
 

 

Kallelse 
Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Övriga deltagare 

2018-10-17 kl. 10:00-17:30 

Mogårdens samlingssal 

Agnetha Eriksson (S), ordförande 
Sven-Gösta Pettersson (S), vice ordförande 
Elisabet Davidsson (S) 
Maria Truedsson (S) 
Louise Mörk (S) 
Rune Berglund (S) 
Nina Lindström (V) 
Simon Granberg (MP) 
Charlotte Elworth (M) 
Tommy Bjernhagen (NS), ersªtter Monika Karlsson (NS) 
Ulla Persson (L) 
Mayvor Ekberg (KD) 
Siv Forslund (L), ersªtter Britta Lysholm (C) 
Dan Lindvall (S), adjungerad ersªttare 

Fredrik Sjömark, socialchef
Eva Börjesson Öman, biträdande socialchef 

Eva-Lena Lundberg, sekreterare 
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Kallelse 

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Diarienr 18SN7 
  
Fºrslag p¬ justerare: Louise Mºrk    
  
Fºrslag p¬ tid och plats fºr justering: onsdag 24 oktober, kl 14:00, socialtjªnsten   
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Kallelse 

2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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Kallelse 

3. Månadsuppföljning ekonomi september 2018 
Diarienr 18SN15 

Förslag till beslut 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser.. Förslag till 
beslut är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med september 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -34,5 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -54,5 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
2,9 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 0,7 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Stöd och Omsorg har en 
budgetavvikelse för perioden på – 30,8 mkr, vilket är ca 3,0 mkr sämre än i augusti och men 
ligger på samma nivå som motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen 
sätts till -46,2 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -6,7 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -8,9 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi september 2018 
 Månadsuppföljning september 2018 
 SN bild september 2018 

Beslutet skickas till 
SN bild september 2018 
Månadsuppföljning september 2018 
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Kallelse 

4. Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa 
kostnadsutvecklingen 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 bromsa kostnadsutvecklingen. 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 bromsa kostnadsutvecklingen 2018 2018-10-11 

(5 av 31)



   

 
 

 

Kallelse 

5. Fördelning av medel för investeringar i välfärdsteknik 
Diarienr 18SN309 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden godkänner följande fördelning av medel för investeringar i välfärdstekning: 
75 procent till äldreomsorg och 25 procent till stöd och omsorg. Samt att stöd och omsorg 
börjar satsningarna genom att beställa och implementera Wifi i samtliga sina särskilda boenden. 
Övriga satsningar meddelas till nämnden löpande. 

Ärendebeskrivning
Regeringen ser att det finns behov av ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom 
äldre- och funktionshindersomsorgen. Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila larm 
eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning och 
äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet. 
Välfärdsteknik kan även bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och män som arbetar inom 
socialtjänstens verksamheter. 
Regeringen avsatte i vårbudgeten 350 miljoner kronor för välfärdsteknik. Nu har regeringen 
beslutat hur mycket varje kommun får och gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengarna 
under 2018. 
Exempel på välfärdsteknik: 
-Robotar som påminner om när läkemedel ska tas och också hjälper till att dosera rätt. 
-Larmmatta som signalerar när en person har gått upp ur sängen. 
-Positioneringslarm som visar var en person befinner sig som gått vilse. 
-Mobil journalföring för personalen. 
-Kommunikation mellan personal och vårdtagare via videosamtal. 
Kommunerna får rekvirera medel till satsning på välfärdsteknik hos Socialstyrelsen och får 
själva utifrån sina behov och förutsättningar bestämma vad de ska satsa på inom välfärdsteknik. 
Medlen får användas under 2018. 
Socialtjänsten i Piteå kommun har fått tilldelat 1 637 206 kr till att satsa på välfärdsteknik vilka 
föreslås att 75 procent (1 227 905 kr) ska användas av äldreomsorg och 25 procent (409 301 kr) 
av stöd och omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Fördelning av medel för investeringar i välfärdsteknik 
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Kallelse 

6. Svar till arbetsmiljöverket efter inspektion i äldreomsorgen 
Diarienr 18SN364 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner svar till Arbetsmiljöverket 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regeringen att under åren 2017-2019 genomföra tillsyn av 
arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I Piteå kommun har arbetsmiljöverket genomfört tillsyn på
följande vård- och omsorgsboenden: Munkberga, Österbo, Norrgården samt Öjagården. Man 
har även genomfört tillsyn i följande hemtjänstgrupper: Munksund, Väst/Öst, Norrfjärden samt 
nattpatrullen. 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande är uppdelat i generella krav och brister samt 
specifika brister och krav och ska vara verket tillhanda 2018-10-26. 

Verksamhetsområdeschefen för särskilt boende respektive ordinärt boende har haft möten med 
skyddsombud/personal och chefer, på respektive arbetsplats, för genomgång av 
inspektionsmeddelandet samt diskussion kring åtgärder. Personalspecialisten för 
arbetsmiljöfrågor har också deltagit med sin kompetens i svaret. 

Beslutsunderlag 
 Svar till Arbetsmiljöverket efter inspektion av äldreomsorgen 
 Svar till arbetsmiljöverket 
 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2018-04-10 
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Kallelse 

7. Tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplan 
Diarienr 18SN247 

Förslag till beslut 
Anta föreslagna tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplanen 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens dokumenthanterings- och gallringsplan är antagen av socialnämnden 2011-11-
16 och den senaste revisionen är gjord 2016-04-20 § 78. 
Ett arbete med att se över dokumenthanterings- och gallringsplanen är genomfört i samarbete 
med centralarkivet och avdelningarna inom Socialtjänsten. 
De förändringar som föreslås finns angivna i bifogat dokument. 

Beslutsunderlag 
 Tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplan 
 Revidering Arkivbeskrivning 2018 
 Revidering av Dokumenthanteringsplan 2018 
 Revidering Bil 2 HSL-akt-ändringar 2018 
 Reviderad_2016-04-20 
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Kallelse 

8. Information om nya taxor 2019 
Diarienr 18SN151 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Uppräkning av nya avgifter inför 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2019 innebär det en
höjning av 2,6 procent på årets hemtjänstavgifter. Övriga taxor förbli oförändrade under 2019. 

2018 2019 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 257 kr/tim 264 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 205 kr/tim 210 kr/tim 

Ledsagningsavgift 257 kr/tim 264 kr/tim 

Enligt beslut taget i SN 2018-06-19 § 119, avgiften ”borttappad larmknapp” tas bort och ersätts 
med följande formulering: 

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

Enligt beslut taget i SN 18-04-18 SN160 § 82 kommer debitering av korttidsplatser på Parken 
vara samma som på övrig korttidsverksamhet i kommunen. 
I dagsläget är dessa priser 64 kr halv dag och 128 kr hel dags vistelse. 

Möjlighet för brukare att köpa förbrukningsartiklar 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar till en 
individuell kostnad av 350 kr/månad/boende eller 475 kr/månad/parboende. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska ske 
årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 
Kostnaden läggs separat och bakas inte in vid beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme. 

Övriga taxor förblir oförändrade 2019. 

Beslutsunderlag 
 Information om nya taxor 2019 
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Kallelse 

9. Revisorernas grundläggande granskning 2018 
Diarienr 18SN283 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att skicka ut revisorernas frågor till socialnämndens ledamöter. 

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar 
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Revisorernas grundläggande granskning 2018 
 Grundläggande granskning 2018 
 Grundläggande granskning 2018: Kompletterande frågor till respektive nämnd 
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Kallelse 

10. Rutiner för rapportering, utredning/systematiska 
patientsäkerhetsarbete och anmälan av händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 
Diarienr 18SN299 

Förslag till beslut
Fastställa MAS rutin om Rapportering av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador samt besluta om rutin för Utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskador och anta rutin Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra allvarlig vårdskada – Lex maria. Rutinerna gäller från och med 1 november 2018. 

Ärendebeskrivning
Sedan något år tillbaka har det uppdragits till förvaltningen/medicinskt ansvarig 
sjuksköterska(MAS) att utarbeta en riktlinje för hälso- och sjukvårdsavvikelser i socialtjänsten. 
Sedan den 1 september 2017 finns det två nya föreskrifter, en från Socialstyrelsen som 
beskriver vårdgivarens ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbete och en från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beskriver anmälan av händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (Lex Maria). 

Ansvaret för att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapportering enligt 6 
kap. 4 § patientsäkerhetslagen åvilar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Ansvaret för att det finns rutiner för att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada och att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till IVO åligger vårdgivaren. 

För att tydliggöra skillnaderna mellan rapportering, utredning och anmälan har det istället för en 
riktlinje för HSL-avvikelser upprättats tre rutiner som beskriver de olika 
momenten/ansvarsområdena. Vidare framgår i föreskrifterna att det är rutiner vårdgivaren och 
MAS ska fastställa så därför är MAS förslag att det beslutas om rutiner istället för riktlinje. 

Från 1 januari 2019 kommer socialtjänstens avvikelsehanteringssystem att övergå från 
pappershantering till digital form. Systemet tydliggör skillnaderna mellan rapportering och 
utredning/riskbedömning av de rapporteringar som görs. Både de nya rutinerna och det digitala 
systemet har tydliga rollbeskrivningar och ansvarsbeskrivningar för de olika uppdragen. Ett 
flertal saker har tydliggjorts/förstärkts i de nya föreskrifterna/rutinerna. Exempelvis ansvaret för 
att informera hälso- och sjukvårdspersonalen varje år eller vid nyanställning, utredningarnas 
innehåll beroende på skadan/riskens art och omfattning, ansvaret för systematisk 
kvalitetsutveckling exempelvis händelser bör sammanställas och analyseras på aggregerad nivå 
och kommuniceringsansvaret rörande utredning och IVOs beslut till både verksamheten och 
patient med mera. 

Beslutsunderlag 
 Rutiner för hälso- och sjukvårds rapportering, utredning och anmälan av händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 
 Rutin för rapportering av vårdskador 
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 Rutin för utredning av vårdskador 
 Anmälan av händelser - Lex Maria 

Beslutet skickas till 
MAS 
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Kallelse 

11. Översyn arbetsgivarens ansvar utifrån nya 
arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4 från och 
med 19 november 2018 
Diarienr 18SN289 

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar information om översyn av arbetsgivarens ansvar utifrån nya 
arbetsmiljöföreskrifterna om smittorisk. 

Ärendebeskrivning
Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta och 
förhindra smittspridning är det primära i arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4. 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 
klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa är 
obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen men 
eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte bara 
förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen har Socialstyrelsen 
utvidgat föreskrifterna till att även omfatta genomförande av vissa insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och särskild service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Detta innebär att från och med 1 januari 2016 omfattas även hemtjänst 
och särskilt boende (vård och omsorgs- samt LSS-boende) 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ålägger arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader för 
dessa samt att de hanteras på ett erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare utsätts för 
smittrisker i arbetet. Arbetsgivare åläggs även ansvar för att säkra och märkta behållare finns 
för stickande och skärande instrument som sprutor och kanyler, att dessa förses med stickskydd 
och hanteras rätt efter användning samt ansvar för att föreskrifter följs och rutiner för att 
säkerställa detta. På grund av risk för blodsmitta via stickskador beläggs skyldigheten med 
sanktionsavgift, liksom skyldigheten att dokumentera situationer när anställda utsätts för 
allvarlig smitta, till exempel tuberkulos. 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär arbetsmiljöverkets nya föreskrifter utökade 
arbetsmiljöskyldigheter som kräver rutiner gällande arbetskläder vilka upprättats inom 
äldreomsorgen (bilaga 1) men i dagsläget inte inom stöd och omsorg. Rutiner är framtagna 
gällande efterlevandskontroller för personal som utför kommunal vård och omsorg vilka sker 
genom självskattning av basala hygienrutiner (bilaga 2) och observation. 

Det finns sedan tidigare fastställda rutiner för legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal 
gällande basal hygien och sticksaker (bilaga 3) och delar av dessa ingår som 
uppföljningsparametrar i egen-, MAS-, och internkontrollplan HSL. 

Beslutsunderlag 
 Översyn arbetsgivarens ansvar utifrån ny föreskrift AFS 2018:4 
 Rutin gällande arbetskläder för personal inom kommunens äldreomsorg 
 Självskattning basala hygienregler 
 Rutin för användande av material med integrerad säkerhetsfunktion 
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Kallelse 

12. Kvartalsrapport missbruksvård juli-september2018 
Diarienr 18SN43 

Förslag till beslut 
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 3:e kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
73 stycken fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 26 personer fler och 262 
vårddygn färre på behandlingshem tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2018. En person 
har under perioden fått/får vård med stöd av LVM vilket är två färre än andra kvartalet. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 4 173 027 kr, 461 325 
kr mindre än andra kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport missbruksvård juli-september 2018 
 Kvartalsrapport till socialnämnden, juli-september 2018 
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Kallelse 

13. Hemtjänsttimmar SO – Kvartal 3 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, maj 414 tim/vecka, juni 456 tim/vecka och 
september 405 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 september 2018 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 68 timmar 
per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på detta: 1) Kollegial 
granskning har skett den 4/9 som ledde till omprövningar i ett flertal ärenden där LSS-
handläggarna kunde minska tid i befintliga ärenden alternativt se på andra insatser som till 
exempel boende eller personlig assistans. Bakgrunden till detta är i huvudsak är att 
handläggarna har hög arbetsbelastning (drygt 30% fler ärenden än jämförbara kommuners 
handläggare. Piteås LSS-handläggare har 137 ärenden per handläggare jämfört med Luleå som 
har 91 ärenden per handläggare) och hinner inte alltid med omprövningarna. Dessutom 
meddelar inte alltid verkställigheten i hemtjänsten att ärendena har minskade behov alternativt 
ska avslutas, vilket sedan fångas upp av handläggarna i omprövningarna men då kan brukaren 
haft fler timmar än vad brukaren har behov av i flera veckor och ibland månader. 2) En brukare 
med omfattande hemtjänsttimmar har fått personlig assistans från Försäkringskassan. 3) Två 
palliativa ärenden med omfattande hjälp har avlidit. Psykosocialt stöd timmar ligger kontant 
med beviljade timmar. Hittills i år är genomsnittliga timmar för SO är 397 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. 

Beslutsunderlag 
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Kallelse 

 Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 3 2018 
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14. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård kvartal 3 2018 Äldreomsorg 
Diarienr 18SN45 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för kvartal 3 visar en ökning av antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper av hemtjänsten för 
delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter fortsätter att öka. Andelen omsorgstagare med 
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat marginellt medan det inom hemsjukvården är 
oförändrat. 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 
Kvartal 1 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 
Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. 

För ett antal medborgare som har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits plats 
att tillgå när behov uppstått. De har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att flytta till särskild 
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 hemmet genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 
sjukvårdstimmar. 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser 
vid återgång till bostaden. Medborgaren har många gånger klarat sig mer eller mindre 
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självständigt i bostaden för att vid utskrivning från slutenvården ha behov av fyra eller fler 
besök per dygn. 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 
särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 
fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 

Den senare delen av kvartal 3 visar att tillgången på lediga lägenheter i särskild boendeform 
förbättrats. Den 10 oktober fanns det 16 ej verkställda beslut om särskilt boende varav 9 vistas i 
hemmet i väntan på plats, 4 vistas på Villa utkiken i tillfällig boendeform, 3 på Trädgårdens 
äldrecentra efter genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av dessa 16 har 
2 fått erbjudande om permanent plats på särskilt boende och ytterliga 7 kommer få erbjudande 
närmaste veckan. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 
Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsraport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård kvartal 3 2018 

Äldreomsorgen 
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15. Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2018 
Diarienr 18SN46 

Förslag till beslut 
Rapporten läggs till handlingarna med ett godkännande. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-09-30 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2018-09-18. 

Personalsituationen 
2018-09-30 arbetar 23 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 
tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för helår är 
ca -2,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2018 
 Ärendekön 2018-09-30 
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16. Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 3 
Diarienr 18SN47 

Förslag till beslut 
Rapporten läggstill handlingarna med ett godkännande. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-30 är 30 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 30 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det beror 
dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att rekrytera 
familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem trots att det 
egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. 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 tidigare varit placerade pga. missbruk och beteende har enligt 
planering flyttat hem och erbjuds nu stöd på hemmaplan. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har 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. 

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. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har arbete påbörjats i 
behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som kan användas. V 41 
genomförs en innovationssprint i syfte att utveckla ett arbetssätt för att jobba uppsökande och 
med tidiga insatser för att minska behovet av placeringar. 

Ekonomi 
Det ökade antalet placeringar kommer att påverka ekonomin. Prognosen för 2018 visar på ett 
kraftigt underskott. 

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. 

(21 av 31)



Kallelse 

Beslutsunderlag 
 Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 3 
 Antal och typ av placeringar 2018-09-30 
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17. Riktlinjer för placeringar barn och unga 
Diarienr 17SN352 
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18. Riktlinjer för missbruksvård samt placeringar missbruk 
Diarienr 17SN353 
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19. Delgivningar oktober 2018 
Diarienr 18SN356 

 §186 Riktlinjer för personalpolitik 
 Riktlinjer för personalpolitik 
 Upphävda riktlinjer 
 §151 Tilläggsäskande för driftsbudget för återställning av Solrosens lokaler 
 §152 Ansökan om investeringsmedel 2018 för sprinklersystem till gruppboende 

Energigränd 
 §165 Sammanträdesplan 2019 
 Sammanträdesplanering 2019 för KSAPU, KS och KF 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2019 
 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 
 Policy för kvalitetsarbetet 
 §172 Revidering av Policy för styrande dokument 
 Policy för styrande dokument 

 § 54 FSN Sammanställning avvikelserapportering april - juni 
 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180401--180630 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga från den 6 september 2018 
 Sammanträdesprotokoll KPR 18-08-23 
 KPR 180823 - bilaga VEP 
 KPR 180823 - bilaga VEP 
 KPR 180823 - bilaga VEP Konsekvensanalys ÄO 
 KPR 180823 - bilaga VEP driftskostnader 

 Redovisning av ärendeflödet för Stöd och omsorg 2018-10-11 
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20. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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21. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
Diarienr 18SN176 
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22. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut 
Godkänna återrapporteringen för oktober som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 21/11 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – arbetsgruppen har haft ett möte i maj 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas SN 19/12 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 19/12 
- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss - redovisas SN 19/12 
- Medborgarförslag Fria bussresor – redovisas SN 21/11 
- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten - 
redovisas SN 17/10 
Cirkulär – Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4 Smittorisk – uppdatera rutiner inom området så 
de gäller hela socialtjänsten - redovisas SN 19/12 
- Se över ersättningsnivån för personer med daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 19/12 
- Analysera riktlinjerna för rehabiliteringsansvar och beskriva hur implementering ska ske samt 
rekommendera om strategin ska antas eller inte 
- Analysera strategin psykisk hälsa och beskriva hur implementering ska ske samt 
rekommendera om strategin ska antas eller inte 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
 Ärendebevakningslistan oktober 2018 
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23. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 
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24. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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25. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 
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Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

  
 

Ärende 3 

Månadsuppföljning ekonomi 
september 2018 



 

   

  
              
         

          
             

               
           

          
        

          
         
        

             
                  

            
    

              
         

   
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-10 
Dnr 18SN15 

Månadsuppföljning ekonomi september 2018 

Förslag till beslut
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser.. Förslag till 
beslut är att antar den ekonomiska uppföljningen till och med september 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -34,5 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -54,5 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
2,9 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 0,7 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Stöd och Omsorg har 
en budgetavvikelse för perioden på – 30,8 mkr, vilket är ca 3,0 mkr sämre än i augusti och 
men ligger på samma nivå som motsvarande period året innan. Helårsprognosen för 
avdelningen sätts till -46,2 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -6,7 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -8,9 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
SN bild september 2018 
Månadsuppföljning september 2018 

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

Carmen Karlsson 
Ekonom 
Socialförvaltningen 



 

   

          
         

    
      

   
   

            
              

    
          
           
   

            
               

    
            
           

          
     

            
          

          
              

   

               
            

             

Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

Månadsuppföljning ekonomi september 2018 

Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -34,5 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -54,5 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 
sep-18 aug-18 sep-18 aug-18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 3057 2971 725 262 
Stöd och omsorg -30888 -28217 -46228 -46428 
Äldreomsorgen -6668 -4866 -8943 -9243 
Totalt Socialförvaltningen -34499 -30112 -54446 -55409 

Sammanfattning 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har i 
budget för 2018 500 tkr för rekrytering av familjehem och 500 tkr för bostadsförsörjningsplan 
vilket förbättrar avdelningens prognos. 

 Barn och familjer har fortfarande svårigheter att rekrytera nya familjehem/jourhem 
vilket leder till dyrare placeringar. Intäkterna från Migrationsverket har minskat på 
grund av striktare regler. 

 Antalet hushåll i de flesta åldersgrupper som har försörjningsstöd har ökat jämfört 
med 2017. En åldersgrupp som nu minskar bland de som har försörjningsstöd är 65 år 
och äldre, vilket är positivt. 

 Inom psykosocialt stöd har brukare på ett psykiatriboende krävt extra bemanning på 
grund av utåtagerande uppförande vilket har gjort att personalkostnaderna har ökat. 
Verksamheten arbetar med att se över och omfördela bemanningen inom 
gruppbostäderna för att förbättra resultatet. 

 Inom stöd till vuxna med funktionshinder är personlig assistans den verksamheten som 
har det största underskottet. Försäkringskassans ändrade bedömningar har varit en 
utmaning för verksamheten. Första september fick verksamheten ett nytt stort LSS-
ärende med beslut på 500 timmar i månaden, vilket innebär en kostnadsökning på ca 
150 tkr i månaden. 

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett 
rättvisande sätt jämföra årets resultat med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har 
vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har tillkommit; hälso- och 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

sjukvård. Höga vikariekostnader, det fortsatta behovet av inhyrda sjuksköterskor samt 
sommaravtalen som utbetalas i september är de främsta anledningarna till den negativa 
budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är det område som har svårast att hålla budgeten. Detta beror på att de 
flesta boendena har svårt att klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, 
utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning och 
således mera vikariekostnader. 

 Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har ledd till att man varit tvungna att ta in 
bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,2 mkr. 

 Det enskilt största minuset ligger på beställare hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under 
Avdelningsgemensamt där det utförs betydligt fler hemtjänsttimmar än budgeterat. 

 Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens 
äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att 
omvårdnadsintäkterna genererar ett överskott. 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett 
överskott om 2,9 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 0,7 mkr. 

 För bemanningsenheten är prognosen -0,2 mkr. Poolerna har börjat återhämta sig efter 
semesterperioden, däremot övertalighetspoolen har genererat stora kostnader för 
bemanningsenheten på grund av att övertalig personal som hamnar där hinner inte 
generera några intäkter för poolen innan de blir utplacerade i verksamheterna. 

 Administrativa enhetens överskott beror bland annat på vakanta tjänster under året 
med lägre personalkostnader som resultat. Vissa oförutsedda kostnader har 
uppkommit så som utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av 
avgångsvederlag samt ökad lokalhyra. 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

Stöd och omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 30,8 mkr, vilket är ca 3,0 
mkr sämre än i augusti och men ligger på samma nivå som motsvarande period året 
innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -46,2 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 
sep-18 aug-18 sep-18 aug-18 

Avdelningsgemensamt 1733 1575 212 -988 
Stöd till försörjning -2603 -2869 -4600 -5600 
Stöd till vuxna med funktionshinder -9636 -8272 -13290 -12240 
Stöd till barn och familjer -14938 -12909 -21350 -20150 
Psykosocialt stöd -5445 -5459 -7200 -7450 
Totalt Stöd och omsorg -30889 -27934 -46228 -46428 

Stöd till försörjning 
Händelser 

 Stöd till försörjning har under årets första månader haft fler hushåll som varit i behov 
av försörjningsstöd 2018 jämfört med föregående år. Under augusti och september har 
dock antalet minskat och är i nivå med 2017. Den gruppen som står för minskningen 
är ”65 år och äldre”. Fler hushåll under 2018 leder till ökade kostnader och är till och 
med september 3,5 mkr högre än 2017. 

 Gruppen arbetslösa utan ersättning och gruppen i etableringsprogrammet står för en 
stor del av medborgarna som uppbär försörjningsstöd. Även gruppen 
Ensamkommande unga samt hushållen med ohälsa fortsätter att öka jämfört med 
2017. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
Stöd till försörjning arbetar med att göra en översyn av återsökningar som kan göras till 
migrationsverket. Aktuell för hösten är gruppen som berörs av ”gymnasielagen” och som kan 
vara återsökningsbar. Verksamheten har tillsammans med samordningsförbundet Activus 
påbörjat ett arbete med samtliga huvudmän i förbundet kring gruppen med ohälsa. För att 
möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring förbättrad 
samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I arbetet ingår 
bland annat en översyn av rutiner och samverkansdokument samt en gemensam 
planeringsdag. 

Stöd till vuxna med funktionshinder 
Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder ser stora utmaningar med Försäkringskassans 
ändrade bedömningar inom personlig assistans vilka leder till ökade kostnader hos 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

Piteå kommun. Beräkningar av kostnadsövervältring från stat till kommun visar på 
utökade kostnader för 2018 om ca 11,0 mkr. Personlig assistans har till och med 
september en budgetavvikelse på -7,9 mkr och prognosen för helåret är -11 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt minskat 
antalet hemtjänsttimmar vilket kommer att minskat kostnaderna på helårsbasis med 1,6 mkr. 
Genomgång av budgetberäkning och budgetuppföljning tillsammans med ekonomen och 
cheferna för personlig assistans pågår under oktober inför budget 2019. 

Stöd till barn och familj 
Händelser 

 Stöd till barn och familj drabbas av att Migrationsverket har skärpt reglerna för 
återsökningar vilket genererar fler avslag för Piteå kommun. 
Dygnsschablonersättningarna som betalas ut har sänkts och därför har intäkterna som 
kan återsökas från Migrationsverket minskat jämfört mot föregående år. 

 Antalet vårddygn inom institutionsvården har minskat något samt att 
placeringskostnaderna varit billigare har medfört att kostnaderna minskat jämfört med 
2017. Två nya placeringar enligt LVU på SIS (Statens institutionsstyrelse) med en 
kostnad på ca 6 tkr/ dygn försämrar årsprognosen för verksamheten. 

 Placeringar för barn enligt LSS har fram till september inneburit en kostnad för 
verksamheten på 3,5 mkr. Kostnaderna för ett av dessa barn återsöks regelbundet hos 
Migrationsverket. 

 Full bemanning på utredningssida efter sommaren. Kostnader för arbetskraft har ökat 
och kostnaderna för konsultköp har minskat, vilket är positivt. Prognosticerade 
kostnader för konsultköpt för 2018 är 2 mkr, varav ca 0,5 mkr avser utredningar 
gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. 

 Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -14,9 mkr och prognosen för 
helåret sätts till -21,3 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
Ledningen på Stöd och omsorg ser över alternativa hemmaplanslösningar för att kunna 
minska kostnaderna. Upphandling av HVB-hem är klar och för stödboende pågår, de här 
upphandlingarna kommer att minska något placeringskostnaderna. Arbetet fortsätter med 
rekrytering av familjehem och jourhem, samt tidigare insatser för stöd av barn och unga. 

Psykosocialt stöd 
Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna, har antalet placerade individer minskat något och är 
nu 16 st varav ett LVM (lagen om vård av missbrukare). Totalt under året till och med 
september har det varit fyra LVM-placeringar. Budgetavvikelsen för 
institutionskostnaderna uppgår till -4,1 mkr och prognosen för helåret är -6,6 mkr. 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

 LSS-boendena har minskat sitt underskott jämfört med föregående månad med dryg 
200 tkr vilket det är en förbättring på ca 16 %. Inom psykiatriboendena har avvikelsen 
ökat på grund av utåtagerande brukare vilket medför ökade personalkostnader. 

 Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med september på -5,4 mkr och 
prognosen för helåret är -7,2 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
Verksamheten arbetar med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för 
att förbättra resultatet. Under hösten kommer en utredning att startas för att se över 
möjligheten av att starta en ny servicebostad enligt LSS som kan på sikt minska boendekön 
och kostnaderna. 

Äldreomsorgen 
Äldreomsorgens resultat till och med september är -6,7 mkr vilket är 2% i budget-
avvikelse. Helårsprognosen sätts till -8,9 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 
sep-18 aug-18 sep-18 aug-18 

Avdelningsgemensamt -3883 -3483 -4300 -5400 
Framtidens äldreomsorg 1848 1392 1500 1500 
Ordinärt boende 2559 2837 700 1000 
Särskilt boende -5684 -5097 -5100 -4800 
Hälso- och sjukvård -2132 -1240 -1900 -1600 
Omvårdnadsintäkter 906 785 1200 1100 
Semesterlöneskuld -282 -59 -1043 -1043 
Totalt Äldreomsorg -6668 -4865 -8943 -9243 

Avdelningsgemensamt 
Händelser 

 Avdelningsgemensamt har ett resultat på -4,0 mkr till och med september. De flesta 
konton inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. 
Anledningen till detta är att det vid ingången av 2018 fanns en budget motsvarande 
181,26 årsarbetare vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar ca 4 tim/dag i 
beviljad tid vilket ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I 
september är det 791 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. 
Detta leder till ett stort underskott för beställare hemtjänst. 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 
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 Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på 
hemtjänsttimmarna. Höjningen av timtaxan förra året har dock inte gett någon 
märkbar effekt på resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots 
avgiftshöjningen. 

 Eftersom Norrgården varit drabbat av en vattenskada är det flera lägenheter som står 
tomma på grund av renovering. Ca 23 personer står i kö för särskilt boende och har 
således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. Trots högt tryck på boendeplatser lyckas 
äldreomsorgen klara sig nästan helt utan betalningsansvar; hittills i år gäller det bara 
ett dygn. 

 Den höga nivån på hemtjänsttimmarna förväntas hålla i sig resten av året. 
Licensavgifter för verksamhetsprogram till datorerna faktureras sent på året vilket gör 
att helårsprognosen för Avdelningsgemensamt sätts till -4,3 mkr. 

 Framtidens äldreomsorg har till och med september ett resultat på 1,8 mkr. Framtidens 
äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att 
flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 1,5 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har per september ett resultat om 0,9 mkr och helårsprognosen 
är 1,2 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

Ordinärt boende 
Händelser 

 Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,5 mkr per september. De flesta 
verksamheterna gör plusresultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara 
budgeten. Anledningen till detta är oroliga vårdtagare samt långvarig sjukdom bland 
såväl boende som personal, detta syns på såväl personal- som materialbudgeten. Inom 
nattpatrullen har personalen utökats med 1,92 å.a för att klara uppdraget, detta finns 
det ingen budget för. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken 
över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot avdelningsgemensamt, 
det gör att periodresultatet kan ändras. Detta i kombination med att några verksamheter, 
ex. bostadsanpassningen och trygghetslarmen, faktureras sent på året gör att 
helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 0,7 mkr trots ett starkt periodresultat. 

Särskilt boende 
Händelser 

 Särskilt boende har fram till september ett resultat på -5,6 mkr. Den stora 
försämringen från maj månad beror till övervägande del på att fakturorna för inhyrda 
sjuksköterskor har inkommit till äldreomsorgen, kostnaden för dessa är hittills 2,4 
mkr. Kostnaden för en inhyrd sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal 
vilket totalt ger en fördyring för verksamheterna om ca 1,2 mkr. Det har varit brist på 
sjuksköterskor under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för 
att klara bemanningskraven. 

 Boendena har svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är oroliga, 
utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning, endast 
på Mogården kan denna kostnad beräknas uppgå till 0,2 mkr per månad. 

 Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid 
samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i 
personalen, såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. 
Mogården och Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt 
på samtliga särskilda boenden uppgår sjuklönerna till drygt 2,8 mkt vilket är 0,5 mkr 
mer än under motsvarande period 2017. Detta leder till att de särskilda boendena inte 
klarar sin budget anseende sjuklöner och vikarieersättningar. 

 Norrgården har haft en vattenskada och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. 
Fastighetskontoret som är hyresvärd och står för renoveringen ska kreditera 
äldreomsorgen för tomhållningen av platser men kreditfakturan på 0,2 mkr för 
september månad är försenad. 

 Villa Utkiken som startades under hösten 2017 fortsätter göra ett bra resultat. Detta i 
kombination med att några boenden går med noll- eller plusresultat gör att 
helårsprognosen sätts till -5,1 mkr. 
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Socialtjänsten Datum: 2018-10-09 

Insatser/Föreslagna åtgärder 
Under hösten kommer boendecheferna att grundligt gå igenom ekonomin tillsammans med 
ekonom och verksamhetsområdeschef. Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande 
sjuksköterskor för att på sikt erbjuda dem en tjänst efter avslutade studier. 

Hälso- och sjukvård 
Händelser 

 Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,1 mkr till och med september. Hemsjukvård 
dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till 
hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket 
innestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats. Det innebär 
att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta 
distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full 
budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat. Både 
hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas även av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -1,9 mkr. 
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Periodbokslut & årsprognos 2018 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. september 

Verksamhet 

Budget jan-

sept 2018 

Utfall jan-

sept 2018 

Budgetavvikelse 

jan-sept 2018 

Utfall jan-sept 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-sept 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

21 460 

1 231 

2 886 

17 117 

226 

18 404 

1 270 

2 929 

15 129 

-924 

3 057 

-38 

-43 

1 988 

1 150 

21 055 

1 150 

12 629 

7 513 

-237 

-2 307 

48 

-3 767 

717 

695 

28 319 

1 642 

3 850 

22 827 

0 

725 

0 

-170 

780 

115 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

2,6% 

0,0% 

-4,4% 

3,4% 

STÖD O OMSORG 242 195 273 083 -30 888 263 243 -30 981 327 298 -46 228 -38 222 -14,1% 

Avdelningsgemensamt 966 -768 1 733 -1 251 1 545 6 930 212 2 553 3,1% 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

750 

-683 

5 047 

-4 148 

305 

-763 

4 983 

-5 294 

445 

80 

63 

1 145 

252 

-686 

3 283 

-4 101 

498 

18 

1 156 

-126 

1 000 

-910 

6 840 

0 

500 

100 

300 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

50,0% 

-11,0% 

4,4% 

Stöd till försörjning 33 664 36 266 -2 603 35 756 -1 943 44 924 -4 600 -1 572 -10,2% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

13 791 

19 873 

19 102 

17 165 

-5 311 

2 708 

16 575 

19 182 

-2 944 

1 002 

18 388 

26 536 

-7 550 

2 950 

-4 175 

2 603 

-41,1% 

11,1% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 52 119 61 755 -9 636 56 253 -5 119 69 097 -13 290 -6 211 -19,2% 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

Stöd till barn och familj 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

4 740 

2 573 

2 507 

36 440 

5 859 

55 642 

3 891 

4 950 

9 938 

36 864 

6 178 

2 766 

3 434 

44 290 

5 088 

70 580 

11 003 

6 363 

10 817 

42 396 

-1 438 

-193 

-927 

-7 850 

772 

-14 938 

-7 113 

-1 414 

-879 

-5 532 

5 080 

3 167 

3 226 

39 565 

5 215 

67 099 

12 144 

5 896 

11 755 

37 305 

-467 

-628 

-789 

-3 821 

586 

-16 906 

-8 619 

-946 

-1 817 

-5 523 

6 320 

3 431 

3 343 

48 192 

7 812 

74 023 

5 188 

6 600 

13 250 

48 985 

-1 300 

-200 

-1 300 

-11 000 

510 

-21 350 

-10 000 

-2 100 

-1 300 

-7 950 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

-22 193 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

-20,6% 

-5,8% 

-38,9% 

-22,8% 

6,5% 

-28,8% 

-192,8% 

-31,8% 

-9,8% 

-16,2% 

Psykosocialt stöd 99 804 105 249 -5 445 105 386 -8 559 132 324 -7 200 -10 800 -5,4% 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

469 

19 650 

56 971 

2 077 

10 891 

12 139 

10 243 

8 611 

10 051 

6 970 

15 744 

373 

20 464 

57 997 

1 539 

11 250 

12 590 

10 100 

8 769 

10 979 

11 757 

14 658 

96 

-814 

-1 027 

538 

-358 

-451 

144 

-158 

-929 

-4 787 

1 086 

319 

18 420 

57 301 

279 

10 511 

11 199 

10 500 

8 455 

9 333 

14 719 

14 627 

393 

-540 

-1 196 

1 720 

260 

-1 980 

-1 062 

-96 

-210 

-6 911 

-305 

625 

26 151 

75 262 

2 744 

14 390 

16 036 

13 531 

11 375 

13 277 

9 293 

20 992 

100 

-800 

-1 000 

-6 600 

1 100 

505 

-1 012 

-2 039 

1 358 

137 

-2 257 

-1 281 

-94 

-374 

-7 490 

-764 

16,0% 

-3,1% 

-1,3% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-71,0% 

5,2% 



    
       

       

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

sept 2018 

Utfall jan-

sept 2018 

Budgetavvikelse 

jan-sept 2018 

Utfall jan-sept 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-sept 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 357 417 364 085 -6 668 344 476 2 234 478 557 -8 943 1 264 -1,9% 

Avdelningsgemensamt 90 516 94 399 -3 883 85 951 1 538 118 618 -4 300 5 086 -3,6% 

Betalningsansvar 357 7 350 161 92 476 400 187 84,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 72 204 80 485 -8 282 76 912 -5 627 94 570 -7 000 -6 716 -7,4% 

Färdtjänst 2 062 1 808 254 2 071 -10 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 15 894 12 099 3 795 6 806 7 083 20 823 2 300 1 836 11,0% 

Framtidens äldreomsorg 2 919 1 071 1 848 2 143 2 561 2 823 1 500 2 393 53,1% 

Ordinärt boende 54 567 52 009 2 559 55 690 864 72 193 700 -48 1,0% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 17 279 15 612 1 668 15 490 -859 23 041 1 000 -394 4,3% 

Äldrecentrat 18 270 18 980 -710 1 522 336 24 032 -750 362 -3,1% 

Bostadsanpassning 2 730 1 844 885 2 119 610 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 16 288 15 572 716 36 559 777 21 480 450 221 2,1% 

Särskilt boende 193 979 199 663 -5 684 191 369 -3 301 254 680 -5 100 -3 602 -2,0% 

Österbo 18 686 18 305 381 18 434 -159 24 509 400 45 1,6% 

Källbogården 16 151 17 016 -864 15 185 -222 21 203 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 13 777 14 267 -490 13 952 -271 18 081 -600 -154 -3,3% 

Norrgården 21 389 21 583 -194 21 089 -36 28 036 200 102 0,7% 

Mogården 21 974 23 396 -1 421 21 905 -121 28 800 -1 500 -259 -5,2% 

Hortlaxgården 21 980 22 865 -885 23 068 -1 510 28 815 -1 000 -1 664 -3,5% 

Roknäsgården 15 752 16 226 -474 15 885 -155 20 650 -400 -135 -1,9% 

Berggården 25 042 25 589 -547 23 615 -185 32 846 -500 -190 -1,5% 

Rosågränd 6 858 7 482 -625 7 281 -564 8 985 -600 -760 -6,7% 

Munkberga 15 127 15 808 -681 15 136 -749 19 823 -800 -938 -4,0% 

Villa Utkiken 6 278 5 993 285 508 62 8 240 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 10 964 11 134 -169 15 819 669 14 692 400 583 2,7% 

Hälso och sjukvård 36 983 39 115 -2 132 30 547 348 49 393 -1 900 -170 -3,8% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

23 040 

13 943 

24 190 

14 925 

-1 150 

-983 

18 046 

12 501 

151 

197 

30 949 

18 444 

-800 

-1 100 

233 

-404 

-2,6% 

-6,0% 

Omvårdnadsintäkter -14 357 -15 263 906 -14 659 1 164 -19 150 1 200 1 575 -6,3% 

Förändring semesterlöneskuld -7 190 -6 909 -282 -6 564 -940 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 621 072 655 571 -34 500 628 774 -31 054 834 173 -54 446 -38 688 -6,5% 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-09-2525 
Dnr 18SN17 

Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa 
kostnadsutvecklingen 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 bromsa 
kostnadsutvecklingen. 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 att bromsa kostnadsutvecklingen 2018 

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

Carmen Karlsson 
Ekonom/Controller 
Socialförvaltningen 
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1 Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

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

2 Bakgrund 

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

3 Mål och inriktning 

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

4 Omfattning 

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

5 Genomförandet 

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

Socialförvaltningens ekonomicontroller är ansvarig för att samla in, sammanställa och uppdatera informationen till bilagorna, samt hålla uppdaterat 
det här dokumentet. 

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 

9 Pågående åtgärder 
Åtgärd Ägare Prognos effekt 

2018 
Verklig 
effekt 2018 

Prognos effekt 
2019 

Bilaga 

Utveckling av intensivt stöd för barn och unga genom ansökan 
från innovationsfonden för familjebehandlare 

VO-chef barn och familj 0 320 – 1 000 tkr/ 
placering 

Bilaga 1 

Upphandling HVB-hem barn och unga VO-chef barn och familj 0 75 - ? tkr/ placering Bilaga 2 
Hålla kösituationen under kontroll VO-chef barn och familj 0 20-30 tkr / utredning Bilaga 3 
Rekrytering av ett fjärde jourhem VO-chef barn och familj 0 Bilaga 4 
Utreda möjligheten att starta ett LSS-boende för barn i egen regi VO-chef barn och familj 0 1 – 4 tkr / dygn 

+450 tkr/ år 
Bilaga 5 

Rekrytera fler familjehem VO-chef barn och familj 0 2,1tk/dygn/placering Bilaga 6 
Utveckla vht riktad mot unga i missbruk eller på väg in i VO-chef barn och familj 0 1 000 tkr / placering Bilaga 7 
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missbruk 
Gruppboendens kostnadsutveckling Psykosocialt stöd till 

vuxna 
625 tkr 2 500 tkr Bilaga 8 

Boendeplansprojektering Psykosocialt stöd till 
vuxna 

Bilaga 9 

Minska antalet platser på Berggården Avdelningschef ÄO Bilaga 
10 

Hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, samplanering. Bemanningsenheten Bilaga 
11 

Utreda nedläggning av hela verksamheter inom SO, exempelvis 
f.d. Våga Vilja eller Träffpunkten 

Avdelningschef SO Bilaga 
12 

Översyn antal återsökningar inom Stöd till försörjning 
(migrationsverket) 

VO-chef stöd till 
försörjning 

0 0 Bilaga 
13 

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 

Svårt att 
bedöma. 

Bilaga 
14 

10 Förslag till åtgärder 
Åtgärd Ägare Status 
Mattransporter Hemtjänst. Stryks. Helena har haft kontakt med förvaltningschefen för fastighet-och 
serviceförvaltning och de tycker att processen för matutdelningen är så komplex för att ändra den. 

Avdelningschef ÄO Stryks 

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. T.ex 
Beslut och förlängning av placeringar barn och unga. Förslag om metod att arbeta med frågan 
kommer. 

Individärenden BBIC 11:1 
Avdelningschef SO 

Pågår löpande 

Riktlinjer för placeringar Barn och Unga underlag finns hos nämnden Socialnämnden Pågår /Ärendet 
klar finns i 
Platina 

Riktlinjer för placeringar missbruk. Underlag finns hos nämnden Socialnämnden Ej påbörjat, ligger 
hos nämnd 

Placeringar och avtal missbruk Janne och Anna VO-chef Psykosocial stöd Upphandling vår 
2019 

Avtalskontroll, följa avtal och köpa rätt varor från avtalen, delegationsordning gäller och åtgärda köp 
utanför avtal. Gemensamt system för uppföljning av inköp enligt avtal och utanför avtal. 
Avtalstroghet. 

Avdelningschef SO och ÄO med 
hjälp av Elisabeth Lilja, 
Inköpsavdelning 

Start sen höst 

Personlig assistans förslag till minskad sjukersättning till privata assistansanordnare VO- stöd till vuxna med funk.ned Ej påbörjat 
Översyn schablonersättning till privata assistansanordnare. VO- stöd till vuxna med funk.ned Ny, ej påbörjat 
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Bilaga 1 

Åtgärd/rubrik 
Utveckling av intensivt stöd för barn och unga (hemmiljö) 
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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Pågår. Ansökan skriven. (Samma ansökan för Bilaga 1 och bilaga 7) 

2018-09-25 Pengarna beviljades bara till delen beskriven i bilaga 7. Arbetet med utveckling av intensivt stöd kommer att genomföras med egna resurser inom befintlig 
verksamhet. Verksamheten har inventerat resurser och behov för att prova nya sätt att jobba. 

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

1 person placerad på HVB kostar snitt / år ca 1 miljon kronor. (från ca 15 år) 
Yngre barn placeras i familjehem, kostnaden beror på tillgång till egna familjehem. (från ca 320 tkr / år) 
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Bilaga 2 

Åtgärd/rubrik 
Upphandling HVB barn och unga 
Beskrivning av åtgärden 
Delta i SKL 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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

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

2018-09-25 Upphandling av HVB-hem är klar. Avtalet kommer att gälla från 7 januari 2019. 

2018-09-25 Upphandling av Stödboende pågår. Avtalsgruppen arbetar med upphandlings underlag. Ett möte kvar innan anbudet kommer ut. 

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

1 person placerad på hvb kostar snitt / år ca 1 miljon kronor. Ramavtalet kan sänka kostnaderna, hur mycket är svår att bedöma i dagsläget. 
1 person placerad på stödboende kostar snitt /år ca 365 tkr Ramavtalet kan sänka kostnader med ca 200 kr /dygn. 
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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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Pågår. 

2018-09-25 Köpt av konsulttjänster under sommaren för att hålla utredningstiderna 15 st. Full bemanning efter sommaren. Ärendena som kommer in kan delas ut till 
handläggare inom ca 2 veckor. 

2018-09-25 Enhetschefen gör nu en riktad uppföljning tillsammans med handläggarna för att utredningstiderna ska hållas. 

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

Varje extern utredning kosta mellan 20- 35 tusen kronor. 
Risk för vite från IVO finns fortfarande kvar för hela 2018 om man inte håller utredningstiderna. 
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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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Pågår. Annonsering, riktade förfrågningar m.m. 

2018-09-25 Arbetet pågår som tidigare. Familjehemsgruppen annonserar, uppföljning med tidigare familjehem, förfrågningar, mm. 

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

Kostnaden för en placering i privat jourhem kan kosta upp till 3 tkr / dygn. Från några dygn upp till 4 månader. 
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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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Uppstartsmöte 2018-04-20. 

2018-09-25 Gjort starkort tillsammans med utvecklingskommitté. Påbörjat risk och konsekvensanalys. Nästa steg blir att presentera ett förslag till politiken för att 
bestämma riktning utifrån analysen. 

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

Verksamheten kommer att kunna erbjuda placeringar i egen regi. Flera arbetstillfällen i kommunen. Minskade resekostnader för handläggare och anhöriga 
med ca 450 tkr/ år 

Placeringar utanför kommunen kostar ca 7 tkr/dygn (ca 5 mkr per år för 2 placerade barn) 

LSS boende i egen regi – 4 platser – driftkostnader beräknas till ca 4,3 mkr vilket ger en kostnad på ca 3 tkr/dygn/plats. 
2 barn = 6 tkr/dygn/barn . Uthyrning av 2 platser till självkostnadspris kan minska ytterligare kostnaderna med 4 tkr/ dygn/plats. 

8



 

  
  

         

        

      

                     
     

                         
  

                  

                           
      

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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Pågår. Arbete med utformning av åtgärden påbörjad. 

2018-09-25 Handlingsplanen godkändes av nämnden i september. Under hösten kommer att rekryteras en person som ska frigöra tid för familjehemsrekryterare för att 
kunna jobba mer intensiv med rekrytering. 

2018-09-25 Det finns behov av samråd tillsammans med ledningen och politiken för att undersöka möjligheten att flytta pengarna till nästa år eller använda de på annat 
sätt under 2018. 

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

Kostnad för ett privat familjehems företag är ca 3 tkr / dygn. Egna familjehem ca 900 kr/ dygn. Att lyckas rekrytera fler familjehem innebär en besparing 
av ca 2,1 tkr / dygn/ placering 
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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 identifierade 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. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Pågår. Ansökan skriven. 

2018-09-25 Pengarna från innovationsfonden beviljades. Planerad sprint v. 41 som en del av utvecklingsarbetet. 2 ungdomsbehandlare har påbörjat arbetet med att knytta 
kontakter med samverkanspartners som skola och polisen. 

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

1 person placerad på hvb kostar snitt / år ca 1 miljon kronor. 
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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 
Under de senaste två åren har verksamheten utökat med 5 boendeplatser. Målsättningen är att boendegruppen ska klara sin budget med det tillskott som 
nedläggningen av Hummerstigen medförde. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Ekonomiska uppföljningar pågår. 

2018-09-21 Alla chefer har uppdraget att utbilda medarbetare i bemanningsekonomi för att skapa förståelse hos medarbetarna. Kommer att ske under hösten. 

2018-09-21 Alla chefer har sett över sina boenden och minskat bemanning med ca 5 årsarbetare. 

2018-09-21 Från 2019 är målsättningen att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning. 

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

5 årsarbetare motsvarar ca 2,5 mkr för ett helår. Under 2018 innebär det en fjärdedel, dvs ca 625 tkr. 
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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 omflytt kan vara ett alternativ men 
är tidskrävande. 500 tkr i anslag. 
Syfte 
Att kunna tillgodose boenden för personer i boendekö. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

2018-09-21 Påbörjad projekteringsprocess för gruppbostad. 

2018-09-21 Under hösten ska utredas för möjlighet att starta ny servicebostad. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
Driftskostnader ca 4,0 mkr för ett boende likvärdig Videvägen. 

Driftskostnad Gruppbostad 3,6 mkr/6 platser = 600 tkr/plats 
Driftskostnad Servicebostad 3,9 mkr/12 platser = 325 tkr/plats 

Se över hur många som kan flyttas från gruppbostäder till en servicebostad. För varje person som flyttas kan vi minska driftskostnader med ca 275 tkr/år. 
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Bilaga 10 

Åtgärd/rubrik 
Minska antalet platser på Berggården 

Beskrivning av åtgärden 
Att bygga om dubbletterna på Berggården till två-rumslägenheter och på så sätt minska antalet lägenheter till 60. 

Syfte 
Att minska personalkostnaderna med ca 1,8 miljoner kronor per år, dvs 3,2 årsarbetare 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
Investering: 300 000 kronor för ombyggnationen 
Besparing: 4 lägenheter x 0,8 åa = 3,2 åa = 1,8 mkr 
Prognos 2018: 1,8 mkr/12 x antalet månader år 1 – 300 000 
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Bilaga 11 

Åtgärd/rubrik 
Hälsosam schemaläggning med brukare i fokus - samplanering 

Beskrivning av åtgärden 

Syfte 
Att skapa en gemensam schemaläggningskultur för medarbetarna och behålla brukarens behov i fokus. Utrymme och möjlighet till samplanering inom
socialtjänsten. Öka frisknärvaro bland personalen. 
Nuläge 
Datum Kommentar 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 12 

Åtgärd/rubrik 
Utreda nedläggning av hela verksamheter inom SO, exempelvis f.d. Våga Vilja eller Träffpunkten 

Beskrivning av åtgärden 
Föreslå nedläggning av verksamheter inom SO som inte socialtjänsten är skyldig att erbjuda medborgarna och som tillför en stor kostnad för avdelningen. 

Syfte 
Enbart ekonomisk besparing. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Bilaga 13 

Åtgärd/rubrik 
Översyn antal återsökningar inom Stöd till försörjning (migrationsverket) 

Beskrivning av åtgärden 
Översyn av återsökningar är gjord och vi återsöker det som är möjligt att återsöka. 
Rutiner finns som håller oss uppdaterade så att vi återsöker det som är möjligt att återsöka. Görs idag. Ny grupp under hösten 2018 ”gymnasielagen” som 
är återsökningsbar. 

Syfte 
Återsöka de pengar som vi har rätt att återsöka. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

2018-09-21 Fortsätta arbetet med att hålla sig uppdaterad och återsöka det som är möjligt. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
Efter information om förändringar från migrationsverket har verksamheten gått igenom de grupper som kan återsökas. Inga ny grupper har identifierats 
och därför inga ökade intäkter. 
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Bilaga 14 

Åtgärd/rubrik 
Utredning: Vilken grupp försörjningstagare har ökat mest 2017? Orsak? Månadsrapporten. 

Beskrivning av åtgärden 
Titta närmare på vilka faktorer som är avgörande för ökningen av ekonomiskt bistånd- lyfta ut vissa grupper för tydligare åtgärder/plan (språk, 
ensamstående).Arbetet sker och har skett löpande under många år. 
Syfte 
Minska och korta tiden i försörjningsstöd 

Nuläge 
Datum Kommentar 

2018-09-21 Ett nytt projekt startats under våren 2018 Rätt Insats för gruppen ohälsa genom samordningsförbundet Activus. Arbetar med att förbättra rutiner och 
rehabplaner. 

2018-09-21 Förbättra flödet av personer mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Rätt stöd och korta tiden i försörjningsstöd. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
Kortsiktigt inga effekter utan effekter kommer på längre sikt när individer som omfattas av arbetet får andra inkomster. Svårt att bedöma hur många som 
kommer att kunna gå till egen försörjning på grunda av projektet. Det behövs inte många personer för att räkna hem det socioekonomiskt. 
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11 Mall till bilaga 

Åtgärd/rubrik 

Beskrivning av åtgärden 

Syfte 

Nuläge 
Datum Kommentar 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-07-24 
Dnr 18SN309 

Fördelning av medel för investeringar i välfärdsteknik 

Förslag till beslut
Att Socialnämnden godkänner följande fördelning av medel för investeringar i 
välfärdstekning: 75 procent till äldreomsorg och 25 procent till stöd och omsorg. Samt att stöd 
och omsorg börjar satsningarna genom att beställa och implementera Wifi i samtliga sina
särskilda boenden. Övriga satsningar meddelas till nämnden löpande. 

Ärendebeskrivning
Regeringen ser att det finns behov av ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom 
äldre- och funktionshindersomsorgen. Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila 
larm eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning 
och äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet. 
Välfärdsteknik kan även bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och män som arbetar inom 
socialtjänstens verksamheter. 
Regeringen avsatte i vårbudgeten 350 miljoner kronor för välfärdsteknik. Nu har regeringen 
beslutat hur mycket varje kommun får och gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengarna 
under 2018. 
Exempel på välfärdsteknik: 
-Robotar som påminner om när läkemedel ska tas och också hjälper till att dosera rätt. 
-Larmmatta som signalerar när en person har gått upp ur sängen. 
-Positioneringslarm som visar var en person befinner sig som gått vilse. 
-Mobil journalföring för personalen. 
-Kommunikation mellan personal och vårdtagare via videosamtal. 
Kommunerna får rekvirera medel till satsning på välfärdsteknik hos Socialstyrelsen och får 
själva utifrån sina behov och förutsättningar bestämma vad de ska satsa på inom 
välfärdsteknik. Medlen får användas under 2018. 
Socialtjänsten i Piteå kommun har fått tilldelat 1 637 206 kr till att satsa på välfärdsteknik 
vilka föreslås att 75 procent (1 227 905 kr) ska användas av äldreomsorg och 25 procent (409 
301 kr) av stöd och omsorg. 

Beslutsunderlag 

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

Carmen Karlsson 
Administrativ chef 
Socialförvaltningen 



   

    
  

Ärende 6 

Svar till arbetsmiljöverket efter 
inspektion i äldreomsorgen 



 

      

  
    

             
           

          
          

  

          
         

          
          

       
        

  
   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-09-24 
Dnr 18SN364 

Svar till arbetsmiljöverket efter inspektion i äldreomsorgen 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner svar till Arbetsmiljöverket 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regeringen att under åren 2017-2019 genomföra tillsyn av 
arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I Piteå kommun har arbetsmiljöverket genomfört tillsyn på
följande vård- och omsorgsboenden: Munkberga, Österbo, Norrgården samt Öjagården. Man
har även genomfört tillsyn i följande hemtjänstgrupper: Munksund, Väst/Öst, Norrfjärden 
samt nattpatrullen. 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande är uppdelat i generella krav och brister samt 
specifika brister och krav och ska vara verket tillhanda 2018-10-26. 

Verksamhetsområdeschefen för särskilt boende respektive ordinärt boende har haft möten 
med skyddsombud/personal och chefer, på respektive arbetsplats, för genomgång av 
inspektionsmeddelandet samt diskussion kring åtgärder. Personalspecialisten för 
arbetsmiljöfrågor har också deltagit med sin kompetens i svaret. 

Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 
Svar till arbetsmiljöverket 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



         

   
  

      

        
            

         

 

               
    

     
           

             
       
        
   
     

             
         

             
          

  
 

            
              

              
             

   

                
                 

       

            
            

            
   

               
           

         

Arbetsmiljöverket
Ärendenummer 2018/009288 

Svar till Arbetsmiljöverket efter inspektion inom Äldreomsorgen 

Respektive verksamhetsområdeschef har tillsammans med enhetschef, arbetstagarrepresentanter och 
skyddsombud vid varje enhet gått igenom inspektionsmeddelandet och diskuterat varje specifikt krav. 
Skyddsombuden har haft möjlighet att lämna in reflektioner till verksamhetsområdeschef. 

A. Generella krav 

I Piteå kommun finns inget datorstött system (Lisa) att utreda och tillbud och olyckor. Därav 
avsaknaden av rutiner kring detta. 

1. Efterlevnad av rutiner vid tillbudsrapportering 
1.1 Cheferna i verksamheterna informerar kontinuerligt vid schemalagda arbetsplatsträffar var i 
systemet arbetstagaren kan hitta rutiner och tillvägagångssätt, bilaga 1 och 2, då det gäller: 

 att de ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall 
 vad de ska rapportera som tillbud, ohälsa och olycksfall 
 hur de ska rapportera 
 vem som utreder och vidtar åtgärder 

Nyanställda chefer får av personalkontoret en introduktionsutbildning där de får en utbildning i 
arbetsmiljö. Skyddsombuden får även de utbildning i arbetsmiljö via arbetsgivaren. 
Rutin och tillvägagångssätt finns tillgängliga för arbetstagaren inom Piteå kommun på intranätet. Hur 
vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete finns även beskrivet i äldreomsorgens 
introduktionsmaterial, bilaga 3. 

1.2 Vid uppkommen situation undersöker ansvarig chef tillsammans med den enskilde den 
bakomliggande orsaker till arbetsrelaterade tillbud, ohälsa och olycksfall enligt rutin samt arbetar så att 
händelsen inte skall inträffa igen. Om behov uppstår tas kontakt med andra professioner exempelvis 
arbetsterapeut, fysioterapeut i arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö, utifrån den riskbedömning 
med handlingsplan som upprättats. 

1.3 Arbetstagaren får information via ansvarig chef om det som inträffat samt vilka åtgärder som skall 
vidtas så att tillbud, ohälsa och olycksfall inte skall inträffa i framtiden vid arbetsträffar, eller vid ett 
kort möte om inte arbetsplatsträffar ligger i närtid. 

2 Efterlevnad av rutin för undersökning och riskbedömning hos varje enskild omsorgstagare
Översyn för att säkerställa att varje enhetschef tillsammans med kontaktmannen utför och 
dokumenterar riskbedömning hos varje enskild omsorgstagare kommer att göras vid samråd av 
ansvarig verksamhetsområdeschef, bilaga 4. 

2.1 Vid de olika verksamheterna går chef tillsammans med arbetstagaren igenom risker hos enskilda 
omsorgstagare enligt rutin. Riskbedömning görs utifrån befintlig blankett, bilaga 5a och 5b. 
2.2 Riskerna dokumenteras i blanketten som finns för detta ändamål. 
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2.3 Då riskbedömningen och en handlingsplan är upprättad vidtas åtgärder utifrån hur allvarlig 
riskerna bedömts. Vid behov av stöd finns företagshälsovård och personalavdelningen att tillgå. 

2.4 Kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen utförs vid träffar med arbetstagare och chef. 

3. Stöd och ledning i arbetet under helger och efter kontorstid 
3.1 och 3.2 Socialnämnden beslutade 2018-09-07 att införa chef i beredskap från och med 2019-01-01. 
Socialttjänsten arbetar för närvarande med att verkställa beslutet. I samtal med chef och arbetstagare 
framkommer det att i dag finns rutiner och överenskommelse om att man får ringa närmsta chef om 
situationen så kräver utanför kontorstid. 

4. Vikarieanskaffning 
Bemanningsenheten finns tillgänglig på helgerna fram till klockan 14:00 och tar då hand om 
vikarieanskaffning. Efter kontorstid har bemanningsenheten en automatiserad funktion där 
arbetstagarna kan lägga in behov. Funktionen skickar sedan automatisk jobbförfrågan till vikarier, som 
tackar ja eller nej till erbjudet arbete. Det finns lokala rutiner på varje arbetsplats som beskriver hur 
man gör när frånvaro uppstår. 

4.1 Äldreomsorgen har påbörjat arbetet att titta över och förändra så att arbetstagarnas stress under 
helger kan minskas då det gäller vikarieanskaffning. Detta kommer att ske i samarbete med 
bemanningsenheten. 

5. Brister i introduktionsrutiner som medför arbetsmiljökonsekvenser för ordinarie 
arbetstagaren 
I vår organisation finns i dag introduktionsmaterial som är övergripande för socialtjänsten samt ett för 
äldreomsorgen. Det senare materialet är nyligen uppdaterat. bilaga 3 och 6. 

5.1 och 5.2 Den första kontakten med vikarier har bemanningsenheten dit ansökan inkommer samt 
referens tas. Efter detta tas introduktionen av vikarien över av ansvarig chef samt arbetstagarna i 
verksamheten utifrån det introduktionsmaterial som är framtaget inom äldreomsorgen. 

5.3 Introduktionsmaterial finns i verksamheten som klargör vem som ansvarar för vilka områden då 
den nya arbetstagaren påbörjar sin anställning. Då en ny medarbetare anställs utses en handledare till 
denne. 

5.4 Verksamhetsområdescheferna har i uppdrag att göra en genomgång med enhetscheferna för att 
säkerställa att tid finns avsatt för introduktion av nya medarbetare. 

5.5 I det introduktionsmaterial som används i äldreomsorgen klargörs när, vem och på vilket sätt 
uppföljningen av introduktionen ska genomföras. Vid uppföljningen under introduktionen försäkrar sig 
enhetschef om att vikarien har de kunskaper som krävs för att kunna arbeta inom verksamheten. 

5.6 I utformningen och upprättande av ovanstående punkter har arbetstagarrepresentanter medverkat. 

6. Rutiner att undersöka och riskbedöma de organisatoriska arbetsförhållandena 
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Chefernas kompetens varierar inom arbetsmiljöområdet vilket har uppmärksammats av 
personalavdelningen. Under hösten 2018 kommer det att ske förbättringar inom arbetsmiljöområdet. I 
verksamhetssystemet Stratsys kommer det att finnas moduler som underlättar för cheferna i 
verksamheten. Arbetsmiljöutbildningar kommer att påbörjas som riktar sig till både chefer och 
skyddsombud. Detta medför att man kan vara stöd till varandra samt förstå varandras roller i 
arbetsmiljöarbetet. (Suntarbetsliv) 

6.1 Rutin finns och individuell riskbedömning görs utifrån befintlig blankett en gång per år eller när 
behov uppstår. I den individuella riskbedömningen går man igenom systematiskt de organisatoriska 
och sociala arbetsförhållandena samt vid behov upprättar en handlingsplan. I handlingsplanen framgår 
vilka åtgärder som skall göras och vem som ansvarar för vad samt när i tid det skall vara klart. En 
uppföljning planeras i samband med upprättandet av handlingsplan. bilaga 4 och 7 

B. Specifika brister och krav 

1. Otillräckliga utrymmen i toaletter vid Norrgården och Munkberga 
1.1 När ombyggnation på Norrgården – Kvisten/Kronan/Roten/Stammen är färdigställd kommer 
möjlighet ges till att duscha omsorgstagaren i duschstol som placeras över toalettstol, vi uppfyller då 
avståndskravet. Avståndet mellan vägg och toalett stol mäter på ena sidan 104 cm och 108 cm på andra 
sidan. Ombyggnationen beräknas färdigställd årsskiftet 2018/2019. 

1.2 För inflyttning vid Munkbergas demensboende krävs att man har en demensdiagnos och är fysiskt 
rörlig på grund av lokalernas beskaffenhet. Flytt till annat vård- och omsorgsboende aktualiseras när 
arbetsmiljön förändras och riskbedömning visar på risk för bland annat belastningsskador. 
För att tillgodose det otillräckliga utrymmet i omsorgstagarens toalett samt möta arbetstagares 
möjlighet till god arbetsställning, så finns på varje avdelning ett stort duschutrymme och en 
handikappanpassad toalett. 
I Verksamhetsplan 2019-2021 äskar äldreomsorgen för ett nytt demensboende som ska ersätta 
Munkberga demensboende. Planen är att det nya boendet ska vara klart senast 2022. 

1.3 Tidsplanerad handlingsplan är påbörjad. Se ovan punkt 1.1 och 1.2 

2. Undersökning av arbetsmiljökonsekvenser gällande transporttider, raster, pauser i 
hemtjänsten 
2.1 och 2.2 Ett arbete ska påbörjas för att optimera planeringsverktyget inom hemtjänsten, så att 
transporter, raster och pauser finns inplanerade där brister finns. 

Skyddsombud 
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INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 

2018-04-10 2018/009288 1 (11) 

PITEÅ KOMMUN 
Svartuddsvägen 1 

Enheten för region nord 941 85 PITEÅ 
Eva Hortell och Åsa Sjöström Ross, 010-
730 96 41, 010-730 96 53 att; kommun@pitea.se 

Resultatet av inspektioner inom Äldreomsorgen 

Ert organisationsnummer: 212000-2759 
Arbetsställe (besöksdatum): 
Dnr: 2017/063474 Munkberga (2017-12-11) 
Dnr: 2017/064511 Munksunds hemtjänst (2017-12-11) 
Dnr: 2017/064513 Österbo (2017-12-12) 
Dnr: 2017/064514 Hemtjänst Väst/Öst (2017-12-12) 
Dnr: 2017/064519 Norrgården (2017-12-13) 
Dnr: 2017/064518 Öjagården (2017-12-14) 
Dnr: 2017/064525; 2017/064527 Nattpatrullen (2017-12-14) 
Dnr: 2017/064968 Norrfjärden -Alter hemtjänst (2017-12-19) 
Dnr: 2018/009288 Återkopplande möte med 

arbetsgivarföreträdare (2018-02-13) 

Deltagare i inspektionen: Se deltagarförteckning, bilaga 1 
Eva Hortell och Åsa Sjöström-Ross, 
arbetsmiljöinspektörer 

Bakgrund 

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra tillsyn av 
arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Tillsynen genomförs under åren 2017 – 2019. 
Bakgrunden till tillsynsuppdraget är höga ohälsotal. Syftet med tillsynen är att 
få arbetsgivare att ha ett fungerande förebyggande och genusmedvetet systema-
tiskt arbetsmiljöarbete samt att de vidtar åtgärder för att skapa hållbara arbets-
förhållanden med minskad ohälsa och skador hos både kvinnor och män i sina 
verksamheter. Mot denna bakgrund har Arbetsmiljöverket genomfört 
inspektioner vid olika enheter/verksamheter inom er äldreomsorg. 

Vid inspektionen såg vi en del som fungerade bra och positiva organisatoriska 
lösningar, men vi hittade också en del arbetsmiljöbrister som behöver åtgärdas. 
I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister som framkom och de 
krav vi nu ställer med stöd av gällande arbetsmiljöregler. 

Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 

mailto:arbetsmiljoverket@av.se


 

 
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
    

  
  

 

  
 

  
 

    
  

 
   

 
  

 

 
 

  

 
 

  
   

  
 

  
 

  
 

       

 

 

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2018-04-10 2018/009288 2 (11) 

Ni ska skicka ett svar till oss 

Svara oss senast den 15 augusti 2018 och beskriv 
• hur ni har uppfyllt kraven 
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombuden vid varje enhet/verksamhet 
som vi besökt så att vi kan se att skyddsombuden har läst det. Skriv vår 
beteckning 2018/009288 i svaret. Ange även de specifika beteckningarna enligt 
ovan i svaret beträffande åtgärder för specifika enheter. 

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn 
finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Inspektionernas uppläggning 

Inspektionerna genomfördes genom gruppsamtal med personalrepresentanter 
och skyddsombud vid de besökta enheterna/verksamheterna. Efter varje enskilt 
gruppsamtal träffade vi ansvarig enhetschef och skyddsombud för att åter-
koppla och diskutera arbetsmiljön, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de 
arbetsmiljöbrister som framkom och som vi bedömer behöver åtgärdas. 

Gruppsamtalen var inriktade mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
samt ert förebyggande arbetsmiljöarbete. Inriktningen var att också bedöma 
riskerna för ohälsa relaterat till anpassningen mellan resurser och krav i arbetet. 
Områden som behandlades var bland annat arbetsinnehåll, arbetsbelastning, 
arbetsrelaterad stress, resurser och stöd. 

Inspektionerna avslutades med ett återrapporterande möte med representanter 
från kommunledning: vice kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och 
socialförvaltningens ledning; tf. socialchef, verksamhetsområdeschefer, 
hemtjänst- och boendechefer, fackligt ombud samt representant från 
personalkontoret. Vid mötet medverkade även en handläggare från 
Försäkringskassan som informerade om aktuella långvariga sjukfall i Piteå 
kommun och kostnader för dessa, rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens 
ansvar i rehabiliteringsarbetet. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 

Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare 
skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på 
er att åtgärda bristerna. 



 

 
   

    
 

 
 
 
 
 
 

      
       

  
  

   

  
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 

  

  

   

    
 

  
 

  
 

 
  

 
 

            

 

 

 
           

   
 

 
    

 
  

  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2018-04-10 2018/009288 3 (11) 

A. Generella krav och brister 
1. Efterlevande av rutiner för tillbudsrapportering 
Brist 
Ni har ett datorstött system för att rapportera och utreda tillbud och olyckor i 
systemet LISA. Vid inspektionerna framkom att det finns brister i rutinerna för 
att anmäla, utreda och åtgärda tillbud och olyckor. Vid inspektionerna på det 
aktuella arbetsställena framkom det att endast ett fåtal tillbud och händelser har 
rapporterats. Arbetsmiljöverkets bedömning är att ovanstående oklarheter om 
vilka händelser som ska rapporteras samt hur de ska hanteras medför att ni inte 
utreder orsaker till inträffade händelser och tillbud så att ni kan vidta åtgärder 
för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Ni behöver säkerställa att alla arbetstagare och vikarier känner till rutinerna och 
följer dem. 

Krav 
1.1 Ni ska säkerställa att alla arbetstagare känner till: 

 att de ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall 

 vad de ska rapportera som tillbud, ohälsa och olycksfall 

 hur de ska rapportera 

 vem som utreder och vidtar åtgärder 

1.2 Ni ska säkerställa att ni undersöker bakomliggande orsaker till 
arbetsrelaterade tillbud, ohälsa och olycksfall och att ni bedömer om det behövs 
åtgärder för att förhindra att liknande händelser och situationer inträffar igen. 

1.3 Ni ska informera arbetstagarna om det som inträffat samt vilka åtgärder som 
vidtagits eller ska vidtas så att risker för ohälsa eller olycksfall kan förebyggas i 
framtiden. 

Se 5 och 9 § § Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01 om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

2. Efterlevnad av er rutin för undersökning och riskbedömning hos varje enskild 

omsorgstagare 
Brist 
Ni har en centralt framtagen rutin/mall för undersökning och riskbedömning 
av arbetsmiljön hos enskilda omsorgstagare. Vid inspektionerna framkom att ni 
inte systematiskt har undersökt och skriftligt dokumenterat arbetsförhållanden 
som kan innebära risker för ohälsa eller olyckor för era arbetstagare och som 
behöver åtgärdas hos varje enskild omsorgstagare inom er verksamhet. 



 

 
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 

    
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
    

 
 

 
 

 
 

            

 

 
 

           
 

  
   

  
 

  

INSPEKTIONSMEDDELANDE 
Datum Vår beteckning Sid 
2018-04-10 2018/009288 4 (11) 

Att inte fortlöpande undersöka och identifiera samt dokumentera risker som 
kan finnas med enskilda omsorgstagare försvårar det förebyggande arbetet med 
att minska risker för ohälsa eller olycksfall. 

Krav 
2.1 Ni ska undersöka och riskbedöma arbetet med era enskilda omsorgstagare 
Inom äldreomsorgen. 

Undersökningar och riskbedömningarna ska omfatta fysiska, organisatoriska 
och sociala faktorer som har betydelse för arbetsmiljön. Exempelvis ska risker; 
kopplade till arbetsställningar, förflyttningar, stressfaktorer, brist på utrymme, 
brist på inomhusklimat (luft mm) arbetsbelastning i förhållande till tillgänglig 
tid och personal samt förekommande transporter och resor inom tjänsten 
bedömas och värderas. 

2.2 Ni ska dokumentera riskerna i arbetet för ohälsa och olycksfall i arbetet hos 
enskilda omsorgstagare inom hemtjänsten och era äldreboenden. 

2.3 Ni ska med utgångspunkt från undersökningsresultat och riskbedömningar 
vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga de risker för ohälsa och 
olycksfall som framkommer. 

Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart. 

Planerade åtgärder ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I handlingsplanen 
ska anges vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska vara genomfört och vem 
som ansvarar för att de genomförs. 

2.4 Genomförda åtgärder ska följas upp för att kontrollera att resultatet blev det 
avsedda. 

Se 8 och 10 § § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

3. Stöd och ledning i arbetet under helger och efter kontorstid 
Brist 
Vid gruppsamtalen framkom att det finns brister i stöd och ledning i arbetet för 
arbetstagarna under helger och efter kontorstid. Under dessa tider har de inte 
någon att vända sig till som har befogenheter att fatta beslut om arbetsinsatser, 
ordna med vikarier samt ge vägledning och stöd i arbetet. Arbetsmiljöverket 
bedömer att detta medför otrygghet för arbetstagarna och ökade psykiska 
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påfrestningar i arbetet. Stöd och handledning är viktiga ”motkrafter” när det 
gäller att förebygga skadlig stress i arbetet. 

Krav 
3.1 Ni ska skriftligen klargöra och informera arbetstagarna till vem/vilken 

befattning som de ska vända sig till när det uppstår akuta behov av ledning, 
stöd och hjälp i arbetet utanför kontorstid under vardagar och helger. 

3.2 Den person eller de personer som tilldelats uppgifter som anges under 
punkten ovan ska ha befogenheter och resurser att vidta åtgärder för att 
förebygga risker i arbetet t ex fatta beslut i frågor som bland annat rör 
bemanning, vikarieanskaffning och övriga arbetsförhållandena för 
personalen vid äldreomsorgens enheter. 

Se 6 och 7 § § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och samt 9 och 10 §§ 

AFS 2015:5 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Se även 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 

och 3 § § arbetsmiljölagen (AML) 

4. Vikarieanskaffning 

Brist 
Vid inspektionsbesöken framkom att vikarieanskaffning efter kontorstid samt i 
samband med helgarbete utföras enheternas arbetstagare. 

Ni har en bemanningsenhet som sköter vikarieanskaffningen, de har öppet 
kontorstid och till klockan 12:00 på helgerna. Detta medför att arbetstagarna får 
lösa uppgiften med vikarieanskaffning. Vikarieanskaffning tar tid i anspråk 
eftersom det är vikariebrist. Tiden för denna uppgift tas från vård- och 
omsorgsarbetet. Vid besöken beskrevs att detta medför stress och ökad 
arbetsmängd i vård- och omsorgsarbetet för den övriga vård- och 
omsorgspersonalen eftersom en person lämnar vårdarbetet för att ägna sig åt 
vikarieanskaffning. 

Arbetsmiljöverket bedömer att det är angeläget att ni har fungerande rutiner för 
att ordna ersättare/vikarier vid ordinarie personals frånvaro. 

Krav 
4.1 Ni ska organisera vikarieanskaffningen på helger och efter kontorstid så att 

den som utför denna uppgift har avsatt tid för detta. Ni ska vidare tillse att 
den tid som används för vikarieanskaffning på helger inte medför ökad 
arbetsmängd och stress för vårdpersonalen. 
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Se 6 och 7 § § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och samt 9 och 10 §§ 

AFS 2015:5 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Se även 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 

och 3 § § arbetsmiljölagen (AML) 

5. Brister i introduktionsrutiner som medför arbetsmiljökonsekvenser för 

ordinarie personal 

Brist 
Vid inspektionen framkom att ni har brister i era introduktionsrutiner. Det 
uppgavs att det är vanligt att de personer som anställs i verksamheten inte har 
erforderlig utbildning eller erfarenhet för det arbete som de blivit anställda för. 
Det uppgavs exempelvis att vikarier och nyanställda inte får tillräcklig 
introduktion i arbetet. Detta medför att de bland annat att de inte får tillräckliga 
kunskaper om rutiner och om de arbetsuppgifter som de ska utföra. 

Det framkom vidare att det inte är klarlagt vilka kunskaper som nya 
arbetstagare behöver och vem som ska sköta introduktionen. Det framkom 
också att det inte heller finns tid avsatt för dem som ”lär upp”, introducerar, 
nya kollegor. Introduktionen uppgavs bli särskilt eftersatt när det råder 
personalbrist vid den enhet där vikarier ska introduceras. 

För att nya och ovana vikarierande arbetstagare ska kunna arbeta säkert och 
utan risker för ohälsa eller olycksfall är det nödvändigt att de har kunskaper om 
arbetsuppgifter och rutiner samt vilka risker som finns i arbetet. 

Arbetsmiljöverket bedömer att otillräcklig introduktion medför att vikarier och 
nyanställda riskerar onödiga psykiska påfrestningar i arbetet på grund av de 
inte får nödvändiga kunskaper och det stöd de behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Denna situation medför enligt vår bedömning en ökad 
belastning och mer otrygghet i arbetet för den ordinarie och de tidigare 
anställda arbetstagarna. 

Vid besöken framkom att ni inte har rutiner som anger hur och vem som ska 
genomföra olika delar av introduktionen av vikarier och ny personal. 

Kommentar 
Forskning visar en koppling mellan bristande introduktion och en hög 
personalomsättning. Otillräckliga kunskaper för arbetsuppgifterna ökar också 
risken för att drabbas av olyckor eller annan ohälsa i arbetet. Tham, Pia 2014 
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Krav 
5.1 Ni ska undersöka vilka teoretiska och praktiska kunskaper som vikarier och 
nya arbetstagare behöver i era olika verksamheter inom äldreomsorgen för att 
de ska klara sina arbetsuppgifter och klara av de krav på kunskaper som verk-
samheten ställer. Här ingår också undersökning och bedömning vilka språk-
kunskaper som behövs. 

5.2 Ni ska upprätta en rutin för att undersöka och bedöma enskilda vikariers 
och nya arbetstagares kunskaper och förutsättningar att klara sina 
arbetsuppgifter och de krav på kunskaper som verksamheten ställer. 

5.3 Ni ska med utgångspunkt ifrån undersökningsresultaten ovan ta fram skrift-
liga rutiner för teoretisk och praktisk introduktion vid de olika enheterna som 
är anpassad utifrån enskilda arbetstagares behov och kunskaper samt tidigare 
erfarenheter. 

Av rutinerna ska framgå vad som ska ingå i introduktionen och vilka kunskaper 
som ska uppnås samt vilka kunskaper som enskilda arbetstagare behöver för att 
kunna utföra arbetet i verksamheten. Av rutinerna ska även framgå vem som 
gör vad i introduktionens olika delar. 

5.4 Ni ska se till att de som får i uppgift att introducera, lära upp, vikarier och 
nya arbetstagare har tid avsatt och de övriga resurser de behöver för detta upp-
drag. 

5.5 Ni ska upprätta rutiner för att följa upp introduktionen i syfte att kontrollera 
att nya arbetstagare och vikarier har fått de förutsättningar som behövs att klara 
sina arbetsuppgifter och att de har fått tillräckliga kunskaper utifrån de krav 
som verksamheten ställer. 

Av rutinerna ska framgå när, vem och på vilket sätt uppföljningen av introdukt-
ionen ska genomföras. 

5.6 Ni ska ge ”ordinarie personal” vid de olika enheterna möjlighet att 
medverka vid genomförande punkterna ovan. 

Se 4, 5, 7, 8 och 10 § § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmi ljöarbete samt 9 § AFS 

2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö och 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen (AML). 

Kommentar 
Med teoretisk introduktion avses att vikarier och nya arbetstagare får information 
och instruktioner så att de ges kunskaper om bland annat rutiner och 
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arbetsuppgifter samt om de risker som finns i arbetet innan de påbörjar arbete 
som socialsekreterare. 

Med praktisk introduktion avses att nya arbetstagare ska ges möjlighet till 
”bredvid gång”, d.v.s. arbeta tillsammans med erfarna arbetstagare. 

6. Rutiner att undersöka och riskbedöma de organisatoriska arbetsförhållandena 
Brist 
Vid inspektionen framkom att ni inte har fungerande rutiner för att regelbundet 
undersöka och riskbedöma de organisatoriska och sociala arbetsförhållandena i 
äldreomsorgen. Det framkom att ni genomför en medarbetarenkät var annat år. 

Mot bakgrund av att verksamheten inom äldreomsorgen är föränderlig 
bedömer Arbetsmiljöverket att en medarbetarenkät vart annat år inte tillräckligt 
ofta för att ni ska kunna upptäcka tidiga signaler på att det finns brister och 
risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som behöver åtgärdas för 
att förebygga ohälsa. 

Krav 
6.1 Ni ska ta fram en rutin som innebär att ni fortlöpande och systematiskt 
undersöker de organisatoriska och sociala arbetsförhållandena vid era enheter 
inom äldreomsorgen. 
Rutinen ska säkerställa att minst följande undersöks; 

- Kraven i arbetet bland annat arbetsmängd och möjligheterna att hinna 
med arbetsuppgifterna, etc. och hur detta påverkar arbetstagarna i form 
av exempelvis svårigheter att ta ut raster och pauser, tidspress och stress 
etc. 

- Om arbetstagarna har kännedom om arbetsinnehåll och vilka resultat 
som de ska uppnå i arbetet 

- Hur arbetstidens förläggning påverkar belastningen på arbetstagarna 
med bedömning om detta kan leda till ohälsa 

- Om resurserna, bl a bemanning, kunskaper, utrustning etc. är anpas-
sade till kraven i arbetet 

- Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är psykiskt på-
frestande och hur detta påverkar arbetstagarna 

- Förekomst av konflikter och samarbetsproblem i arbetsgrupper 

- Stressupplevelser och förekomst av subjektiva stressrelaterade hälso-
besvär samt orsakerna till dessa 

Av rutinen ska framgå på vilket sätt (vilken metod), hur ofta, vem samt vilka 
arbetsmiljöfaktorer som ska undersökas och riskbedömas. 
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6.2 Ni ska redovisa hur ni gett arbetstagare och skyddsombud möjlighet att 
medverka vid framtagandet av rutinerna enligt ovan. 

Se 4, 5 och 8 §§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och 9-13 §§ AFS 

2015:04 om organisatorisk och socialarbetsmiljö samt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen och 

7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML). 

B. Specifika brister och krav 
1. Otillräckliga utrymmen i toaletter vid Norrgården (2017/063474) och Munkberga 

(2017/063474) 
Brist 
Vid inspektionerna vid ovanstående äldreboenden framkom att vissa toaletter 
inte har tillräckliga utrymmen för arbetstagarna när de hjälper boenden. 

Norrgården 
Vid Norrgården finns inte tillräckligt duschutrymme i vissa toaletter. I dessa 
toaletter saknas utrymme om minst 0,8 meter vid båda sidorna om duschstolen. 

Munkberga 
Vid Munkberga saknade toaletterna tillräckligt med utrymme om 80 centimeter 
på båda sidorna om toalettstolarna. Utrymmet framför toalettstolarna var också 
otillräckligt, mindre än 1 meter. 

Arbetsmiljöverket bedömer att utrymmesbristen i toaletterna, 
hygienutrymmena, vid Norrgården och Munkberga medför att arbetstagare inte 
kan arbeta med god arbetsteknik när de hjälper boendena vid toalettbesök eller 
duschning. 

Otillräckliga utrymmen i toaletter och hygienutrymmen medför att arbetstagare 
måste arbeta med onödigt böjda och vridna arbetsställningar samt påfrestande 
arbetsrörelser. Detta är förenat med risker för utvecklande av 
belastningsskador. Dessa skador kan vara av akut karaktär eller utvecklas 
under längre tid. En förutsättning att undvika belastningsskador är att det finns 
tillräckligt med utrymme för att kunna arbeta på ett sätt som är skonsamt för 
kroppen. 

Krav 
1.1 Ni ska se till att det finns fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter för 

arbetstagarna vid Norrgården när de hjälper boenden vid duschning. 

1.2 Ni ska se till att det finns fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter på sidorna 
om toalett- (hygien) -stol när arbetstagarna vid Munkberga hjälper boenden 
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vid toalettbesök. Ni ska också se till att fritt utrymme framför toalettstolarna 
om minst 1 meter för att arbetstagarna ska kunna manövrera och röra sig 
runt rollator etc. 

Det fria utrymmet ska vara sådant att arbetstagare kommer åt att arbeta med 
boenden vid duschning och toalettbesök utan att deras arbetsställningar eller 
rörelser hindras av rummens väggar, handfat eller andra föremål. 

1.3 Planerade åtgärder enligt punkterna 1.1 och 1.2 ovan ska föras in i en 
tidsplanerad handlingsplan. 

Se 5-6 § § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi samt 

4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning. 

Upplysning 
Med fritt arbetsutrymme avses att arbetstagaren ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter, att manövrera och passera med hjälpmedel, exempelvis rullstol 
och golvlyft, utan att hindras av väggar, dörrposter, möbler eller annan fast 
monterad utrustning. Lika stora utrymmen krävs vid arbete runt t ex. säng. 

2. Undersökning av arbetsmiljökonsekvenser gällande transporttider, raster, 

pauser i hemtjänsten(dnr:2017/064968; 2017/064511; 2017/064514) 
Brist 
Vid inspektionerna i hemtjänstgrupperna Öst/Väst, Munksund och Norrfjärden 
framkom att det saknas planerad tid för att transportera sig mellan 
omsorgstagarna. Arbetstagarna beskrev att tid till transporterna bland annat tas 
från rasten. Problem med transport uppgavs vara oftare förekommande kvällar 
och helger. Otillräckliga transporttider medför tidspress och stress i arbetet. 
Otillräcklig med tid att transportera sig mellan omsorgstagarna medför risk för 
ohälsa och olycksfall i trafiken och en ohälsosam arbetsbelastning. 

Krav 
2.1 Ni ska vidta åtgärder så att varje hemtjänstpersonal dagligen har inplanerad 
tid för förflyttningar mellan omsorgstagarna under arbetsdagen. 

Tiden ska vara tillräckligt planerad för att undvika tidspress för personalen i 
samband med förflyttningarna. 

Se 12§ AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö samt 2 kap 1 §, 3 kap 2 

och 3 §§ arbetsmiljölagen (AML) 
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2.2 Ni ska organisera arbetet i hemtjänsten så att det finns inplanerat och 
möjlighet att ta ut schemalagda raster och pauser i arbetet. 

Se 12 § AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, 2 kap 1-2 §§, 3 kap 2§ 

och 7 kap 3 § arbetsmiljölagen (AML). 

Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna? 

Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda de brister 
och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån vår tillämpning 
av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar bristerna och riskerna kan vi 
komma att besluta om ett föreläggande eller förbud. 

Vad är föreläggande och förbud? 

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, 
vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en 
summa pengar. 

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller 
inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket 
betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar. 

Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på av.se 

Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats av.se. Där 
kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. 

Har ni frågor går det bra att kontakta oss. 

Eva Hortell och Åsa Sjöström Ross 
Arbetsmiljöinspektör 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-09-24 
Dnr 18SN247 

Tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplan 

Förslag till beslut 
Anta föreslagna tillägg och ändringar i dokumenthanterings- och gallringsplanen 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens dokumenthanterings- och gallringsplan är antagen av socialnämnden 2011-
11-16 och den senaste revisionen är gjord 2016-04-20 § 78. 
Ett arbete med att se över dokumenthanterings- och gallringsplanen är genomfört i samarbete 
med centralarkivet och avdelningarna inom Socialtjänsten. 
De förändringar som föreslås finns angivna i bifogat dokument. 

Beslutsunderlag 
Revidering Arkivbeskrivning 2018 
Revidering av Dokumenthanteringsplan 2018 
Revidering Bil 2 HSL-akt ändringar 2018 
Reviderad_16-04-20 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

         

  

            
               
   

            
            

          
            

        
           

      

Sida 3 

Arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivningen avser mandatperioden 2015 – 2018 med historik från 1995. 

Verksamhet och organisation 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad som i 
lag sägs om socialnämnd utom uppgifter som avser bistånd i form av förtur till barnomsorg 
och bistånd genom förskoleskjuts. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvård (HSL), vård av unga (LVU), vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Nämnden är även ansvarig för att verkställa uppgifter enligt patientsäkerhetslagen och inom 
hemsjukvården. 

På delegation från kommunfullmäktige beslutar socialnämnden om sin förvaltningsorganisa-
tion och avgifter inom sina verksamhetsområden inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

Nämndens organisation är indelat i nedanstående verksamhetsgrenar: 



 

         
        
           

      
        
          

        
           

             
     

        
     

           
      

       
   

         
        

 
         

    
       

      
        

       

          
              

          

             
       

  
                

          
 

     
      

      
   

Sida 4 

Historik 

1995-01-01 Ansvar för delar av psykiatrin övertogs från landstinget. 
1995-09-01 Handikappomsorg och Äldreomsorg inrättades som egna avdelningar. 
1995-09-01 Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS överfördes till handikapp-

omsorgen från äldre- och handikappomsorgen och skolan. 
1996-01-01 Från landstinget svara för omsorgen om utvecklingsstörda. 
1997-07-01 Barnomsorgsverksamheten överfördes till skolan och ny nämnd, barn- och 

utbildningsnämnd, inrättades. Tidpunkten valdes för att sammanfalla med den 
tidpunkt då föräldrar enligt riksdagsbeslut fick rätt att låta sina sexåringar börja 
skolan. 

2000-01-01 Bidrag till anpassning av bostäder för personer med olika typer av funktions-
hinder (bostadsanpassningsbidrag) överfördes från kommunstyrelsen till 
handikappomsorgen. 

2001-03-01 Bryggan som sysselsatte funktionshindrade personer inom handikappomsorgen 
övergick till att vara ekonomisk förening. 

2002-01-01 Reprisens återvinningsmarknad som drivits tre år i projektform permanentas och 
den organisatoriska tillhörigheten blev Utvecklingscentrum som sorterades 
under personalnämnden. Verksamheten övergick till nämnden för arbets-
marknadsfrågor och vuxenutbildning 2003-01-01. 

2010-01-01 Infördes en medborgarfokuserad organisation genom sammanslagning av 
Individ- och familjeomsorgen och Handikappomsorgen till avdelningen Stöd 
och omsorg. 

2013-02-01 Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet övertas från landstinget. 
2014-01-01 Löneadministrationen överfördes till kommunstyrelsens personalavdelning. 
2015-01-01 Serveringstillstånden överfördes till den nyinrättade miljö- och tillsynsnämnden.
2017-01-01 Lönehanteringen överfördes till Lönecenter i Älvsbyn 
2018-03-01 Bemanningens administration blev en egen avdelning under socialchefen 

Sökingångar och tekniska hjälpmedel till de allmänna handlingarna 

I nämndens dokumenthanterings- och gallringsplan, se bifogat dokument, redovisas samtliga 
allmänna handlingar. Redovisningen består av hur dessa lagras samt sorteras och om de ska 
bevaras för framtiden eller efter hur lång tid de ska gallras. 

Till de diarieförda handlingarna, från 1973 och framåt, finns ett kronologiskt samt ett 
ämnesordnat sökregister. Socialnämndens verksamheter använder följande system för: 

Myndighetsutövning och verkställighet 
 Viva (Verksamhetssystem inom äldreomsorg, stöd och omsorg samt hemsjukvård) 

fr o m 2012-05-01. WM data under tiden 1998-01-01 – 2012-04-30. 
 Platina (Ärendehanteringssystem) 
 Lifecare (Meddelandefunktion mellan huvudmän, tidigare Meddix) 
 NPÖ (Nationell patientöversikt, samordnad journalföring som “titthål”) 
 Pascal (Nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel) 
 BAB (Beräkning för bostadsanpassning) 



 

     
      
 

 
  

 
 

  
 
   

   
   

 
  

   
 

 
  

  
 

     
   
    

 

          
             

    

             
            

         
 

 

         
        

Sida 5 

 Physiotools (Träningsprogram för sjukgymnaster och arbetsterapeuter) 
 Mobilus (Träningsprogram för sjukgymnaster och arbetsterapeuter) 
 Symfoni (Tandvårdsstöd) 

Beställning 
 HSA-katalog (Behörighetshantering) 
 Mashie (Kostbeställning) 
 Mink (Hemsjukvården) 
 Websesam (Hjälpmedelsinformation) 

Register / Kvalitetsregister 
 Kir/Navet (Invånarregister) 
 Palliativa registret (Nationella kvalitetsregister) 
 Swevac (Register för vaccination) 
 Senior Alert (Nationellt kvalitetsregister) 

Personal 
 Adato (Rehabiliteringssystem) 
 Personec ( Lönerapporteringssystem) 
 Time-Care (Schemaläggning och vikariehantering) 
 Adato (Rehabiliteringssystem) 
 Intraphone (Tidrapporteringssystem) 
 TES (Planeringssystem hemtjänsten) 
 Tempus Nuddis (Schemaläggning) 
 Vimpol (Planeringssystem) 

Uppföljning 
 Amesto Soursing (Inköp och avtalshantering) 
 IOF (Inköp och fakturabetalningssystem) 
 ROR (Ekonomisystem Redovisning och reskontra) 
 EPIServer (E-handel) 

Sekretessbestämmelser 

Sekretess tillämpas utifrån offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser främst i uppgifter 
som har individanknytning. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i 70 år för allmänheten med 
undantag för den enskilda individen. 

Gallringsregler 

Vid gallringsutredningar gäller i första hand bestämmelser som finns i lag och förordning, 
som exempel socialtjänstlagen. I övrigt beaktas riksarkivets allmänna råd för bevarande och 
gallring av handlingar. Gallring utförs enligt dokumenthanterings- och gallringsplanens 
fastställda tidsfrister. 

Socialnämndens arkiv 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Inom socialnämndens verksamheter finns närarkiv där 
aktuella handlingar förvaras. Arkivförteckningar som systematiskt redovisar nämndens 



 

           
   

    

   
 

     
   

      
       

       
     

  

Sida 6 

arkivhandlingar upprättas och uppdateras av den centrala arkivfunktionen efter leveranser för 
slutförvaring till kommunens centralarkiv. 

Upplysningar om de allmänna handlingarna 

Arkivansvarig: Chef Administrativa enheten 
Arkivsamordnare: Avgiftshandläggare 

Arkivredogörare: 
Administrativa avdelningen Avgiftshandläggare Administrativa enheten 
Staben Avgiftshandläggare Administrativa enheten 
Stöd och omsorg Administratör Stöd och omsorg 

(Stöd till försörjning, Stöd till barn och familj) 
Administratör Stöd och omsorg (Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd till vuxna)

Äldreomsorgen Administratör 



       

  
         

 

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats 

Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Allmänt 
Avvikelser HSL (Enskilda) 

Avvikelserapporter, sammanställning 

Protokoll och minnesanteckningar: 
- Arbetsplatsträffar, minnesanteckningar 

- Lokala samverkansgrupper 
- Samverkansgrupp Förvaltningsnivå 
- MBL, kopia 
- KTR (Kommunala tillgänglighetsrådet) 

- KFR (Kommunala förebyggande rådet) 

P 

P/DL 

AP/DL 
AP/DL 
P 
AP 
AP 

Kronol ordn Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Datum ord Arb rum 

Datum ord 
Datum ord Närarkiv 
Datum ord 
Datum ord Administratör 
Datum ordn Administratör 

Efter 1 år 

Efter 3 år 
Efter 3 år 

Efter 3 år 
Efter 3 år 

Efter 10 år SN 2016-03-16 § 56 

Redovisas och SN 2014-06-18 § 102 
finns som bilaga i SN 

Efter 5 år med undantag av MBL-beslut 
som protokollsförs och bevaras. 
Bevaras 
Bevaras 
Vid inakt Original till sekretariatet. 
Bevaras 
Bevaras SN 2014-06-18 § 102 

Dagordning/Agenda inför möten 

Tystnadspliktsförsäkran, orig 

Cirkulär 

Verksamhetsplan 

Årsredovisning 

Broschyrer, informationsskrifter eller 

P 

P 

P 

DL/P 

DL/P 

P 

Datum ord Arb rum 
verksamhet 

Person nr Respektive 
verksamhet 

Kronol ord Arb rum 

Årsvis 

Kontinuer- I 5 års 
ligt intervaller 

1 gång/år 

Efter 1 år 

Bevaras 

Vid inakt 

Vid inakt Tillförs den totala verksamhets-
planen hos sekretariatet. 

Vid inakt Tillförs den totala årsredovis-
ningen hos sekretariatet. 

Bevaras Bör noteras med utgivningsår 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 

1)(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium 

liknande som framställs inom verksamheten 

Delegationsbeslut enl delegationsordn. DL Nr ordn Resp delegat Original till klient, kopia i 
för Enskilda ärenden personakt. 

Delegationsbeslut enl delegationsordn. DL Nr ordn Resp delegat Original till sekretariatet. 
för Allmänna ärenden 

Register över innehavare av trygghetstelefon/ P/DL När innehavet 
-larm upphört 

Nyckelkvittenser till trygghetslarm P Bokstavs Larmrummet 3 år efter upphörd 
ordn service 

Föreningsbidrag 
- Ansökan med bilagor och utredningar P Handläggare Efter 5 år 
- Sammanställning över ansökningar P "- Bevaras Original till SN Au för beslut 

Ej verkställda beslut SN 2014-06-18 § 102 
- Kvartalsrapporter Dl Arb rum Efter 3 år 
- Sammanställning DL "- Efter 1 år Till kommunfullmäktige för delgivning 
- Beslut/individnivå DL "- Efter 3 år från verkställighetsdatum eller avbruten 

E-post (e-postlistor) hos enskilda handläggare DL Efter 1 dag 
E-post (e-postlistor) i förvaltningsbrevlådan/ DL Efter 1 vecka Inventering och gallring sker två 

Funktionsbrevlådan Adm DL Dagligen gånger per år enligt nämndens 

(Observera att ärenden som ska diarieföras skickas för registrering) intern kontrollplan 

Cookie- och globalfiler DL Dagligen 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

 

 

 

 

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

HSL-akt enligt hälso- och sjukvårdslagen P/DL Person nr Vård- Årligen efter 10 år efter det att sista uppgiften 
och patientdatalagen personal utförd rensning förts in i handlingen (Patiendatalagen 
(förd av sjuksköterska, undersköterska, arbets- 2008:355) med undantag av personer 
terapeut, sjukgymnast eller den som biträder ex. födda dag 5, 15 och 25 varje månad 
undersköterska  enligt patientdatalagen som Bevaras. 
2008:355, 3 kap 2 §) 
Aktens/Journalens innehåll; Se bilaga 2 

Delegeringsbeslut gällande P Sjuksköterske exp. 3 år efter att Avser även beslut om ändring 
medicinska arbetsuppgifter beslutet upphört i delegering. 

att gälla. SN 2014-06-18 § 102 

Återkallande av delegering gällande P Sjuksköterske exp. 3 år efter att SN 2014-06-18 § 102 
medicinska arbetsuppgifter beslutet upphört att gälla 

Förbrukningsjournal narkotika, P Sjuksköterske exp. Till nästa granskning , 

förrådsadministration minst ett år efter sista anteckning. 

Förteckning över utlämnade kort och P el DL Handläggare 10 år 

nycklar till läkemedelsförråd. 

Instruktioner, riktlinjer, rutiner för läkemedels- DL Medicinskt Efter 10 år SN 2014-06-18 § 102 
hantering, delegering och avvikelsehantering ansvarig sjuksköterska 
(HSL), fastställda organisationsövergripande 
Ordinationer enligt generella direktiv P Vård- Efter 10 år Varje ordination SN 2014-06-18 § 102 
(Till respektive boende från primärvården, uppdateras årligen) personal gallras efter 10 år 

Protokoll från kvalitetsgranskning av P Medicinskt Efter 1 år Vid inaktualitet Bevaras SN 2014-06-18 § 102 
läkemedelshantering från Apoteket; orig. ansvarig sjuksköterska 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

  

 

 

   

 

  

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Patientsäkerhetsberättelse 

Klagomål 

Klagomål till IVO 

Skriftliga 

klagomål inkomna 

direkt till

 vårdenhet eller 

via patientnämnd 

Sammanställning 

av klagomål på 

verksamhetsnivå 

Lex Sarah (Socialtjänstlagen) 
Ärendeakter Kan innehålla: 

- Anmälan 
- Utredning 
- Rapport 

DL 

P 

P 

P/DL 

P 

- Övriga handlingar, original och kopior som tillför
 ärendet information 

Avvikelser SoL/LSS P 

Dnr ordn 

Kronol ordn 

Kvalitets-

controller 

Respektive 

verksamhet 

Kvalitets-
controller 

Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

5 år efter att 

Redovisas och 
finns som bilaga i SN 

Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 
ärendet avslutats 

Efter 10 år 

SN 2014-06-18 § 102 

Klagomål av betydelse för 

verksamheten bevaras. 

Klagomål av tillgällig eller ringa 

betydelse gallras vid 

inaktualitet. 

Avser sammanställningar för 

rapportering till verksamheten 

SN  ?? Efter 1 år 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats 

Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Avvikelserapporter SoL/LSS 

Räkenskapsmaterial 
Offerter, inte infordrade (och inte antagna) 
Följesedlar 

P 
P 

Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Arb rum 
Arb rum 

Efter 5 år Efter 10 år SN ?? 

Vid inakt 
2 år Följesedlar till ospecifierade 

fakturor 

gallras efter 7år, jämför med 

verifikationer. 

Körjournaler 

Debiteringslista med fakturaunderlag/debite-
ringsunderlag, orig 

Beviljade statsbidrag (exkl projekt) 
- Ansökningar 
- Beslut 

P 

DL/P 

P 

Per leasing- Bilansvarig 
bil 

Kronol ordn Närarkiv 

Kronol ord Ekonom Efter 2 år 

10 år efter SN 2014-06-18 § 102 
leasingavtalets utgång 

Efter 10 år 

Efter 10 år Beviljade statsbidrag till 
projekt se projekthandlingar . 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

          

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats 

Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Verifikationer, pappersunderlag 

vilka har scannats in i 

ekonomisystem, exempelvis; 

- bensinkvitton original, (specifikation till 

leverantörsfakturor) 

- leverantörsfakturor, kopia 

- följesedlar, skannade bifogad till fakturan 

- utbetalningsorder, kopia 

- bokföringsorder, kopia 

P Kronol ordn Arb rum Efter 1 år 3 år Gallringsfristen 3 år gäller under 

förutsättning; 

-  att informationen är överförd på 

ett betryggande sätt och finns 

tillgänglig och sökbar under hela 

gallringsfristen, enligt 7 kap. 6 § 

BFL och efter beslut från 

Skatteverket enligt 2 kap. 13 § KRL, 

- att verifikationen specificerar 

innehållet, annars är det 7 år. 

Elektroniskt skapade och inkomna 

verifikationer kan sparas enbart 

elektroniskt. 

Verifikationer vilka inte har scannats in i 

ekonomissytem, exempelvis; 

- Sekretessbelagda leverantörsfakturor, 

original 

- följesedlar till ospecifiserade fakturor 

- bokföringsorder, original 

P Kronol ordn. Närarkivet 

Ver nr 

Kronol ordn. 

7 år Ospecificerade fakturor skall ha 

följesedel bifogad. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 
 

 

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats 

Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

IT-samordning 
Tillgångs- och ansvarsförsäkran till 
verksamhetssystem 

Loggar (logguppgifter) 

Händelseloggar till patientjournaler 

P 

P 

P 

Personnr Närarkiv 

Datumordn Närarkiv 

Kronol ordn Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

5 års inter-
valler 

Bevaras SN 2016-03-16 § 56 

Efter 10 år Om uppgift leder till åtgärd ska 
dessa bevaras tillsammans med 
ärendet som bildas. SN 20160316 § 

Efter 3 år Sammanfattning redovisas 

till socialnämnden. 

Förteckning över behörighetstilldelning för 

elektronisk åtkomst exempelvis VIVA, 

Meddix, NPÖ 

DL 10 år 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium Sortering Förvaringsplats 

Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist 

Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

STABEN 

§-nr 
"-

§-nr 
"-

Närarkiv 
"-

Närarkiv 
"-

Efter 5 år 
Efter 5 år 

Efter 5 år 
Efter 5 år 

Bevaras 
Bevaras 

Bevaras 
Bevaras 

Ändrat leveranstid från 3 år till 5 år 
2017-07-19 för protokollen. 

Sekretariatet 
Protokoll 

- Socialnämnden (SN) 
- Arbetsutskottet (AU) 

Bilagor 
- Socialnämnden 
- Arbetsutskottet 

AP/DL 
"-

P 
"-

Diarielistor 
Diariekort med diarieplanbeteckning 

Diarieförda handlingar (inkomna/besvarade) 
Internkontrollplan 

Protokoll 
- MBL 
- Planeringsunderlag ledningsgruppen 

Delegationslistor Enskilda ärenden 

Delegationslistor/beslut Allm ärenden 

AP/DL 
AP/DL 

P 

AP 
P 

AP 

AP 

Kronol ord 
Diarieplan 
beteckning 

Dnr 

Kronol ord 
Kronol ord 

Mån vis 

Mån vis 

Närarkiv 
Närarkiv 

Arb rum 

Närarkiv 
Verksamhets-
utvecklare 

Närarkiv 

Närarkiv 

Efter 5 år 

Efter 5 år 

Efter 5 år 

Efter 5 år 
Efter 5 år 

Bevaras 
Bevaras 

Bevaras 

Bevaras 
Bevaras 2 träffar/år 

Delges SN Au, samsorteras med 
protokollsbilagor. 

Delges SN Au, samsorteras med 
protokollsbilagor. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 
Typ av handling 

1)(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium Sortering Förvaringsplats 

STÖD OCH OMSORG 
Stöd till försörjning 

Allmänt 
Avtal om återbetalning av ekonomisk hjälp, P Bokstavs- Kassan 
kopia ordn 

Hyreskontrakt, motorvärmaravtal P/DL Avd vis / 
samt övriga avtal nr ordn 

Ekonomisk ersättning: 
Avtal mellan SN och familjehemmet 
- Aktuella Registerunderlag, kopia P Bokstavs- Administratör 

Avtal, kopia ordn 
Omkostn.spec., kopia 
Lönebortfall, intyg, kopia P Kronol ord -" 
Utbetaln.order, kopia P Kronol ord -" 
kvitton i original 
Bilersättningsrapport, kop. P Utbet.mån -" 

- Avslutade P Kronol ord 

Ers. från föräldrar enl SoL 8 kap 1 § för vård i annat hem 
- Aktuella Beräkningsunderlag P Bokstavs- Administratör 

Beslut ordn 
Journalanteckningar 
Beslut, eftergift 
Kontrakt, fakt.underlag, P Kronol ord Administratör 

Debiteringslista/mån P Personnr. Administratör 

Restlista 

DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Överföring till: Anmärkning 
Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Efter att åter- Original i personakt 
betalning eller SN 2014-06-18 § 102 
avskrivning skett 

10 år efter 
upphörande 

1 ex till KS Personalenhet 

Original KS Personalenhet 
Original KS Personalenhet 

Efter 10 år 
Original KS Personalenhet 

Omgående 3 år efter att 1 ex till KS Personalenhet 
uppdraget upphört 

Efter 10 år 

Efter 10 år 1 ex till Ekonomikontoret 
Efter 10 år 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

 

 

 

 

 

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd 

2011-11-16 § 186 
Giltighetsdatum 

2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 

1)(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium Sortering Förvaringsplats 
Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Avtal mellan institution och social- P 
nämnden (räkenskapsmaterial) 

Förteckning över barn under 18 år i familjehem P 
eller enskilt hem 

Psykosocialt stöd till vuxna och stöd till 

vuxna funktionsnedsatta 

Diarium över inkomna rapporter P 
(vuxna från 18 år) 
- Lob (Lagen om omhändertagande av berusad person) 
- TNB (Trafiknykterhetsbrott) 
- Övriga rapporter 
- Behandlingsschema för individ P 

 vid serviceärenden 

- Provschema vid dokumentation av drogfrihet P 

Bokstavs-
ordn 

Administratör 

Kronol ord Administratör 

Personnr. Arkivskåp 

Personnr. Arkivskåp 

Omgående Efter 10 år 

När ny upp- Original till Förvaltningsrätten 
rättas 

Efter 2 år Avser rapporter som inte tillhör 
och inte ger upphov till ärende. 

Efter 2 år

Efter 2 år 

Löneadministration 

(Ledsagare, anhörig vård, 

timanställda, stöd till försörjning); 

- Tjänstgöringsrapport DL 

- Ledighetsansökan P /DL 

- Läkarintyg (scannas in) P/DL 

- Reseräkning (Bilersättningsrapport) DL 

-Anställningsbeslut DL 

Bemannin-

gsenheten 

Furunäset 

Bokstavsordn 
-" 
-" 
-" 

Efter 1 år 
-" 
-" 
-" 

Efter 2 år SNS 2016-03-16 § 56 
Efter 2 år  - " -
Efter 2 år  - " -
Efter 10 år  - " -
Bevaras Eventuella pappersunderlag 

gallras, informationen lagras i det 

personaladmistrativa systemet hos 

Lönecenter. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



       

  
         

        

1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Fastställd Giltighetsdatum 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 1)Medium

Överföring till: 
Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv 

Anmärkning 
Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

ÄLDREOMSORGEN (brukare över 65 år) 

Protokoll och minnesanteckningar: 
- KPR (Kommunala pensionärsrådet) med Au 

Genomförandeplaner (hemtjänst/boenden 

Körlistor med uppgift om insatser hos 
varje hemtjänsttagare 

Privata medel, rapportblad/Kassablad 

P/DL 

P 

P/DL 

P 

Datum ord Administratör Omg Efter 5 år 

Bokstavs- Undersköterska 
ordn. 

Bevaras 

Vid inakt 

Vid inakt 

10 år 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

  

         
   

 

 

   

  

      
  

 
       

        

 
  

     

   
    

   

  
      

 

          

Bilaga 2 

Hälso- och sjukvårdsjournal 

(Förd av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast enligt patientdatalagen 2008:355, 
3 kap 2 §) 

Journalens innehåll 

Analyser 
Anamneser 
Ansvarsövertagande, läkemedelshantering 
Avvikelserapporter 
Avvikelsehantering enligt ”Lex Maria” 
Bilder/fotografier 
Blodgrupperingar/Blodtransfusioner, uppgift om 
Blodtryckslista 
Blödningsschema 
Brev/meddelande till/från/angående patient, av betydelse för 
vård och behandling 
Cardiotocografkurvor (CTG) 
Checklistor, till grund för behandling, bedömningar, beslut 
och diagnoser och/eller som behövs för uppföljning av 
vårdprocessen 
Cytostatikakort 
Daganteckningar 
Datortomografi, utlåtanden 
Diabetes, uppgifter om 
Dietjournal/kostlista 
Dosrecept/läkemedellistor 
EKG- och EKO kurvor och utlåtanden 
Epikris-slutanteckningar 
Fotvård, ansökningar och beslut 
Frågeformulär, självsvarsinstrument, skattningsinstrument etc, 
till grund för behandlingar 
Funktionsmätningar 
Förbrukningsjournal narkotika (individuell) 
Förteckningar angående/Uppgifter om utlåning och kopiering 
av journal 
Gipsföreskrifter 
Glasögonrecept 
Glaucomöversikter 
Glucosbelastningskurvor 
Habiliteringsplaner 
Hembesöksrapporter 
HIV-tester 
Hjälpmedelsordinationer 
Hyposensibilisering 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut som rör den 



 

 

 
     

   

  
  

  

    

   

     

 

       

 

    
     

    
  

 
  
          

         

 
 

 

   

Bilaga 2 

egna vårdgivaren 
Implantatsdokumentation 
Individuella vårdplaner 
Information till och medgivande från patient/anhörig 
Infusions-/injektionslistor 
Intyg 
Journalkopior från annan vårdgivare 
Korstester 
Laboratorielistor och svar 
Läkemedel, hantering av 
Läkemedelsbiverkningar, uppgifter om 
Läkemedelsjournal 
Läkemedelslistor 
Medicintekniska produkter (information om användning) 
Miktionslistor 
MMT-test (memory mental test) 
Neurologstatus/övervakning 
Omvårdnadsanamneser/epikriser 
Omvårdnadsjournal/meddelande 
Operation, anmälan till och vårdplanering inför 
Operationsberättelse 
Ordinationslistor/-kort 
Ordinationer, hjälpmedel 
Ortopedkort 
Osteometriprotokoll 
Patalogutlåtanden 
Patientskaderegleringen (PSR) beslut som rör den egna 
vårdgivaren 
Postoperativ information 
Preventivmedelsjournal 
Psykiatrisk tvångsvård/Rättspsykiatrisk vård, ansökningar om 
Psykologtest, underlag för och resultat av 
Rehabilitering, ansökningar samt bedömningar om 
Rekvisitioner av journalhandlingar 
Remisser 
Röntgenutlåtanden 
Signaturförtydligandelistor (handstilsprov) 
Signeringslistor, administrerat läkemedel 
Signeringslistor för intag och utförsel i de fall det är 
ordinerat och beslutat om listor för uppföljning av leg. HSL-
personal 
Skadeståndärenden, patientskada 
Smittskydd, anmälningar/remisser 
Sondmatningsschema 
Spirometri, undersökning 
Status 
Svar, om bl.a behandling/undersökning 
Sårvårdsjournal 



 

     

  

   
 

  
  

 

  

Bilaga 2 

Telefonrådgivning, om behandling anses/ej anses påbörjad 
Templistor 
Tester med resultat 
Transfusionsjournal 
Tumörjournal 
Tvångsåtgärder enligt lagstiftning, ansökan/beslut/domar 
Ultraljud, bilder 
Utredningar 
Vaccinationer, uppgifter om 
Venesektion (åderlåtning), protokoll 
Virologutlåtanden 
Vårdplaner (individuella/patientrelaterade) 
Vätskebalanslistor 
Ögon-bottensskisser och undersökningskurvor 



DOKUMENTHANTERINGS- OCH GALLRINGSPLAN 
för 

Socialnämnden 
Fastställd 2011-11-16 § 186 att gälla från 2011-01-01 
Reviderad 2014-06-18 § 102 
Reviderad 2016-03-16 § 56 
Reviderad 2016-04-20 § 78 
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Sida 3 

Arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivningen avser mandatperioden 2015 – 2018 med historik från 1995. 

Verksamhet och organisation 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad som i 
lag sägs om socialnämnd utom uppgifter som avser bistånd i form av förtur till barnomsorg 
och bistånd genom förskoleskjuts. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvård (HSL), vård av unga (LVU), vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Nämnden är även ansvarig för att verkställa uppgifter enligt patientsäkerhetslagen och inom 
hemsjukvården. 

På delegation från kommunfullmäktige beslutar socialnämnden om sin förvaltningsorganisa-
tion och avgifter inom sina verksamhetsområden inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

Nämndens organisation är indelat i nedanstående verksamhetsgrenar: 
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Historik 

1995-01-01  Ansvar för delar av psykiatrin övertogs från landstinget. 
1995-09-01  Handikappomsorg och Äldreomsorg inrättades som egna avdelningar. 
1995-09-01  Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS överfördes till handikapp-

omsorgen från äldre- och handikappomsorgen och skolan. 
1996-01-01  Från landstinget svara för omsorgen om utvecklingsstörda. 
1997-07-01  Barnomsorgsverksamheten överfördes till skolan och ny nämnd, barn- och 

utbildningsnämnd, inrättades. Tidpunkten valdes för att sammanfalla med den 
tidpunkt då föräldrar enligt riksdagsbeslut fick rätt att låta sina sexåringar börja 

skolan. 
2000-01-01  Bidrag till anpassning av bostäder för personer med olika typer av funktions-

hinder (bostadsanpassningsbidrag) överfördes från kommunstyrelsen till 
handikappomsorgen. 

2001-03-01  Bryggan som sysselsatte funktionshindrade personer inom handikappomsorgen 
övergick till att vara ekonomisk förening. 

2002-01-01  Reprisens återvinningsmarknad som drivits tre år i projektform permanentas och 
den organisatoriska tillhörigheten blev Utvecklingscentrum som sorterades 
under personalnämnden. Verksamheten övergick till nämnden för arbets-
marknadsfrågor och vuxenutbildning 2003-01-01. 

2010-01-01  Infördes en medborgarfokuserad organisation genom sammanslagning av 
Individ- och familjeomsorgen och Handikappomsorgen till avdelningen Stöd 

och omsorg. 
2013-02-01 Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet övertas från landstinget. 
2014-01-01 Löneadministrationen överfördes till kommunstyrelsens personalavdelning. 
2015-01-01 Serveringstillstånden överfördes till den nyinrättade miljö- och tillsynsnämnden. 

Sökingångar och tekniska hjälpmedel till de allmänna handlingarna 

I nämndens dokumenthanterings- och gallringsplan, se bifogat dokument, redovisas samtliga 
allmänna handlingar. Redovisningen består av hur dessa lagras samt sorteras och om de ska 
bevaras för framtiden eller efter hur lång tid de ska gallras. 

Till de diarieförda handlingarna, från 1973 och framåt, finns ett kronologiskt samt ett 
ämnesordnat sökregister. Socialnämndens verksamheter använder följande system för: 

Myndighetsutövning och verkställighet 

 Viva (Verksamhetssystem inom äldreomsorg, stöd och omsorg samt hemsjukvård) 
fr o m 2012-05-01. WM data under tiden 1998-01-01 – 2012-04-30. 

 Platina (Ärendehanteringssystem) 
 Meddix (Meddelandefunktion mellan huvudmän) 
 NPÖ (Nationell patientöversikt, samordnad journalföring som “titthål”) 
 Pascal (Nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel) 
 BAB (Beräkning för bostadsanpassning) 
 Physiotools (Träningsprogram för sjukgymnaster och arbetsterapeuter) 
 Mobilus  (Träningsprogram för sjukgymnaster och arbetsterapeuter) 
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Beställning 

 HSA-katalog (Behörighetshantering) 
 Mashie (Kostbeställning) 
 Mink (Hemsjukvården) 
 Websesam (Hjälpmedelsinformation) 

Register / Kvalitetsregister 

 Kir/Navet (Invånarregister) 
 Palliativa registret (Nationella kvalitetsregister) 
 Swevac (Register för vaccination) 
 Senior Alert (Nationellt kvalitetsregister) 

Personal 

 Adato (Rehabiliteringssystem) 
 Personec ( Lönerapporteringssystem) 
 Time-Care (Schemaläggning och vikariehantering) 
 Adato (Rehabiliteringssystem) 

Uppföljning 

 Amesto Soursing (Inköp och avtalshantering) 
 IOF (Inköp och fakturabetalningssystem) 
 ROR (Ekonomisystem Redovisning och reskontra) 
 EPIServer (E-handel) 

Sekretessbestämmelser 

Sekretess tillämpas utifrån offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser främst i uppgifter 
som har individanknytning. Dessa uppgifter är sekretesskyddade i 70 år för allmänheten med 
undantag för den enskilda individen. 

Gallringsregler 

Vid gallringsutredningar gäller i första hand bestämmelser som finns i lag och förordning, 
som exempel socialtjänstlagen. I övrigt beaktas riksarkivets allmänna råd för bevarande och 
gallring av handlingar. Gallring utförs enligt dokumenthanterings- och gallringsplanens 
fastställda tidsfrister. 

Socialnämndens arkiv 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Inom socialnämndens verksamheter finns närarkiv där 
aktuella handlingar förvaras. Arkivförteckningar som systematiskt redovisar nämndens 
arkivhandlingar upprättas och uppdateras av den centrala arkivfunktionen efter leveranser för 
slutförvaring till kommunens centralarkiv. 

Upplysningar om de allmänna handlingarna 

Arkivansvarig: Chef Administrativa enheten 
Arkivsamordnare: Avgiftshandläggare 



 

    

  

 
    

  
   

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 6 

Arkivredogörare: 
Administrativa avdelningen Avgiftshandläggare Administrativa enheten 
Staben Avgiftshandläggare Administrativa enheten 
Stöd och omsorg Administratör Stöd och omsorg (Stöd till försörjning, barn och 

familj) 
Administratör Stöd och omsorg (Stöd till funktionsnedsatta och 
psykosocialt stöd) 

Äldreomsorgen Administratör 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 7 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Allmänt 
Protokoll och minnesanteckningar: 
- Arbetsplatsträffar, minnesanteckningar P/DL Datum ord Arb rum Efter 5 år med undantag av MBL-beslut 

som protokollsförs och bevaras. 
- Lokala samverkansgrupper AP/DL Datum ord Efter 3 år Bevaras 
- Samverkansgrupp Förvaltningsnivå AP/DL Datum ord Närarkiv Efter 3 år Bevaras 
- MBL, kopia P Datum ord Vid inakt Original till sekretariatet. 
- KHR (Kommunala handikapprådet) AP Datum ord Administratör Efter 3 år Bevaras 
- KFR (Kommunala förebyggande rådet) AP Datum ordn Administratör Efter 3 år Bevaras SN 2014-06-18 § 102 

Dagordning/Agenda inför möten P Datum ord Arb rum Efter 1 år 
verksamhet 

Tystnadspliktsförsäkran, orig P Person nr Respektive Kontinuer- I 5 års Bevaras 
verksamhet ligt intervaller 

Cirkulär P Kronol ord Arb rum Vid inakt 

Verksamhetsplan DL/P Årsvis Vid inakt Tillförs den totala verksamhets-
planen hos sekretariatet. 

Årsredovisning DL/P Vid inakt Tillförs den totala årsredovis-
ningen hos sekretariatet. 

Broschyrer, informationsskrifter eller P 1 gång/år Bevaras Bör noteras med utgivningsår 
liknande som framställs inom verksamheten 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 8 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) 

Delegationsbeslut enl delegationsordn. DL 
för Enskilda ärenden 

Delegationsbeslut enl delegationsordn. DL 
för Allmänna ärenden 

Register över innehavare av trygghetstelefon/ P/DL 
-larm 

Nyckelkvittenser till trygghetslarm P 

Föreningsbidrag 
- Ansökan med bilagor och utredningar P 
- Sammanställning över ansökningar, kopior P 
- Föreningarnas verksamhets- eller årsberättelse P 

Ej verkställda beslut 
- Kvartalsrapporter Dl 
- Sammanställning DL 
- Beslut/individnivå DL 

E-post (e-postlistor) hos enskilda handläggare DL 
E-post (e-postlistor) i förvaltningsbrevlådan DL 

Fastställd Giltighetsdatum 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 

Sortering 

Nr ordn 

Nr ordn 

Bokstavs 
ordn 

(Observera att ärenden som ska diarieföras skickas för registrering) 
Cookie- och globalfiler DL 

Överföring till: 
Förvaringsplats Närarkiv 

Resp delegat 

Resp delegat 

Larmrummet 

Handläggare 
"-
"-

Arb rum 
"-
"-

Centralarkiv 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Anmärkning 

Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Original till klient, kopia i 
personakt. 

Original till sekretariatet. 

När innehavet 
upphört 

3 år efter upphörd 
service 

Efter 5 år 
Bevaras Original till SN Au för beslut 
Bevaras 

SN 2014-06-18 § 102 
Efter 3 år 
Efter 1 år Till kommunfullmäktige för delgivning 
Efter 3 år från verkställighetsdatum eller avbruten 

Efter 1 dag 
Efter 1 vecka 

Dagligen 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Typ av handling Överföring till: 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) Sortering Förvaringsplats Närarkiv 

Allmänna handlingar i sociala medier DL 

Allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 

Statistikuppgifter till frågande instans 

Arbetsmiljö 
Rutindokumentation 

DL Årsvis 

Årsplanering av Systematiskt arbetsmiljöarbete (Förslag till vägledning) 
Arbetsmiljörutiner i Piteå kommun (Beslut i Centrala samverkansgruppen 2009-02-23) 
Rutin för undersökning och riskbedömning (Beslut i Centrala samverkansgruppen 2012-11-13) 

Dokumentation och handlingsplaner 
Arbetsskadeanmälan 
(Använd kommunens blankett för att få 
heltäckande statistik) 

Rapport om våld och hot om våld, kopia 

Tillbud (som inträffar på arbetsplats) 
kan beröra personal och besökare 

DL 
P 

Personnr/ 
Alfabetisk 
ordn. 

Arbetsledare 

P Personnr/ 
Alfabetisk 
ordn. 

Arbetsledare 

P Personnr/ 
Alfabetisk 
ordn. 

Arbetsledare 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Anmärkning 

Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Gallra enligt bilaga 3. 
Bevarandet ombesörjs av centralarkivet. 
Gallring enligt bilaga 4. 

Vid inakt Original till frågande instans 

SN 2014-06-18 § 102 
Kopia hos verksamheten gallras vid inakt. 
Originalet skickas till personalavdelningen för 
vidarebefordran till Försäkringskassan. En kopia 
gallras där 2 år efter uppnådd pensionsålder. 

Kopia hos verksamheten gallras vid inakt. 
Originalet skickas till personalavdelningens 
arbetsmiljökonsulent för statistiksammanställning. 
Gallras där efter 10 år. 

Kopia hos verksamheten gallras vid inakt. 
Originalet skickas till personalavdelningens 
arbetsmiljökonsulent för statistiksammanställn. 
Gallras där efter 10 år. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 
 

 

 
 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 10 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Tillbud -Blodsmitta 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Överföring till: 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Anmärkning 

Medium1) 

P 
Sortering 

Personnr/ 
Förvaringsplats Närarkiv 

Arbetsledare 
Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Överlämnas till registrator/sekreterare för diarie-
Alfabetisk föring. Kopia hos verksamheten gallras vid inakt. 
ordn. Originalet skickas till personalavdelningens 

arbetsmiljökonsulent för statistiksammanställn. 
Gallras där efter 10 år. 
Personalavdelningens arbetsmiljökonsulent 
skickar kopia för delgivning till berörd förvalt-
ningschef som redovisar i förvaltningens 
Samverkansgrupp. Originalet bevaras hos den 
Centrala Samverkansgruppen. 

P Kronologisk Arbetsledare Bevaras 

Års- och kvartalssammanställningar av Arbetsskador, 
Hot och våld, Tillbud och Tillbud blodsmitta 

Checklista Skyddsrond, årlig uppföljning 
(Består av fleratal checklistor beroende på förvaltning och verksamhet. Innehåller fysiska och psykosociala arbetsmiljöområden), orig. Finns att tillgå via chefsrum. 

Checklista för uppföljning av systematiskt P Upprättas på arbetsplatsnivå av ansvarig och 
arbetsmiljöarbete (SAM) på arbetsplatsnivå sammanställs av förvaltningschef som redo-

visar i förvaltningens Samverkansgrupp . 
Sammanställningen bevaras som anteckning eller 
bilaga. Checklistan gallras efter 5 år. 

Checklista för uppföljning av SAM P Ett exemplar presenteras i förvaltningens Sam-
på förvaltningsnivå verkansgrupp och bevaras som anteckning eller 

bilaga. 
Checklistan skickas till personalavdelningens 
arbetsmiljökonsulent för sammanställning 
och presentation i Central samverkansgrupp. 
Sammanställningen bevaras där. 
Checklistan gallras där efter 5 år. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



  

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 11 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Riskbedömning med handlingsplan 
– fysisk risk 
– individnivå 
– psykisk risk/hot och våld/medicinsk risk 
- sammanställning av gruppresultat 

P Dokumen-
teras 
kontinuerligt 

Arbetsledare 

Riskbedömning med handlingsplan, brukare P Arb.ledare 

Övrig dokumentation 
Systematiskt brandskyddsarbete/ 
kontroll, original. (Efter samråd med 
fastighetsägaren och Räddningstjänsten 
görs egenkontroller varje kvartal) 

P Brandskydds-
ansvarig 

Dokumentation vid uppföljning och inspektion 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet P 
(upprättas årligen inom verksamheten av ansvarig),original. 
Finns att tillgå via chefsrum. 

Protokoll fört vid central uppföljning,  P 
ofta kallad stor skyddsrond, av arbetsmiljö 
(En uppföljning inleds med begäran från 
en förvaltning) 

Informationen gallras 5 år efter att risk 
är åtgärdad. 

Efter 5 år 

SN 2014-06-18 § 102 
Kontrollbladen ska finnas tillgängliga 
vid tillsyn av verksamheten. 
Gallras efter 5 år 

SN 2014-06-18 § 102 
Redovisas i förvaltningens Samverkansgrupp 
och Bevaras som bilaga. 

Upprättas av personalavdelningens arbetsmiljö-
konsulent som sedan överlämnar protokollet 
till berörd förvaltning. 
Redovisas i förvaltningens samverkansgrupp 
och Bevaras som bilaga. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 12 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Brister i verksamheten från 
Arbetsmiljöverket 
- Inspektionsmeddelanden, original 
- Yttranden, kopia 
- Besked och yttranden från AMV, original 
- Underrättelse om föreläggande, original 

Medium1) Sortering 

P I tillhörande 
mapp 

SOL-akt enligt socialtjänstlagen för hemtjänst och boenden 
Kan innehålla: P/DL Person nr 
- Ansökan från enskild med ev. bilagor 
- Anmälningar som tillhör/ger upphos till ärende 
- Ärendeblad 
- Utredningar 
- Beslut 
- Arbetsplaner, handlingsplaner, serviceplaner, vårdplaner 
- Avtal, med t ex kontaktperson 
- Ansvarsförbindelser för kostnader 
- Beslut/domar i förvaltningsdomstol 
- Ansökningar till institutioner om vård 
- Yttranden till åklagare och allmän domstol 
- Överenskommelser 
- Överklaganden, med bilagor original 
- Korrespondens av betydelse i ärende 
- Utvärderingar 
- Efterlysningar 
- Daganteckningar 

Fastställd Giltighetsdatum 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Överföring till: 

Förvaringsplats Närarkiv 

Handläggare/ 
Registrator 

Distrikt 

Centralarkiv 

Årligen efter 
utförd gallring 
och rensning 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Anmärkning 

Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Till registrator på för diarieföring. 
Bevaras i diariefört ärende. 

Gallring enligt 
SOL kap 12 § 1. Se bilaga 1 sidan 2 
Personer födda 
dag 5, 15, 25 
Bevaras enligt 
Soc tj förordn
 kap 7 § 2. Se bilaga 1 sidan 3 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 13 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

HSL-akt enligt hälso- och sjukvårdslagen P/DL Person nr Vård- Årligen efter 10 år efter det att sista uppgiften 
(förd av sjuksköterska, undersköterska, arbets- personal utförd rensning förts in i handlingen (Patiendatalagen 
terapeut, sjukgymnast enligt patientdatalagen 2008:355) med undantag av personer 
2008:355, 3 kap 2 §) födda dag 5, 15 och 25 varje månad 
Aktens/Journalens innehåll; Se bilaga 2 som Bevaras. 

Avvikelser HSL (Enskilda) P Kronol ordn Medicinskt Efter 1 år Efter 10 år SN 2016-03-16 § 56 
ansvarig sjuksköterska 

Avvikelserapporter, sammanställning Redovisas och SN 2014-06-18 § 102 
finns som bilaga i SN 

Delegeringsbeslut gällande P Medicinskt 3 år efter att Avser även beslut om ändring 
medicinska arbetsuppgifter ansvarig sjuksköterska beslutet upphört i delegering. 

att gälla. SN 2014-06-18 § 102 

Återkallande av delegering gällande P Medicinskt 3 år efter att SN 2014-06-18 § 102 
medicinska arbetsuppgifter ansvarig sjuksköterska beslutet upphört att gälla 

Händelseloggar till patientjournaler P Kronol ordn Medicinskt Efter 3 år Sammanfattning redovisas till 
ansvarig sjuksköterska socialnämnden. 

Instruktioner, riktlinjer, rutiner för läkemedels- DL Medicinskt Efter 10 år SN 2014-06-18 § 102 
hantering, delegering och avvikelsehantering ansvarig sjuksköterska 
(HSL), fastställda organisationsövergripande 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



  

  

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 14 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Ordinationer enligt generella direktiv 
Sortering Medium1) 

P 
(Till respektive boende från primärvården, uppdateras årligen) 

Protokoll från kvalitetsgranskning av P 
läkemedelshantering från Apoteket; orig. 

Patientsäkerhetsberättelse 

Kvalitetsutvecklingsrapport från Teknik- och P 
servickontoret måltidsservice 

Lex Sarah (Socialtjänstlagen) 
Ärendeakter Kan innehålla: P 
- Anmälan 
- Utredning 
- Rapport 
- Övriga handlingar, original och kopior som tillför
   ärendet information 

Lex Maria (Hälso- och sjukvårdslagen) 
Ärendeakter Kan innehålla: P 
- Avvikelserapport orig. till aktuell HSL-/SoL-/LSSakt 
- Anmälan 
- Underrättelse 
- Utredning 
- Uppföljningsrapport 

Kvartalsvis 

Dnr ordn 

Person nr 

Fastställd Giltighetsdatum 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Överföring till: 

Förvaringsplats Närarkiv 

Vård-
personal 

Medicinskt Efter 1 år 
ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska 

Kvalitets-
controller 

MAS 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Anmärkning 

Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Efter 10 år 

Vid inaktualitet 

5 år efter att 

Varje ordination SN 2014-06-18 § 102 
gallras efter 10 år 

Bevaras SN 2014-06-18 § 102 

Redovisas och SN 2014-06-18 § 102 
finns som bilaga i SN 

Efter 2 år 

Bevaras 
ärendet avslutats 

5 år efter att Bevaras 
ärendet avslutats 

Sammanfattning delges SN 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 15 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

- IVO-  (Inspektion för vård och omsorg) beslut 
- Socialstyrelsens beslut 
- HSL-, SoL- och/eller LSSakt tillförs ärendeakten
   vid lämpligt tillfälle 
- Övriga handlingar, original och kopior som tillför
   ärendet information 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
Ansökningar med bilagor och delegations- DL/P Akt i pers. Handläggare Efter 5 år efter Redovisas i årsredovisningen. 
beslut samt ärendeblad (färdtjänst) nr ordn handläggning avslutande 

DL/P Akt i pers. Handläggare Efter 5 år efter Redovisas i årsredovisningen. 
(riksfärdtjänst) 
Ansökningar och beslutsdokumentation 

nr ordn handläggning avslutande 

Underlag till färdtjänst/riksfärdtjänst samt CD Taxiföretag Arb rum Omgående Efter 10 år 
statistik 

Åtgärder på klagomål DL/P Ärende nr Arb rum 1 år efter avtalstidens utgång 

Bostadsanpassning (BAB) 
Register över ansökningar med namn, DL/AP Kronol ord Handläggare Efter 2 år Bevaras Lista i diarienr.ordn samt 
fastighetsbeteckning, dnr. etc fastighetsbeteckn.ordn tas 

årligen ut på svenskt arkiv. 

Bostadsanpassningsakt: P Handläggare Efter 2 år Bevaras Diarienr 
- Delegationsbeslut om bidrag ordn/Årsvis 
- Intyg om handikapp 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 16 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

- Åtgärdsförslag från ex.vis terapeut 
- Ärendeblad 
- Domstolsutslag 

Bostadsanpassningsakt: P Handläggare Efter 2 år Efter 11 år Bokstavs-
- Ansökan ordn/Årsvis 
- Kalkyler 
- Offerter 
- Produktinformation 
Delegationslista DL Nr ordn Handläggare Elektroniskt till sekretaria-

tet för delgivning till social-
nämnden. 

Räkenskapsmaterial 
Offerter, inte infordrade (och inte antagna) P Arb rum Vid inakt 
Följesedlar P Arb rum Omg./2 år Under förutsättning att motsvar-

ande faktura är specifiserad. 
Följesedlar till ospecifiserade fakturor P Ver nr Närarkiv Efter 10 år 

Bensinkvitton, orig. (specifikation till leveran- P Arb rum Efter 1 år Efter 10 år 
törsfakturor) 

Kronol ordn 

Körjournaler P Per leasing- Bilansvarig 10 år efter SN 2014-06-18 § 102 
bil leasingavtalets utgång 

Leverantörsfakturor, kopia P Arb rum Efter 1 år Original på Ekonomikontoret 
Leverantörsfakturor, orig. 

Kronol ordn 
P Närarkiv Efter 2 år Efter 10 år Avser sekretessbelagda fakturor, Kronol ordn 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Debiteringslista med fakturaunderlag/debite-
ringsunderlag, orig 

Utbetalningsorder, kopia 

Bokföringsorder 

Beviljade statsbidrag (exkl projekt) 
- Ansökningar 
- Beslut 

EU-projekt 
Den övergripande bindande dokumentationen 
T.ex. 
• Ansökan 
• Kontrakt 
• Projektplan 
• Reviderad projektplan 
• Beslut från fonden eller programmet 
• Avtal 
• Rapporter 
• Revisionsintyg 
• Handledning 

Medium1) 

DL/P 

P 

P 

P 

P/DL 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Överföring till: 

Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist Sortering 

Närarkiv Kronol ordn 

Arb rum Kronol ordn 

Närarkivet Kronol ordn 

Kronol ord Ekonom 

Alfabetisk Resp projekt 
ordn/Kronol ledare 
ordn 

Efter 10 år 

Efter 1 år 

Efter 10 år 

Efter 2 år Efter 10 år 

När projektet Bevaras 
avslutats 

Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Original på Ekonomikontoret 

Gallras efter 2 år om det är en 
kopia och originalet går till 
ekonomikontoret. 

Beviljade statsbidrag till 
projekt se projekthandlingar . 

Riktlinjer för EU-arbete, 
se styrande dokument. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Allmän information av betydelse och som är P/DL Alfabetisk Resp projekt Gallras vid inaktualitet (när projektet är 
lätt att få tag på någon annanstans ordn/Kronol ledare slutfört) 
T.ex. ordn 
•   Föreskrifter och regler 
• Information från myndigheter etc 

Dokumentation som behövs endast för projektet P/DL Alfabetisk Resp projekt Gallras 
genomförande ordn/Kronol ledare • Strukturfonder tidigast åtta år 
T.ex. ordn    efter programperiodens slut (ej 
• Budget med kalkyler och beräkningsunderlag 
• Arbetsplaner 
• Korrespondens med partners 
• Korrespondens med finansiärer 
• Personalens tidsredovisningar 

Kopior av övrig redovisning (original finns hos ansvarig Alfabetisk Resp projekt 
myndighet (nämnd) där längre gallringsfrister krävs) ordn/Kronol ledare 
T.ex. 
• Fakturakopior 
• Dokumentation av betalningar 
• Utdrag ur räkenskaperna 
• Upphandlingsärenden 
•   Rekryteringsärenden 
• Utdrag ur lönelista 
• Kopior av kvitton och boardingcards 
• Uppgifter om kopiatoranvändning 

ordn 

   projekttidens slut) 
• Övriga fonder fem år efter sista 
   utbetalning 

Gallras 
• Strukturfonder tidigast åtta år
   efter program-periodens slut (ej
   projekttidens slut) 
• Övriga fonder fem år efter sista
   utbetalning 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Dokumentation kring varje aktivitet P/DL Alfabetisk Resp projekt När projektet Bevaras 
T.ex. ordn/Kronol ledare avslutats 
• Dokumentation från arrangemang ordn 
• Anmälningsblanketter 
•   Deltagarlistor 
• Närvarolistor 
•   Program 
•   Fotografier från arrangemang 
•   Deltagares prov/examen 
•   Examensresultat 

Projekthandlingar, Kan innehålla: P /Projekt Arb rum 1 år efter att Bevaras Riktlinjer och anvisningar för 
- Projektbeskrivning projektet upp- projektverksamhet, 
- Projektplan hört se styrande dokument. 
- Verksamhetsplaner (för projekt som sträcker sig över flera år) 
- Informations- och presentationsmaterial 
- Förstudie-, del-, slutrapport 
- Utvärdering 
- Ansökan 
- Beslut (från berörda instanser, beviljade statsbidrag mm) 
- Minnesanteckningar 
- Inkomna och utgående skrivelser 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Kvalitetsarbete Riktlinjer och anvisningar för 
kvalitetsarbete, se styrande 

Huvuddokumentation dokument. 
•  Rapporter/sammanställningar P/DL Bevaras Kan även ingå i SN beslut. 
Följande ska ingå: P/DL Om dessa inte ingår i rapporten, måste de 
- Metodbeskrivning bevaras för sig. 
- Frågeformuleringar (Intervjufrågor och tom enkät) 
- Beräkningsgrunder 
- Eventuella åtgärdsplaner 

Bakgrundsmaterial P/DL Efter redovisning av rapport/ sammanställning 
• Inspelningar i nämnd/styrelse gallras bakgrundsmaterial 
• Dokumentation av intervjuer omgående eller när behov ej längre kvarstår. 
• Grunddata i pappersform eller i datafil 
Enkäter och Intervjuer P/DL Efter redovisning av rapport/ sammanställning 
Enkätsvar och intervjuunderlag i nämnd/styrelse gallras bakgrundsmaterial 

omgående eller när behov ej längre kvarstår. 

Kvalitetsutmärkelser 
• Verktyg (upplägg och arbetsformer) P/DL Bevaras 
•  Information och introduktioner till deltagarna Gallras vid inaktualitet 
•  Anmälan/ansökan med underlag, /rapport Bevaras 
•  Beslut Bevaras 
•  Relevant korrespondens Bevaras 
•  Övrig korrespondens Gallras vid inaktualitet 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 21 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

GEMENSAMT FÖR FÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Samtliga utsedda för respektive handlingar 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

IT-samordning 
Tillgångs- och ansvarsförsäkran till P Personnr Närarkiv 5 års inter- Bevaras SN 2016-03-16 § 56 
verksamhetssystem valler 

Loggar (logguppgifter) P Datumordn Efter 10 år Om uppgift leder till åtgärd ska 
dessa bevaras tillsammans med 
ärendet som bildas. 
SN 2016-03-16 § 56 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 22 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

STABEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Ingamay Lundberg 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Sekretariatet 
Protokoll 
- Socialnämnden (SN) AP/DL §-nr Närarkiv Efter 3 år Bevaras 
- Arbetsutskottet (AU) "- "- "- Efter 3 år Bevaras 

Bilagor 
- Socialnämnden P §-nr Närarkiv Efter 3 år Bevaras 
- Arbetsutskottet "- "- "- Efter 3 år Bevaras 

Föredragningslista P Kronol ord Närarkiv Vid inakt 

Diarielistor AP/DL Kronol ord Närarkiv Efter 1 år Bevaras 
Diariekort med diarieplanbeteckning AP/DL Diarieplan Närarkiv 

beteckning 
Efter 1 år Bevaras 

Diarieförda handlingar (inkomna/besvarade) P Dnr Arb rum Efter 3 år Bevaras 

Protokoll 
- MBL AP Kronol ord Närarkiv Efter 5 år Bevaras 
- Planeringsunderlag ledningsgruppen P Kronol ord Verksamhets-

utvecklare 
Efter 5 år Bevaras 2 träffar/år 

Delegationslistor Enskilda ärenden AP Mån vis Närarkiv Delges SN Au 

Delegationslistor/beslut Allm ärenden AP Mån vis Närarkiv Delges SN Au 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 23 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare/Arkivredogörare 

STABEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Ingamay Lundberg 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Verksamhetsplaner och internbudget P Årsvis Närarkiv Vid inakt Original till SN 
Årsredovisningar, kopia P Årsvis Närarkiv Omg efter Bevaras Original till SN 

tryck 

Beredskapsplanläggning, kopia P Närarkiv När ny erhålls Original Räddningstjänsten 

Ansökningar om och förslag till utdelning ur P Bokstavs- Administratör Efter 5 år Förslag om utdelning till 
donationsfonder ordn SN Au för beslut 

Arvodesersättning, förtroendevalda P Bokstavs- Ad- Efter 1 år Efter 10 år Kan även innehålla inkomstupp-
ordning ministratör gifter och reseräkning. 

SNS 2016-03-16 § 56 
Samtycke till webbpublicering (politiker) P Bokstavs- Handläggare Efter 1 år Gallras efter ny 

ordning SNS 2016-03-16 § 56 mandatperiod 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 
 

 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 24 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Ekonomi 
Hyreskontrakt, motorvärmaravtal (avser 
personal) samt övriga avtal (tjänster, 
för rehabilitering m m) 

Ekonomiska rapporter 
- Månadsrapporter 
- Originalunderlag till bokslut (här ingår även
   årsavstämning/sammanställning tillgångar
   egna medel för klienter) 

Statistik 

Avgifter 
Avgiftsbeslut (centrala stan/landsbygd) 
Inkomstförfrågan (centrala stan/landsbygd) 
Jämkningar 

Räkningsunderlag (centrala stan/landsbygd) 

Justeringsrapport, kopia 

Utbetalningsorder, kopia 
Arkiveringslista (personer födda dag 
5, 15, 25 varje månad) 

Medium1) Sortering Förvaringsplats 
Överföring till: 
Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist 

P/DL Avd vis / 
nr ordn 

10 år efter 
upphörande 

P 
P 

Årsvis 
Årsvis 

Ekonom 
Närarkiv 

Vid inakt 
Efter 10 år

P/DL Årsvis Ekonom Vid inakt 

DL 
P 
P 

P 

P 

Person nr 
Person nr 
Person nr 

Mån vis 

Mån vis 

Arb rum 
Arb rum 
Arb rum 

Arb rum 

Arb rum 

Efter 1 år Efter 2 år 

Efter 5 år 
Efter 2 år 
Efter 5 år 

Efter 10 år 

Efter 1 år 

P 
P Årsvis Arb rum Se anm. 

Efter 1 år 
Bevaras 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Ingamay Lundberg 
Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Finns delvis i programmet 
Kommers och i pappersformat. 
SNS 2016-03-16 § 56 

Original till frågande instans. 

SN 2014-06-18 § 102 
SN 2014-06-18 § 102 

Original till Ekonomikontoret 
SN 2014-06-18 § 102 

Original till Ekonomikontoret 
Överlämnas varje år tillsammans 
med personakter. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 25 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Ingamay Lundberg 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Statistik taxor, kopia P Årsvis Arb rum Original åter till frågande 
instans. 

Överklagningar och domar angående avgifter P Datumordn Arb rum 10 år efter det att 
ärendet är avslutat 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 
 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 26 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Typ av handling Överföring till: 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Sortering Medium1) 

Stöd till försörjning 

Allmänt 
Avtal om återbetalning av ekonomisk hjälp, P 
kopia 

Utbetalningar (pg, bg, rekvisitioner, lev.fakt) P 
Inbetalningar P 

Rekvisitioner, kopia (till klienter) P 

Kontoutdrag för utbetalning via kontantkort P 

Noteringshäfte för kontantkort och Internetutb. P 

Egna medel (ärendeblad, fullmakter, utred- P 
ningar, fakturor, utbetalningar, kassablad). 
(Årsavstämning, se Administrativa avdelningen Ekonomi) 

Bokstavs-
ordn 

Kassan 

Ver nr 
Ver nr 

Närarkiv 
Närarkiv 

Efter 1 år 
Efter 1 år 

/Hand lägg Närarkiv 

Kronol ord 

Kronol ord 

Kassan 

Kassan 

Bokstavs-
ordn 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 

Gallringsfrist 
Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Efter att åter-
betalning eller 

Original i personakt 
SN 2014-06-18 § 102 

avskrivning skett 

Efter 10 år 
Efter 10 år Kontrollista upphört 

SN 2014-06-18 § 102 

Efter 2 år Orig. i ovanstående utbetalningar 
SN 2014-06-18 § 102 

Efter 2 år enligt Ekonomikontoret 

Efter 2 år enligt Ekonomikontoret 
SN 2014-06-18 § 102 

Efter avslut Betalda fakturor och saldo-
läggs ärenden besked återlämnas till klient 
ärenden separat när ärendet upphört 
och gallras 
10 år efter 
avslutningsdatum 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 27 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

STÖD OCH OMSORG 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Ekonomiakt: 

Kan innehålla: 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: Anmärkning 

Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

P/DL Person nr/ Närarkiv 
Handlingar sorteras 
in i kronologisk 

- Ansökningar från enskild om bistånd eller service ordning.
   (försörjningsstöd) med bilagor (exempel kvitton, räkningar, fakturor) 
- Anmälningar som tillhör ärenden eller ger upphov till ärende 
- Ärendeblad, journalblad 
- Utredningar 
- Beslut 
- Arbetsplaner 
- Handlingsplaner 
- Hyresavtal 
mm förekommande handlingar 

Dödsboanmälan 
Dödsboanmälan med underlag, kopior 

Stöd till barn och familj 

Resursmottagning 

P Kronol Närarkiv 
ordn 

Årligen efter Gallring enligt 
utförd rensning SOL kap 12 § 1. Se bilaga 1 sidan 2 
och gallring Personer födda 

dag 5, 15, 25 
Bevaras enligt 
Soc tj förordn 
 kap 7 § 2. Se bilaga 1 sidan 3 

Efter 5 år Dödsboanmälan i original hos 
skatteverket. 

Resursverksamheten består av en sammanslagning av mottagningsgruppen på utredningsenheten och personal från skolans elevhälsa. 
Verksamheten startades under september 2006. RC ansvarar för myndighetsutövning, vilket innebär att RC tar emot alla 
ansökningar och anmälningar som rör barn och ungdomar upp till 18 år. De beslutar om utredning ska inledas. 
Att inte inleda utredning beslutas av enhetschef. 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 
 

   

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 28 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

STÖD OCH OMSORG 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Diarium och handlingar rörande rapporter 
och anmälningar (avser barn under 18 år) 

DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 

Medium1) 

P 

- LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person) 
- TNB (Trafiknykterhetsbrott) 
- Övriga rapporter 
- Anmälningar 
- Delegationsbeslut (att ej inleda utredning) 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: Anmärkning 

Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Kronol ord Arb rum Efter 2 år 

Medlingsverksamhet enligt lagen om medling med anledning av brott (2002:445) fr.o.m 2008-01-01 
Om brottet begåtts av någon som är under 21 år (5 kap. 1 c § socialtjänstlagen) 
Handlingar som kommer in eller upprättas och rör enskild person omfattas som regel av sekretess 
och därmed av registreringsskyldigheten enligt OSL 5 kap 1 §. Dessa ärenden ska därför diarieföras. 
- Medlingsprotokoll P Kronol ord Närarkiv Efter 2 år 
- Anteckningar i ärendet Vid inakt SNS 2016-03-16 § 56 
- Polisrapport, kopia Vid inakt  - " -

Utredningar om kontaktperson/familj, familje- P/DL Person nr Närarkiv Årligen efter Gallring enligt 
hem, feriebarn utförd rensning SOL kap 12 § 1. Se bilaga 1 sidan 2 
- originalavtal och gallring Personer födda 
- intresseanmälan dag 5, 15, 25 
- basutredning Bevaras enligt 
- utdrag ur polisregistret Soc tj förordn 
- journalanteckning kap 7 § 2. Se bilaga 1 sidan 3 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 29 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

STÖD OCH OMSORG 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

Utredning om placering/omhändertagande 
Kan innehålla: 
- Anmälningar från polis, skola etc. 
- Ärendeblad, journalblad 
- Utredningar 
- Vårdplaner, behandlingsplaner 
- Avtal med föräldrar 
- Beslut och beslutsunderlag 
- Handlingar rörande underställning till länsrätt 

Medium1) 

P/DL 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: Anmärkning 

Sortering Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Person nr Närarkiv Årligen efter Bevaras enligt Se bilaga 1 sidan 2 
utförd rensning SOL kap 12 § 2 
och gallring 

- Ansökningar om vård (till länsrätt) med bilagor 
- Anmälningar om behov av vård (till institutioner) 
- Vårdnadsutredningar (till familjehem) 
- Utredningar om lämpligt familjehem till den placerade 
- Yttranden till åklagare, tingsrätt etc. 
- Domar 
- Ansvarsförbindelser 
- Meddelanden från institution om utskrivning 
- Korrespondens av betydelse i ärendet 
- Placeringsmeddelanden från Statens institutionsstyrelse (SIS) 
- Journaler med bilagor från hem för vård eller boende 
- Överklagningar 
- Handlingar i namnärenden 
- Upprättade handlingar av betydelse i ärendet 
- SN Au (protokollskopia) 
- Genomförandeplan från boende 
- Utlåtande från boende 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 30 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Utredning om faderskap P/DL Person nr Närarkiv Årligen efter Bevaras enligt Se bilaga 1 sidan 2 
Kan innehålla: utförd rensning SOL kap 12 § 2 
- Ärendeblad, journalblad 
- Protokoll 
- Faderskapserkännande/-bekräftelse 
- Anmälningar om faderskap 
- Födelseavier (underrättelse från Skattemyndigheten) 
- Underrättelse om gemensam vårdnad P Administratör Omg
  (från Skattemyndigheten) 
- Identitetsstyrkande handlingar 
- Handlingar om vårdnaden om barn 
- Intyg (ultraljudsundersökning, förlossning, utveckling etc) 
- Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar 
- Handlingar rörande nedläggning av faderskapsutredning 
- Domar 
- Korrespondens av betydelse i ärendet 

Utredning om adoptivföräldrar P Person nr Närarkiv Årligen efter Bevaras enligt Se bilaga 1 sidan 2 
Kan innehålla: utförd rensning SOL kap 12 § 2 
- Ansökan 
- Utredning 
- Protokollsutdrag 
- Läkarintyg 
- Registerutdrag från polis m.fl. 
- Referensutlåtanden 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 31 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

- Utlåtanden 
- Barnförslag 

Utredning om adoption P/DL Person nr Närarkiv Årligen efter Bevaras enligt Se bilaga 1 sidan 2 
Kan innehålla: utförd rensning SOL kap 12 § 2 
- Ansökningar om medgivande, med bilagor 
- Ärendeblad, journalblad 
- Samtycke med bilagor 
- Utredningar i enskilt ärende 
- Handlingar rörande barnets ursprung 
- Yttranden från nämnden för internationella adoptioner (NIA) 
- Yttranden från socialnämnden 
- Beslut  
- Handlingar i överklagningsärenden 
- Uppföljningsrapporter (anteckningar från hembesök etc.) 
- Korrespondens av betydelse i ärendet 
- Referenser 
- Läkarintyg 
- Registerutdrag från polisen 

Utredning om vårdnad, boende och umgänge Fr o m 1 oktober 1998 
Kan innehålla: P/DL Pers nr/ Närarkiv Årligen efter Bevaras enligt Se bilaga 1 sidan 2 
- Ärendeblad, journalblad barnets utförd rensning SOL kap 12 § 2 
- Utredning sista stycket 
- Avtal om vårdnad, boende eller umgänge med undantag av 
- Avtal som inte blivit godkända nedanstående. 
- Motivering till att nämnden inte godkänt avtal 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 32 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

STÖD OCH OMSORG 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

- Överenskommelser om umgängesresor 
- Utdrag ur socialregister 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: Anmärkning 

Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Efter 1 år 

- Korrespondens av betydelse i ärendet samt utdrag ur polisregistret 

Personakter från enskild verksamhet/utförare. Socialnämnden kan i vissa fall ha upprättat avtal enligt SoL kap 7 § 3 sista stycket. 
Personakt från enskild verksamhet/utförare som avser barn upp till 18 år och som 
placerats i hem för vård eller boende genom beslut av socialnämnden 

P Personnr - Anteckningar och andra uppgifter 
Överlämnas från enskild verksamhet/utförare till Socialnämnden när placering upphört. 

Personakt från enskild verksamhet/utförare som avser personer från 18 år och som 
placerats i hem för vård eller boende genom beslut av socialnämnden 

P Personnr - Anteckningar och andra uppgifter 
Överlämnas från enskild verksamhet/utförare till Socialnämnden när placering upphört. 

Namnändring 
- Remisshandlingar från tingsrätten 
- Utredning 
- SN Au protokollskopia 

Ekonomisk ersättning: 
Avtal mellan SN och kontaktperson/familj 
- Aktuella Registerunderlag, kopia 

P Reg.ledare/ Närarkiv 
barnets 
person nr. 

P Bokstavs- Administratör 

5 år efter sista 
anteckning 

5 år efter sista 
anteckning 

5 år efter det 
att de förhåll-
anden som upp-
gifterna avser 
har upphört. 

Bevaras enligt 
SoL kap 7 § 3a Se bilaga 1 sidan 1 

SNS 2016-03-13 § 56 

Akter på personer födda 
dag 5,15 och 25 varje månad 
Bevaras enligt SoL kap 7 § 3a 
andra stycket Se bilaga 1 sidan 1 

SNS 2016-03-16 § 56 

Bevaras 

Original KS Personalenhet 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Sortering Medium1) 

Avtal, kopia 
Utbetalningsorder, kopia 
kvitton i original 
Bilersättn.rapp., kopia P 

- Avslutade P 

Ekonomisk ersättning: 
Avtal mellan SN och familjehemmet 
- Aktuella Registerunderlag, kopia 

Avtal, kopia 
Omkostn.spec., kopia 

P 

Lönebortfall, intyg, kopia P 
Utbetaln.order, kopia P 
kvitton i original 
Bilersättningsrapport, kop. P 

- Avslutade P 

ordn 
Kronol ord 

Utbet.mån 

Kronol ord 

Bokstavs-
ordn 

Kronol ord 
Kronol ord 

Utbet.mån 

Kronol ord 

Ers. från föräldrar enl SoL 8 kap 1 § för vård i annat hem 
- Aktuella Beräkningsunderlag 

Beslut 
Journalanteckningar 
Beslut, eftergift 
Kontrakt, fakt.underlag, 
Debiteringslista/mån 
Restlista 

P Bokstavs-
ordn 

P Kronol ord 
P Personnr. 

Överföring till: 
Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist 

-" 

-" 

Omgående 

Administratör 

-" 
-" 

-" 

Omgående 

Utredn ass 

Utredn ass 
Utredn ass 

Efter 10 år 

3 år efter att 

Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Original KS Personalenhet 

Original KS Personalenhet 

1 ex till KS Personalenhet 
uppdraget upphört 

1 ex till KS Personalenhet 

Efter 10 år 

Original KS Personalenhet 
Original KS Personalenhet 

Original KS Personalenhet 

3 år efter att 1 ex till KS Personalenhet 
uppdraget upphört 

Efter 10 år 

Efter 10 år 
Efter 10 år 

1 ex till Ekonomikontoret 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 34 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

Avtal mellan institution och social- P Bokstavs- Omgående Efter 10 år 
nämnden (räkenskapsmaterial) ordn 

Förteckning över barn under 18 år i familjehem P Utredn ass När ny upp- Original till Förvaltningsrätten 
eller enskilt hem rättas 

Stöd till vuxna 

Diarium över inkomna rapporter P Kronol ord Utredn ass Efter 2 år Avser rapporter som inte tillhör 
(vuxna från 18 år) och inte ger upphov till ärende. 
- Lob (Lagen om omhändertagande av berusad person) 
- TNB (Trafiknykterhetsbrott) 
- Övriga rapporter 

Personakter missbrukare P/DL Person nr Arkivskåp Årligen efter Gallring enligt 
Kan innehålla: utförd rensning SOL kap 12 § 1. Se bilaga 1 sidan 2 
- Ärendeblad och gallring Personer födda 
- Utredningar dag 5, 15, 25 
- Körkortsyttranden Bevaras enligt 
- Polisrapporter Soc tj förordn 
- m m kap 7 § 2. Se bilaga 1 sidan 3 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 
 

 
 

 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 35 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Typ av handling Överföring till: 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Sortering Medium1) 

Medicinsk journal 
(förd av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurato P/DL Bokstavs- Arb rum/ 1 år efter döds-
enligt patientdatalagen 2008:355, 3 kap 2 §) ordn Låsbart skåp datum eller 

10 år efter sista 
Kan innehålla: anteckn. 
- Journalöversikt 
- Journalblad 
- Epikris 
- Läkemedelslista 
- Laborationslista klin kem (endast senaste bladet) 
- EKG-utlåtande (ej remsor) 
- EEG-utlåtande (ej remsor) 
- Röntgenutlåtande 
- Utlåtande från speciallaboratorium (t ex genetiskt laboratorium) 
- Inkomna remisser 

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

Personakt (beige) kan innehålla: P/DL Person nr Närarkiv Årligen efter 
- Ansökningar om insatser med ev. bilagor utförd gallring 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Anmärkning 

Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Bevaras 

Personakter avslutade före 
2005-07-01 GALLRAS 
med undantag för personer födda 
dag 5, 15, 25 varje månad. 
Reviderad § 78 2016-04-20 

Gallring enligt 
LSS § 21 c med 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 
  

 
 

 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 36 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet 

STÖD OCH OMSORG 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) 

- Ärendeblad 
- Utredningar 
- Utlåtanden 
- Beslut 
- Förhandsbesked 
- Korrenpondens av betydelse för verksamheten 
- Individuella planer 
- Handlingar ang. överklaganden 
- Domar 
- Fullmakter 
- Handlingar ang förordnande av god man, förvaltare, förmyndare 
- Beslut om beviljade timmar från försäkringskassan 
- Anteckningar från arbetsplatsträffar (chef för pers.ass/personlig assistent/brukare) 
- Omvårdnadshandlingar 
- Överenskommelse med bilaga 

Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-11-16 § 186 2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: 

Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist Sortering Medium1) 

och rensning undantag av 
§ 21 d 

Personakter från enskild verksamhet . Socialnämnden kan i vissa fall ha upprättat avtal enligt LSS  § 23a sista stycket. 
P Personnr 5 år efter sista 

avser barn som placerats genom beslut av 
Personakt från enskild verksamhet som 

anteckning 
socialnämnden. 
- Anteckningar och andra uppgifter 
Överlämnas från enskild verksamhet/utförare till Socialnämnden när placering upphört. 

Personakt från enskild verksamhet som 
avser vuxna som placerats genom beslut av 
socialnämnden. 
- Anteckningar och andra uppgifter 

P Personnr 5 år efter sista 
anteckning 

Bevaras enligt 
LSS § 23b 

Anmärkning 
(sortering, förvaring, ansvarig mm) 

Se bilaga 1 sidan 5 

Se bilaga 1 sidan 6 
SNS 2016-03-16 § 56 

Akter på personer födda 
dag 5,15 och 25 varje månad 
Bevaras enligt LSS § 23b 
sista stycket Se bilaga 1 sidan 6 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 2011-01-01 
Typ av handling Överföring till: 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Medium1) Sortering Förvaringsplats Närarkiv 

Överlämnas från enskild verksamhet/utförare till Socialnämnden enligt överenskommelse. 

Statistikuppgifter P Kronol ord Administratör 

Uppgifter ur belastningsregistret, kopia P Person nr Administratör 

Uppgifter ur belastningsregistret, original P Person nr Administratör 

Centralarkiv 

Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Anmärkning 

Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

SNS 2016-03-16 § 56 

Vid inakt Original till frågande instans. 

Minst 2 år efter anställningens, uppdragets eller 
praktiktjänstgöringens påbörjande. 

Återlämnas efter begäran 

Personlig assistent och assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) 

Tidsredovisning personal P/DL Per brukare Arb.rum 

Sammanställning av tidsredovisning P Mån.vis Arb rum 
-assistansersättning 
Utbetalningsbesked från Försäkringskassan P Bokstavs- Arb rum 

ordn 
Anmälan, förändring av personlig assistans P Arb rum 

Återbetalning av debiterad assistansersättning P Arb rum 

Dagbok Assistent-Assistent P Brukare 

Dagbok /brukare P Brukare 

Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år 

Efter 4 år 

Efter 2 år 

Efter 1 år 

Efter 2 år 

Efter 1 år   

Orig. till ekonom för budget-
planering 

Vid dödsfall överlämnas dagböcker till an-
höriga, saknas anh gallras dagb efter 6 mån 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 38 

Kommun Myndighet 

PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd 

STÖD OCH OMSORG 2011-11-16 § 186 
Typ av handling 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Sortering Medium1) 

Medicinsk akt (vit omslag förda av personliga P Brukare 
assistenter) 
Kan innehålla: 
Medicinlista 
Vätskelista 
Avvikelserapport 

Löneadministration (Ledsagare, anhörig vård, timanställda, stöd till försörjning) 
- Tjänstgöringsrapport P Bokstavsordn 
- Ledighetsansökan P -" 
- Läkarintyg P -" 
- Reseräkning (Bilersättningsrapport) P -" 

DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

2011-01-01 Eva-Katrin Henriksson / Gun-Britt Wiksten 
Överföring till: Anmärkning 
Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) 

10 år efter det att sista uppgiften 
förts in i handlingen (Patiendatalagen 
2008:355) med undantag av personer 
födda dag 5, 15 och 25 varje månad 
som Bevaras. 

Efter 1 år Efter 3 år SNS 2016-03-16 § 56 
-" Efter 2 år  - " -
-" Efter 2 år  - " -
-" Efter 10 år  - " -

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



 1) P=papper, AP=svenskt arkivpapper, ÅP=ålderbeständigt papper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva Sida 39 

Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGS- & GALLRINGSPLAN 
PITEÅ SOCIALNÄMNDEN 
Verksamhet Fastställd Giltighetsdatum Arkivansvarig/Arkivsamordnare 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2011-11-16 § 186 2011-01-01 Birgitta Bergman 
Typ av handling Överföring till: Anmärkning 
(ange original eller kopia samt ev ADB-system ) Förvaringsplats Närarkiv Centralarkiv Gallringsfrist (sortering, förvaring, ansvarig mm) Sortering Medium1) 

ÄLDREOMSORGEN (brukare över 65 år) 

Protokoll och minnesanteckningar: 
- KPR (Kommunala pensionärsrådet) med Au P/DL Datum ord Administratö Omg Efter 5 år Bevaras 

Genomförandeplaner (hemtjänst/boenden P Bokstavs- Undersköterska Vid inakt 
ordn. 

Körlistor med uppgift om insatser hos P/DL Vid inakt 
varje hemtjänsttagare 

Handlingar som ska Bevaras tas kontinuerligt ut på papper för bevarande 



    

    

    

 

 
 

 

 

 

  
 

 
    

 
     

   
 

   

    
 

 
 

    
 

 
    
   

   
 

  
 

 
  

 
  

    

  
 

 

 

   

  
     

 

 

Bilaga 1 

Socialtjänstlag (2001:453) 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

Människor med funktionshinder 

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap 
och att leva som andra. 

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 
bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 
svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 

7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt 

3 § Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet som 
står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag. Anteckningar och andra 
uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av uppgifter som avses i lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter 
gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte 
gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket. 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 
upphört. 

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. 
Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får 

träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till 
nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte handlingar som avses i 3 a 
§. Lag (2012:944). 

3 a § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller 
tagits emot i ett hem för vård eller boende eller i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje 
stycket skall överlämnas för bevarande till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när 
gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder. 

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder skall handlingar i enskild 
verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i 
övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till 
den socialnämnd som beslutat om insatsen. Lag (2007:1315). 

11 kap. Handläggning av ärenden 

5 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, 
vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder 
som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. 

Sida 1 av 6 

https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010453.aspx#K5P7S1
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Bilaga 1 

6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde 
bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom 
eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta 
antecknas. 

12 kap. Behandling av uppgifter 

Gallring 

1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan 
sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen 
gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte 
har gallrats av nämnden enligt andra stycket. 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 
upphört. 

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten 
inträdde. Lag (2003:135). 

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket: 
1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller 
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, 
2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption, 
3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller 
tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem, i sådant boende som avses i 5 
kap. 7 § tredje stycket eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller 
någon annan som har vårdnaden om barnet. 

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som 
godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år. 

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till 
forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner 
beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2007:1315). 

Sida 2 av 6 

https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010454.aspx
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010453.aspx#K12P1S2
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010453.aspx
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19490381.aspx#K1P9
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010453.aspx
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/20010453.aspx
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19490381.aspx#K6P6
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19490381.aspx#K6P14_aS2
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Bilaga 1 

Socialtjänstförordningen (2001:937) 

7 kap. Sammanställningar av personuppgifter och gallring 

1 § Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i 
familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Förteckningen ska 
föras på en särskild blankett. 

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om den särskilda blanketten. 
Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteckningen till 

Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2013:184). 

2 § Handlingar som avses i 7 kap. 3 a § andra stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de 
kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs 
kommun. I landets övriga kommuner ska sådana handlingar undantas från gallring när det 
gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Förordning 
(2007:1316). 

Sida 3 av 6 
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Bilaga 1 

Föräldrabalken (1949:381) 

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 

Vårdnadshavare 

6 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala att vårdnaden 
skall vara gemensam eller att en av dem skall ha vårdnaden om barnet. Avtalet skall gälla, om 
det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. 

Har föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad, skall socialnämnden godkänna avtalet, om 
det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa. Lag (2006:458). 

Barnets boende 

14 a § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller 
båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. 

Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och 
socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458). 

Umgänge 

15 a § På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge 
mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden. 

På talan av socialnämnden får rätten besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än 
en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan skall föras skall socialnämnden särskilt 
beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står 
barnet särskilt nära. 

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, får de avtala om barnets 
umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är 
skriftligt och socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458). 

Sida 4 av 6 



    

    

    

 

 

 

 

 

    

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

  
 

   
  

 
    

 
   

 
 

 
   

      
 

   
 

 

   
 

 

 

Bilaga 1 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service 

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken, 
3. ledsagarservice, 
4. biträde av kontaktperson, 
5. avlösarservice i hemmet, 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov, 
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet, 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. Lag (2010:480). 

Dokumentation och gallring 

21 c § Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos den eller de nämnder som 
avses i 22 § tillhör sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om 
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall uppgifterna gallras fem år efter det 
att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifterna 
om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket. 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 
upphört. 

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten 
inträdde. Lag (2005:125). 

21 d § Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en insats lämnas enligt 9 
§ 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §. 

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till 
forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och landsting och i övriga 
kommuner och landsting beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2005:125). 

Enskild verksamhet 

23 a § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet. 
Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sådan sammanställning av 
uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
skall bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. 
Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt 
andra stycket. 
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Bilaga 1 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten skall gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 
upphört. 

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten 
inträdde. 

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa 
avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar skall överlämnas till nämnden 
när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte sådana handlingar som avses i 23 b 
§. Lag (2007:1313). 

23 b § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som placerats eller 
tagits emot i bostad med särskild service för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet 
skall överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om insatsen, när 
gallringsskyldigheten enligt 23 a § första stycket inträder. 

När gallringsskyldigheten enligt 23 a § första stycket inträder skall handlingar i enskild 
verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i 
övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till 
den nämnd som beslutat om insatsen. Lag (2007:1313). 

Sida 6 av 6 

https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19930387.aspx#P23_b
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19930387.aspx#P23_b
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19930387.aspx#P23_aS1
https://www.notisum.se/dok/sls/lag/19930387.aspx#P23_aS1


    

 

 

  

  
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

 
 

  

 
 

 

  
  

  
   
  

  
   

  
  

 
 

  
   

 
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Bilaga 2 

Hälso- och sjukvårdsjournal 

(Förd av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast enligt patientdatalagen 2008:355, 
3 kap 2 §) 

Journalens innehåll 

Analyser 
Anamneser 
Ansvarsövertagande, läkemedelshantering 
Avvikelserapporter 
Avvikelsehantering enligt ”Lex Maria” 
Bilder/fotografier 
Blodgrupperingar/Blodtransfusioner, uppgift om 
Blodtryckslista 
Blödningsschema 
Brev/meddelande till/från/angående patient, av betydelse för 
vård och behandling 
Cardiotocografkurvor (CTG) 
Checklistor, till grund för behandling, bedömningar, beslut och 
diagnoser och/eller som behövs för uppföljning av 
vårdprocessen 
Cytostatikakort 
Daganteckningar 
Datortomografi, utlåtanden 
Diabetes, uppgifter om 
Dietjournal/kostlista 
Dosrecept/läkemedellistor 
EKG- och EKO kurvor och utlåtanden 
Epikris-slutanteckningar 
Fotvård, ansökningar och beslut 
Frågeformulär, självsvarsinstrument, skattningsinstrument etc, 
till grund för behandlingar 
Funktionsmätningar 
Förbrukningsjournal narkotika (individuell) 
Förteckningar angående/Uppgifter om utlåning och kopiering 
av journal 
Gipsföreskrifter 
Glasögonrecept 
Glaucomöversikter 
Glucosbelastningskurvor 
Habiliteringsplaner 
Hembesöksrapporter 
HIV-tester 
Hjälpmedelsordinationer 
Hyposensibilisering 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut som rör den 



    

 

 

 
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

  
    

  
  
  

   
  

  
  

  
  

  
 

 
 

  
  

  
   

  
   

  
  

   
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Bilaga 2 

egna vårdgivaren 
Implantatsdokumentation 
Individuella vårdplaner 
Information till och medgivande från patient/anhörig 
Infusions-/injektionslistor 
Intyg 
Journalkopior från annan vårdgivare 
Korstester 
Laboratorielistor och svar 
Läkemedel, hantering av 
Läkemedelsbiverkningar, uppgifter om 
Läkemedelsjournal 
Läkemedelslistor 
Medicintekniska produkter (information om användning) 
Miktionslistor 
MMT-test (memory mental test) 
Neurologstatus/övervakning 
Omvårdnadsanamneser/epikriser 
Omvårdnadsjournal/meddelande 
Operation, anmälan till och vårdplanering inför 
Operationsberättelse 
Ordinationslistor/-kort 
Ordinationer, hjälpmedel 
Ortopedkort 
Osteometriprotokoll 
Patalogutlåtanden 
Patientskaderegleringen (PSR) beslut som rör den egna 
vårdgivaren 
Postoperativ information 
Preventivmedelsjournal 
Psykiatrisk tvångsvård/Rättspsykiatrisk vård, ansökningar om 
Psykologtest, underlag för och resultat av 
Rehabilitering, ansökningar samt bedömningar om 
Rekvisitioner av journalhandlingar 
Remisser 
Röntgenutlåtanden 
Signaturförtydligandelistor (handstilsprov) 
Signeringslistor, administrerat läkemedel 
Skadeståndärenden, patientskada 
Smittskydd, anmälningar/remisser 
Sondmatningsschema 
Spirometri, undersökning 
Status 
Svar, om bl.a behandling/undersökning 
Sårvårdsjournal 
Telefonrådgivning, om behandling anses/ej anses påbörjad 
Templistor 
Tester med resultat 



    

 

 

  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

   
 

 

 
 

Bilaga 2 

Transfusionsjournal 
Tumörjournal 
Tvångsåtgärder enligt lagstiftning, ansökan/beslut/domar 
Ultraljud, bilder 
Utredningar 
Vaccinationer, uppgifter om 
Venesektion (åderlåtning), protokoll 
Virologutlåtanden 
Vårdplaner (individuella/patientrelaterade) 
Vätskebalanslistor 
Ögon-bottensskisser och undersökningskurvor 
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Tjänsteskrivelse 

Datum: 
Dnr: 

 

         Arkiv och diarieföring 
 

Är det en allmän handling? 
 

Gallring 

Nej 

Är det inlägg, 

kommentarer? 

Är det Facebook konto, 

externa medlemslänkar? 

Är det stötande, kränkande handlingar 

eller information som inte rör 

kommunens verksamhet? 

Det är inte en allmän handling  

Ja 

Är det sekretessbelagd information? 

Gallras 

omedelbart  

Är det ett ärende? 

Ja 

Får gallras vid 

inaktualitet 

tidigast efter 3 

månader 

Ja 

Nej 

Får gallras vid behov 

Ska diarieföras enligt lag  

Hänvisa till rätt 

förvaltning eller 

tjänsteman  

Ja 

Har informationen ett 

intressant kulturvärde 

Nej 

Det är en allmän handling  

Är det information om 

uppvirande till brott 

Ja 

Ärendet ska följa respektive förvaltnings ordinarie 

ärendehanteringssystem och dokumenthanteringsplan 

Anmäl brott till rätt 

myndighet 
Skärmdumpning tas 

varje kvartal 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

3 (4) 
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Ärende 8 

Information om nya taxor 2019 



 

    

  
         

   

     
          

             
            

                              
                                                                                

                                        

                                                                  

               
   

             
  

               
        

              

      
               
          

       
              

      
             

    

  
          

 

 

Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2018-10-08 

Dnr 18SN151 

Information om nya taxor 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ändringen gäller från 2019-02-01. 

Ärendebeskrivning
Uppräkning av nya avgifter inför 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2019 innebär det en
höjning av 2,6 procent på årets hemtjänstavgifter. Övriga taxor förbli oförändrade under 2019. 

2018 2019 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 257 kr/tim 264 kr/tim 

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 205 kr/tim 210 kr/tim 

Ledsagningsavgift 257 kr/tim 264 kr/tim 

Enligt beslut taget i SN 2018-06-19 § 119, avgiften ”borttappad larmknapp” tas bort och 
ersätts med följande formulering: 

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

Enligt beslut taget i SN 18-04-18 SN160 § 82 kommer debitering av korttidsplatser på Parken 
vara samma som på övrig korttidsverksamhet i kommunen. 
I dagsläget är dessa priser 64 kr halv dag och 128 kr hel dags vistelse. 

Möjlighet för brukare att köpa förbrukningsartiklar 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar till en 
individuell kostnad av 350 kr/månad/boende eller 475 kr/månad/parboende. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 
ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 
Kostnaden läggs separat och bakas inte in vid beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme. 

Övriga taxor förblir oförändrade 2019. 

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

Anna Duvmo 
Avgiftshandläggare 
Socialförvaltningen 



   

  
 

Ärende 9 

Revisorernas grundläggande 
granskning 2018 



 

   

  
          

            
             

            
          

             
           
        

   

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-08 
Dnr 18SN283 

Revisorernas grundläggande granskning 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att skicka ut revisorernas frågor till socialnämndens ledamöter. 

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Beslutsunderlag
Frågor grundläggande granskning 2018 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  
 

 

   
 

    
    

    
     

  

       
 

    

 
   

 
      

 
   

 
 

   
 

   
   
   
 

  
 

   
   
    
    
 

   
  

 
  

ABCD 

Grundläggande granskning 2018 – dialog med styrelse/nämnder 

Kommunrevisorerna träffar årligen kommunens nämnder/styrelser. Detta sker tillsammans med 
KPMG som är revisorernas sakkunniga biträden. Syftet med dialogen är att skapa sig en 
uppfattning om hur arbetet fungerar. Kommunrevisionen följer också nämnder/styrelser på andra 
sätt under året (protokoll, frågor, fördjupade granskningar m.m.) och vid årets slut sammanfattas 
kommunrevisorernas synpunkter i en revisionsberättelse. 

För att ni som nämnds-/styrelseledamöter ska ha en möjlighet att förbereda er lite på vad vi vill 
diskutera kommer här några grundfrågor, är det som så att det finns annat som ni vill ta upp så är 
ni givetvis välkomna att göra så. 

1. Har nämnden/styrelsen tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att dessa 
fungerar som styrsignaler till verksamheten? 
1.1. Har nämnden/styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara? Vilka är de enskilt 

viktigaste indikatorerna/nyckeltalen för bedömning av måluppfyllelse? 
1.2. Vilka åtgärder har nämnden/styrelsen beslutat om med anledning av bristande 

måluppfyllelse? 

2. Hur fungerar nämndens/styrelsens ekonomistyrning samt ekonomiska uppföljning och 
rapportering? 
2.1. Redovisas budget, utfall samt prognos? 
2.2. Med vilken frekvens? 
2.3. Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser? 

3. Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomisk 
redovisning? 
3.1. Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen? 
3.2. Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd risk- och väsentlighetsanalys? 
3.3. Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen? 
3.4. Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister? 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Kristian Damlin, sakkunnigt biträde från KPMG. 
Kristian nås på 073-426 92 70 alternativt kristian.damlin@kpmg.se 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se


  
 

 

   
 

   
  

    
   

  

  
   

 
   
    

 
     
  
    

  

  
  
   

 
   

  

   
 

  
    
   
  

 

   
  
 

 
  
  

 

 

ABCD 

Grundläggande granskning 2018 – dialog med styrelse/nämnder 

Utöver de gemensamma frågeställningarna som tidigare skickats ut (se bilaga 1) så har 
kommunrevisionen några nämndspecifika frågor som revisionen kommer ta upp i samband med 
den grundläggande granskningen med respektive nämnd. Inför mötet så vill kommunrevisionen att 
dessa frågor skickas ut till samtliga ledamöter. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

- Hur ser tillgången på skollokaler ut? 
- Hur har översynen av grundskolan gått, där fokus skulle avse områdesansvaret samt 

administrationen? 
- Vad händer med elevhälsan? Psykisk ohälsa? Drogproblematik? 
- Kompetensförsörjningsplan, har nämnden tagit fram en sådan? Nuläge och framtid gällande 

behörig personal? 
- Nämndens ekonomiska situation – viktigaste konsekvenserna för elever och verksamhet? 
- Hur många barn kommer inte till skolan? Hemmasittare? 
- Vilka regler finns för mobiltelefoni på skolan och på lektionerna? 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

- Hur ser nämndens investeringsplanering ut? 
- Hur påverkas fotbollshallen av Noliamässan? 
- Vad har de praktiska konsekvenserna blivit sedan tecknade av avtal gällande Studio 

Acusticum? 
- Utvecklingen på Kaleido? 

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN 

- Piteå kommun har en stor underhållsskuld. Hur fortskrider arbetet med beröra nämnder och 
kommunstyrelsen gällande det eftersatta underhållet? 

- Hur ser nämndens investeringsplanering ut? 
- Vad innebär projektet Renodling av fastighetsförvaltningen för nämnden? 
- Nuläget kring den gemensamma kostorganisationen med Luleå 
- Hur fortlöper byggnationen av Äldreboendet Berggården? 

SOCIALNÄMNDEN 

- Hur arbetar nämnden vidare efter utredningarna? 
- Vilka åtgärder är vidtagna avseende ledning, styrning och organisation? 
- Hur hanterar nämnden det ekonomiska underskottet? Vilka är de viktigaste åtgärderna för 

att minska underskottet? 
- Hur ser ärendekön ut till barn och familj? 
- Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? 



  
 

 

     
 

  
    
  

  

   
 

  

 

    

   
 

 
  

ABCD 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

- Integration och flyktingfrågan. Hur ser utvecklingen ut? Hur påverkar det organisation och 
anställda? 

- Utredningen av organisation och arbetsmiljö. Vad händer på förvaltningen? 
- Har nämnden gjort någon översyn av ärendeprocessen? 
- Hur hanteras strandskyddet i kommunen? Generöst? 

MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 

- Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? Finns det en bra balans mellan behov och 
resurser? 

- Hur ser livsmedelskontrollen ut i Piteå kommun? 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

- Hu går sammanslagningen med med Älvsbyn? 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Kristian Damlin, sakkunnigt biträde från KPMG. 
Kristian nås på 073-426 92 70 alternativt kristian.damlin@kpmg.se 

mailto:kristian.damlin@kpmg.se


   

   
 

  
    

     

Ärende 10 

Rutiner för rapportering, 
utredning/systematiska 

patientsäkerhetsarbete och 
anmälan av händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada. 



 

    
      

      

  
             

              
              
              

 

          
          

              
         

               
          

             
              

   

                
               
     

             
           

           
               

          
          

            
          

          
            

         
         

          
       

            
            

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-08 
Dnr 18SN299 

Rutiner för rapportering, utredning/systematiska 
patientsäkerhetsarbete och anmälan av händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 

Förslag till beslut
Fastställa MAS rutin om Rapportering av händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskador samt besluta om rutin för Utredning av händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra vårdskador och anta rutin Anmälan av händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra allvarlig vårdskada – Lex maria. Rutinerna gäller från och med 1 
november 2018. 

Ärendebeskrivning
Sedan något år tillbaka har det uppdragits till förvaltningen/medicinskt ansvarig 
sjuksköterska(MAS) att utarbeta en riktlinje för hälso- och sjukvårdsavvikelser i 
socialtjänsten. Sedan den 1 september 2017 finns det två nya föreskrifter, en från 
Socialstyrelsen som beskriver vårdgivarens ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbete 
och en från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beskriver anmälan av händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (Lex Maria). 

Ansvaret för att det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapportering enligt 6 
kap. 4 § patientsäkerhetslagen åvilar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Ansvaret för att det finns rutiner för att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada och att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till IVO åligger vårdgivaren. 

För att tydliggöra skillnaderna mellan rapportering, utredning och anmälan har det istället för 
en riktlinje för HSL-avvikelser upprättats tre rutiner som beskriver de olika 
momenten/ansvarsområdena. Vidare framgår i föreskrifterna att det är rutiner vårdgivaren och 
MAS ska fastställa så därför är MAS förslag att det beslutas om rutiner istället för riktlinje. 

Från 1 januari 2019 kommer socialtjänstens avvikelsehanteringssystem att övergå från 
pappershantering till digital form. Systemet tydliggör skillnaderna mellan rapportering och 
utredning/riskbedömning av de rapporteringar som görs. Både de nya rutinerna och det 
digitala systemet har tydliga rollbeskrivningar och ansvarsbeskrivningar för de olika 
uppdragen. Ett flertal saker har tydliggjorts/förstärkts i de nya föreskrifterna/rutinerna. 
Exempelvis ansvaret för att informera hälso- och sjukvårdspersonalen varje år eller vid 
nyanställning, utredningarnas innehåll beroende på skadan/riskens art och omfattning, 
ansvaret för systematisk kvalitetsutveckling exempelvis händelser bör sammanställas och 
analyseras på aggregerad nivå och kommuniceringsansvaret rörande utredning och IVOs 
beslut till både verksamheten och patient med mera. 

Beslutsunderlag
Rutin – Rapportering av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskador 
Rutin – Utredning av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskador 
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Rapportering av händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador 

Bakgrund 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem och att detta innehåller de processer och 
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamhetens uppfyller de krav som 
ställs. I socialtjänstens ledningssystem framgår att varje medarbetare har en 
skyldighet att rapportera fel, brister och risker i enlighet med riktlinjer/rutiner. 

Enligt föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, 2017:40, så 
framgår bland annat att vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att hälso-
och sjukvårdspersonalen fullgör skyldigheten att rapportera såväl risker för 
vårdskador som händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonalen en 
skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta 
syfte rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det inom det verksamhetsområde som 
kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I 
hälso- och sjukvårdsförordningen framgår att MAS ska ansvara för att det finns 
ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för rapportering enligt 6 kap. 4 § 
patientsäkerhetslagen. 

Definitioner/termer 
Definitionerna gällande vårdskada och allvarlig vårdskada ska utgå från 
patientsäkerhetslagen. I övrigt ska socialstyrelsens termbanks definitioner gälla. 
Om begreppen inte finns där så ska vårdgivaren fastställa vad som avses med de 
olika begreppen. 

Vårdskada: 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-
och sjukvården. 
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Allvarlig vårdskada: 
vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått 
ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Avvikelse: (Antingen en negativ händelse eller ett tillbud.) 
Händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. 
Avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade 
vårdförlopp. 

Negativ händelse: 
Händelse som medfört något oönskat. 

Tillbud: 
Händelse som hade kunnat medföra något oönskat. 

Avvikelsehantering 
Identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera 
detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. 

Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal omfattar i kommunalt bedriven hälso- och 
sjukvård en snävare personkrets än på sjukhus. Den legitimerade personalen tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Baspersonalen (exempel: undersköterskor , 
vårdbiträden eller boendehandledare) är hälso- och sjukvårdspersonal endast när de 
vid hälso- och sjukvård biträder någon legitimerad yrkesutövare. Så är t.ex. fallet 
när de på delegation från en sjuksköterska utför en arbetsuppgift. 

Rapportör 
I socialnämndens rutinbeskrivning av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, brister 
och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för avvikelsehantering. 

Rapportering 
Ska ske på fastställd rapporteringsblankett. MAS ansvarar för upprättande av 
denna. 
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/Träder ur kraft 2019-01-01/ 
Rapportör, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, samt slutligen närmsta 
chef/chefer ansvarar för att samtliga punkter i blanketten fylls i, utreds och att 
därefter en kopia av rapporten skickas till anmälningsansvarig för bedömning om 
eventuell anmälan av händelsen. 

/Träder i kraft 2019-01-01/ 
Rapportör rapporterar avvikelsen i systemet VIVA på fastställd mall. 

Exempel på funktioner som kommer att vara involverade i arbetet med 
rapporteringsblanketten: 
Rapportör 
I händelsen berörd hälso- och sjukvårdspersonal (kan vara annan än rapportör) 
I händelsen berörd legitimerad personal 
I händelsen ansvarig legitimerad personal (kan exempelvis vara ansvarig för en 
utförd delegering eller bör vara insatt i händelsen eftersom att denne har ett 
omvårdnadsansvar) 
Utredningsansvarig 
Närmsta chef (om inte denna är utredningsansvarig) till rapportör och/eller berörd 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
Närmsta chef (om inte denna är utredningsansvarig) till ansvarig legitimerad 
personal. 

Alla risker för vårdskador och alla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra vårdskada ska rapporteras. 

Informationsansvar 
till hälso- och sjukvårdspersonalpersonal 
Närmsta chef ska informera personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter minst 
en gång per år, muntligt och skriftligt, om deras skyldighet att rapportera risker för 
vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och 
syftet med detta. Informationen ska ges när en anställning, ett uppdrag eller en 
verksamhetsförlagd utbildning påbörjas och därefter återkommande. En viktig del i 
informationsansvaret är att beskriva syftet och rapporteringens funktion i 
verksamheten. 

till patient 
Verksamheten ska snarast informera patient som har drabbats av en vårdskada om 
1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada, 
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte 
ska inträffa igen, 
3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter, 
4. patientnämndernas uppgift om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att 
hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av 
vårdgivaren, 
5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg 
6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från 
läkemedelsförsäkringen 
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7. närmsta chef och anmälningsansvarige ska så snart som möjligt informera 
patient som drabbats av en allvarlig vårdskada att en anmälan till IVO ska 
göras/har gjorts. Informationen bör lämnas innan anmälan görs då anmälan många 
gånger blir medial och det av den anledningen kan vara värdefullt att 
förhandsinformera patienten om det. 

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det 
eller inte själv kan ta del av informationen om det inte finns hinder i bestämmelser 
om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. 

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen. 

Systematisk kvalitetsutveckling 
En viktig del i avvikelsehantering för att chefer i sin verksamhetsplanering ska 
kunna leda och planera för systematisk kvalitetsutveckling är att ta del av 
rapporterade avvikelser på en aggregerad nivå. Oavsett om det är per grupp, enhet, 
verksamhetsområde, avdelning eller hela förvaltningen för att kunna se mönster 
eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Att enbart hantera varje 
rapport var för sig är inte tillräckligt. Avvikelserna ska därför sammanställas och 
analyseras på alla nivåer. 

Enskilda rapporter och sammanställningar hanteras vid exempelvis 
arbetsplatsträffar, teamträffar, kvalitetsgrupper, ledningsträffar, ledningsgrupper 
eller likande forum som finns i verksamheterna. Framkommer mönster och trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet ska verksamheten se över sina 
processer och rutiner för att säkra kvaliteten. 

Inkommande rapportering från andra parter 
Avvikelser från annan part, patientnämndsärenden och inkomna klagomål som 
bedöms vara avvikelser som inkommer till verksamheten ska tillföras 
avvikelsehanteringssystemet och hanteras på samma sätt som de egeninitierade 
avvikelserna/rapporterna. I de fall händelsen inte redan är rapporterad i systemet så 
öppnas en ny rapport i systemet och inkomna handlingar måste således föras in 
manuellt genom att de scannas in i VIVA. Om händelsen redan finns 
avvikelserapporterad så scannar man enbart in inkommen handling och de svar som 
man skickar kopplat till den inkomna händelsen, man skapar inte en ny rapport om 
det redan finns en. 

Referensdokument 
Föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. HSLF-FS 2017:40 
5. Kap. samt 6 kap.1.§ 
Föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Patientsäkerhetslag, 2010:659, 3 kap. 
Socialstyrelsens termbank 
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Utredning av händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador 

Bakgrund 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem och att detta innehåller de processer och 
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamhetens uppfyller de krav som 
ställs. I socialtjänstens ledningssystem framgår att varje medarbetare har en 
skyldighet att rapportera fel, brister och risker i enlighet med riktlinjer/rutiner. 
Detta beskrivs i rutin för rapportering av händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra vårdskador. I socialnämndens rutin för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete framgår att avdelningarna ska åtgärda, sammanställa, 
analysera och riskbedöma avvikelser och det utvecklingsarbete som detta inneburit. 

Enligt föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, 2017:40, så 
framgår bland annat att vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att denne 
fullgör skyldigheten att utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att vårdgivaren ska utreda 
händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med 
utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka 
faktorer som påverkat det samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till 
ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa 
effekterna av sådana händelser att de inte helt går att förhindra. 

Definitioner/termer 
Definitionerna gällande vårdskada och allvarlig vårdskada ska utgå från 
patientsäkerhetslagen. I övrigt ska socialstyrelsens termbanks definitioner gälla. 
Om begreppen inte finns där ska vårdgivaren fastställa vad som avses med de olika 
begreppen. 

Vårdskada: 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-
och sjukvården. 
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Allvarlig vårdskada: 
vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått 
ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Negativ händelse: 
Händelse som medfört något oönskat. 

Tillbud: 
Händelse som hade kunnat medföra något oönskat. 

Avvikelse: (Antingen en negativ händelse eller ett tillbud.) 
Händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. 

Avvikelsehantering 
Identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera 
detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten. 

Riskanalys: 
Systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. 

Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal omfattar i kommunalt bedriven hälso- och 
sjukvård en snävare personkrets än på sjukhus. Den legitimerade personalen tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Baspersonalen (undersköterskor , vårdbiträden 
eller boendehandledare) är hälso- och sjukvårdspersonal endast när de vid hälso-
och sjukvård biträder någon legitimerad yrkesutövare. Så är t.ex. fallet när de på 
delegation från en sjuksköterska utför en arbetsuppgift. 

Rapportör 
I socialnämndens rutinbeskrivning av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, brister 
och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för avvikelsehantering 

Utredningsansvarig 
Varje enhet i socialtjänsten där det utförs hälso- och sjukvård ska ha minst en 
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utsedd utredningsansvarig. Om enheten inte utser en eller flera utredningsansvariga 
så är det alltid enhetschefen som är den utredningsansvarige. 

Utredningsansvarig fyller i uppgifter i inkomna rapporter i VIVA-modulen under 
utredning och riskanalys och gör en bedömning om det behöver vidtas fördjupad 
utredning i den aktuella rapporten. Utredningsansvarig lägger till medansvariga vid 
behov. I samband med att medansvarig läggs till i avvikelsen så kommer det i den 
personens inkorg för hantering. 

Utredningens omfattning 
Ska anpassas efter händelsens karaktär. Den utredningsansvarige ska i de flesta fall 
kunna göra denna bedömning utifrån de frågor som finns i rapporteringsblanketten. 
Om den utredningsansvarige bedömer att uppgifter saknas i 
rapporteringsblanketten ska denne efterfråga de saknade uppgifterna. 

Fördjupad utredning 
Ibland kan inkomna rapporter bli föremål för en fördjupad utredning. Det kan vara 
utredningsansvarig, chef eller legitimerad personal som i så fall beslutar om när det 
kan vara aktuellt. Ofta kan det röra sig om att man behöver få en så återskapad bild 
som möjligt i samband med att händelsen inträffade eller att man behöver utreda på 
en mer detaljerad grund vad som kan ha varit orsaken till det inträffade.
Även anmälningsansvarig kan besluta om behov av fördjupad utredning om det 
anses behövas för att kunna bedöma den inkomna rapporten. 

Utredning av vårdskador som inte är allvarliga ska 
innehålla: 
1. uppgifter om händelsen samt analysen och bedömningen av den, 
2. uppgifter om hur kunskap om händelsen och dess konsekvenser ska spridas i 

syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet, 
3. de andra uppgifter som behövs för att bidra till systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
4. de uppgifter om åtgärder som planeras med anledning av händelsen samt när 

den ska vidtas. Om händelsen inte har föranlett någon åtgärd ska skälen till det 
anges. Alla uppgifter ska dokumenteras. 

Utredning av allvarliga vårdskador ska innehålla: 
1. händelseförloppet, 
2. när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades, 
3. vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat 

medföra för patienten, och 
4. analys och bedömning av bidragande och bakomliggande 

orsaker till händelsen, 
5. vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för 
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att förhindra att en liknande händelse inträffar igen eller för att begränsa 
effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra, 

6. vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas, 
7. när åtgärderna enligt tidplan ska vara vidtagna, 
8. vem eller vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna, 
9. hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras 

om analys och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad 
patientsäkerhet, 

10. om händelsen har medfört en allvarlig vårdskada, ska utredningen även 
innehålla uppgifter om patientens beskrivning och upplevelse av händelsen. 
Om patienten inte kan eller vill beskriva eller förmedla sin upplevelse av 
händelsen, ska det istället anges. I dessa fall bör en närstående erbjudas denna 
möjlighet om det inte är så att det föreligger hinder enligt sekretess. Alla 
uppgifter ska dokumenteras. 

Informationsansvar 
till hälso- och sjukvårdspersonal i samband med utredningar av rapporterade 
händelser 
Närmsta chef ska informera hälso- och sjukvårdspersonalen om resultatet av 
utredningar av händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och 
de lärdomar som har dragits med anledning av händelserna. Vilken hälso- och 
sjukvårdspersonal som ska informeras får bedömas i varje enskilt fall med 
utgångspunkt från syftet att hindra att liknande händelser inträffar igen. 

till patient 
Verksamheten ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada 
om 
1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada, 
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte 
ska inträffa igen, 
3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter, 
4. patientnämndernas uppgift om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården att 
hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av 
vårdgivaren, 
5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, 
6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från 
läkemedelsförsäkringen, 
7. närmsta chef och den anmälningsansvarige ska så snart som möjligt informera en 
patient som drabbats av en allvarlig vårdskada om en anmälan till IVO ska 
göras/har gjorts. Informationen bör lämnas innan anmälan görs då anmälan många 
gånger blir medial och det av den anledningen kan vara värdefullt att 
förhandsinformera patienten om det. 

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det 
eller inte själv kan ta del av informationen om det inte finns hinder i bestämmelser 
om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgift om den information som 
har lämnats ska antecknas i patientjournalen. 
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till annan vårdgivare –vårdskador som inträffat i annan vårdgivares 
verksamhet 
Om utredningen av en händelse som har medfört en vårdskada visar att den helt 
eller delvis har sitt ursprung i annan vårdgivares verksamhet, ska denne underrättas 
om det inträffade. Detta gäller om det inte finns hinder i bestämmelserna om 
sekretess eller tystnadsplikt. Denna rapportering ska ske enligt ”rutin för avvikelser 
när vi ser brister hos en samverkanspart”. 

till anmälningsansvarig 
I de fall utredningen/rapportens riskbedömning bedömts 4 eller över 4 poäng 
skickas de till den anmälningsansvarige för bedömning om eventuell anmälan 
enligt Lex Maria. Den anmälningsansvarige ska anmäla snarast efter det att 
händelsen inträffat. Målet är att det ska vara inskickat till IVO inom två månader 
efter det att händelsen inträffade. Den anmälningsansvarige behöver också viss 
administrativ tid att genomföra anmälan. Den utredningsansvarige har således ett 
ansvar att rapporter kommer den anmälningsansvarige i rimlig tid för att kunna 
utföra anmälan. Om den utredningsansvarige bedömer att denna behöver längre 
utredningstid ska denna kommunicera händelsen med den anmälningsansvarige. 
Anmälningsansvarig kan då lämna in en anmälan till IVO och begära att få 
inkomma med utredningen i efterhand. 

Systematisk kvalitetsutveckling 
En viktig del i avvikelsehanteringsprocessen för att chefer i sin 
verksamhetsplanering ska kunna leda och planera för systematisk 
kvalitetsutveckling är att ta del av rapporterade avvikelser på en aggregerad nivå. 
Oavsett om det är per grupp, enhet, verksamhetsområde, avdelning eller hela 
förvaltningen för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. Att enbart utreda varje rapport var för sig är inte 
tillräckligt. Avvikelserna ska därför sammanställas och analyseras. 
Enskilda rapporter och sammanställningar hanteras vid exempelvis 
arbetsplatsträffar, teamträffar, kvalitetsgrupper, ledningsträffar, ledningsgrupper 
eller likande forum som finns i verksamheterna. Framkommer mönster och trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet ska verksamheten se över sina 
processer och rutiner för att säkra kvaliteten. 

Referensdokument 
Föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. HSLF-FS 2017:40 
5. Kap. samt 6 kap.1.§ 
Föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Patientsäkerhetslag, 2010:659, 3 kap. 
Socialstyrelsens termbank 
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Anmälan av händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra 
allvarlig vårdskada – Lex Maria 

Bakgrund 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem och att detta innehåller de processer och 
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. 
I socialtjänstens ledningssystem framgår att varje medarbetare har en skyldighet att 
rapportera fel, brister och risker i enlighet med riktlinjer/rutiner. Detta beskrivs i 
särskild rutin. 

Enligt föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, 2017:40, så 
framgår bland annat att vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att denne 
fullgör skyldigheten att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonalen en 
skyldighet att rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. Vidare framgår i patientsäkerhetslagen att 
vårdgivaren ska utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada samt att till inspektionen för vård- och omsorg anmäla händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Utredningsförfarandet 
beskrivs i särskild rutin. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det inom det verksamhetsområde som 
kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I 
hälso- och sjukvårdsförordningen framgår att MAS ska ansvara för att det finns 
ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för rapportering enligt 6 kap. 4 § 
patientsäkerhetslagen. I IVOs föreskrift om anmälan av händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria) så framgår att 
vårdgivaren ska utse en ansvarig för anmälningsskyldigheten. MAS har delegation 
av socialnämnden att till IVO anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada. 

Definitioner 
Definitionerna ska utgå från patientsäkerhetslagen. 
Vårdskada: 
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lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-
och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada: 
vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att patienten fått 
ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Vem ska anmäla 
Socialnämnden (vårdgivaren) har delegerat till MAS att vara ansvarig för 
anmälningsskyldigheten. 

Organisatorisk ställning anmälningsansvarig 
Den som är anmälningsansvarig för händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada ska ha en sådan ställning att han eller hon kan 
överblicka och påverka det systematiska patientsäkerhetsarbetet. 

Hur rapporter/utredningar kommer för bedömning 
till anmälningsansvarig 
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera risker för vårdskador 
samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 

/Träder ur kraft 2019-01-01/ 
Samtliga rapporter och ev. tillhörande utredningar skickas till MAS som bedömer 
och fattar beslut om vilka händelser som ska rapporteras som Lex Maria till IVO. 
/Träder i kraft 2019-01-01/ 
I samband med digitalisering av avvikelsehanteringen så kommer en del i 
verksamheternas avvikelsehantering vara att riskbedöma händelser som 
rapporteras. De rapporter som har 4 poäng eller mer i riskanalysen ska skickas till 
anmälningsansvarig för bedömning och eventuellt beslut om anmälan till IVO. 

Om den anmälningsansvarige bedömer att händelsen behöver en fördjupad 
utredning så beslutar den anmälningsansvarige om det. Anmälningsansvarige begär 
in kompletterande uppgifter oftast via ansvarig chef och/eller utsedd 
utredningsansvarig men det kan också förekomma ibland via direktkontakt med 
berörd hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vad som ska anmälas till IVO 
Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska 
anmälas till IVO. 
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Vad en anmälan ska innehålla och vad ska bifogas 
anmälan 
1. uppgifter om händelse som har medfört en allvarlig vårdskada eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, 
2. vårdgivarens diarienummer, 
3. datum för anmälan, 
4. vårdgivarens namn och utdelningsadress, 
5. vårdgivarens organisationsnummer, 
6. uppgifter om den eller de verksamheter som anmälan gäller, 
7. uppgifter om den eller de vårdenheter som anmälan gäller, 
8. datum då händelsen inträffade eller för inträffat händelseförlopp, 
9. patientens eller patienternas personnummer, 
10. en kortfattad beskrivning av händelsen eller händelseförloppet, 
11. en kortfattad beskrivning av konsekvenserna eller möjliga konsekvenser 
för patienten eller patienterna, 
12. en utredning i enlighet med 3 kap. 4–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete, 
13. anmälarens namn (den som vårdgivaren har utsett som ansvarig 
för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen 
[2010:659]) och kontaktuppgifter såsom telefonnummer, utdelningsadress 
(om annan än vårdgivarens) samt e-postadress, 
14. kopia av patientjournal bifogas anmälan, och 
15. tillämpliga rutiner och övriga handlingar som är relevanta för utredningen 
bifogas anmälan. 

När ska anmälan göras 
Anmälan ska göras så snart som möjligt efter det att händelsen har inträffat. Målet 
är att anmälan ska vara inskickad till IVO inom två månader från det att händelsen 
inträffade. Anmälan kan skickas in utan att bifoga en utredning, då ska det dock 
anges i anmälan när utredningen kommer att lämnas in. 

Hur en anmälan ska göras 
Anmälan ska alltid göras på blanketten ”Anmälan av händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada”. 

Information till vårdgivaren, 
verksamhetsansvariga, patienten och/eller 
närstående samt hälso- och sjukvårdspersonal 
Närmsta chef och anmälningsansvarige ska så snart som möjligt informera en 
patient som drabbats av en allvarlig vårdskada att en anmälan till IVO ska 
göras/har gjorts. Informationen bör lämnas innan anmälan görs eftersom anmälan 
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många gånger blir medial och det av den anledningen kan vara värdefullt att 
förhandsinformera patienten om det. 

Anmälningsansvarig informerar socialnämndens arbetsutskott att en lex Maria 
rapporterats in till IVO samt delger dem en kopia av anmälan. 

Anmälningsansvarig ska meddela verksamhetschef, berörd 
verksamhetsområdeschef och närmsta chef när en anmälan till IVO görs. Närmsta 
chef ska informera berörd hälso- och sjukvårdspersonal när en rapportering lett till 
en anmälning till IVO. 

MAS sammanställer årligen de från verksamheterna mottagna rapporterna på 
övergripande nivå samt de rapporter som anmälningsansvarig anmält till IVO och 
informerar socialnämnden och verksamheterna via patientsäkerhetsberättelsen. 

IVOs beslut - kommunicering
Nämnds sekreterare skickar beslutet för kännedom till socialnämndens 
arbetsutskott och en kännedomskopia till anmälningsansvarig. 

Anmälningsansvarig ska delge verksamhetschef, berörd/berörda 
verksamhetsområdeschef/verksamhetsområdeschefer och berörd/berörda 
enhetschef/enhetschefer om beslutet. 

Närmsta chef ska informera berörd hälso- och sjukvårdspersonal om IVOs beslut. 

Närmsta chef där hälso- och sjukvårdsansvaret vid tillfället för händelsen skedde 
ska informera patienten om IVOs beslut i ärendet om patienten drabbats av en 
allvarlig vårdskada. 

Övrigt 
Eventuella arbetsrättsliga åtgärder och/eller polisanmälan som ska ske görs av 
närmsta chef i samråd med personalkontoret. 

Referensdokument 
Föreskrift om anmälan av händelser som medfört eller hade kunnat medföra 
allvarlig vårdskada (lex maria) HSLF-FS 2017 41 
Patientsäkerhetslag, 2010:659, 3 kap. 
Föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. HSLF-FS 2017:40 
5. Kap. samt 6 kap.1.§ 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-04 
Dnr 18SN289 

Översyn arbetsgivarens ansvar utifrån nya 
arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4 från och 
med 19 november 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar information om översyn av arbetsgivarens ansvar utifrån nya 
arbetsmiljöföreskrifterna om smittorisk. 

Ärendebeskrivning
Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta 
och förhindra smittspridning är det primära i arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4. 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 
klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa 
är obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen 
men eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte 
bara förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen har 
Socialstyrelsen utvidgat föreskrifterna till att även omfatta genomförande av vissa insatser 
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och särskild service 
till vissa funktionshindrade, LSS. Detta innebär att från och med 1 januari 2016 omfattas även 
hemtjänst och särskilt boende (vård och omsorgs- samt LSS-boende) 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ålägger arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader 
för dessa samt att de hanteras på ett erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare 
utsätts för smittrisker i arbetet. Arbetsgivare åläggs även ansvar för att säkra och märkta 
behållare finns för stickande och skärande instrument som sprutor och kanyler, att dessa 
förses med stickskydd och hanteras rätt efter användning samt ansvar för att föreskrifter följs 
och rutiner för att säkerställa detta. På grund av risk för blodsmitta via stickskador beläggs 
skyldigheten med sanktionsavgift, liksom skyldigheten att dokumentera situationer när 
anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos. 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär arbetsmiljöverkets nya föreskrifter utökade 
arbetsmiljöskyldigheter som kräver rutiner gällande arbetskläder vilka upprättats inom 
äldreomsorgen (bilaga 1) men i dagsläget inte inom stöd och omsorg. Rutiner är framtagna 
gällande efterlevandskontroller för personal som utför kommunal vård och omsorg vilka sker 
genom självskattning av basala hygienrutiner (bilaga 2) och observation. 

Det finns sedan tidigare fastställda rutiner för legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal 
gällande basal hygien och sticksaker (bilaga 3) och delar av dessa ingår som 
uppföljningsparametrar i egen-, MAS-, och internkontrollplan HSL. 



 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-04 
Dnr 18SN289 

Beslutsunderlag 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



      

 
 

      
 

 

      
 

             
           

 
              

          
              

            
  
  

 
           

          
             

              
   

   
              

           
  

                 
      

    
             

       
               

 
         

            
           

               
   

           
              

Rutin gällande arbetskläder för personal inom 
kommunens äldreomsorg
Socialnämnden i Piteå kommun har beslutat att personal inom äldreomsorgen som arbetar vårdnära 
ska använda arbetskläder för att säkerställa god vårdhygien och säkra tvättprocessen. 

Syfte 
Syfte med basala hygienregler är att förhindra smittspridning från brukare till personal, från personal 
till brukare samt mellan brukare via personalens händer och kläder. 
Basal hygien ska tillämpas av all personal där vård och omsorg bedrivs. Se även 
Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län 
W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\02 Kvalitetshandböcker\HSL\Hygien 
W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\02 Kvalitetshandböcker\Kvalitetssystem SOL-
LSS\Hygien 

Regelverk 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien inom hälso- och sjukvården 
föreskriver användning av arbetskläder i det patientnära arbetet. Arbetsmiljöföreskrifter om 
smittrisker (AFS 2018:4) reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder i syfte att förebygga att 
arbetstagarna utsätts för smittrisker i arbetet. Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och 
omsorg i Norrbottens län. 

Detta gäller för arbetskläder
Den här rutinen beskriver regler och hantering av arbetskläder för dig som arbetar inom 
äldreomsorgen i Piteå kommun. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläderna och står för kostnader 
avseende tvätt. 

Syfte
Korrekt arbetsklädsel är en förutsättning för att du ska följa de basala hygienrutiner som är grunden i 
allt förebyggande arbete med att förhindra smittspridning. 

Arbetskläder (kortärmad tunika och byxor) 
 Du som utför vård och omsorg ska använda de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller 

under hela arbetspasset och det är obligatorisk. 
 Du ska vara ombytt innan arbetstiden börjar och byta om efter arbetstidens slut. Ombyte sker 

på arbetsplatsen. 
 Arbetskläder ska bytas dagligen och endast användas på arbetet. 
 Det är inte tillåtet att bära långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna. 
 Vid personnära omvårdnad ska du använda skyddskläder (plastförkläde). Exempel på sådant 

arbete är när man hjälper brukaren med nedre toalett, bäddning, vid duschning, vid byte av 
inkontinenshjälpmedel, såromläggning etc. 

 Du får inte tvätta arbetskläderna hemma eller göra ändringar på plaggen. 
 Dina arbetskläder ska läggas i särskild tvättsäck med rätsidan utåt och vara tömda på föremål. 
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Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
HSL-chef 
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Dokumentnamn 
Rutin gällande arbetskläder för personal inom 
kommunens äldreomsorg 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 
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 Om brukaren vid ledsagning inte vill att du ska bära arbetskläder bör hänsyn tas till den 
enskildes önskemål. Beslut om att använda privata kläder ska ske efter dialog med enhetschef. 

Arbetskläder behöver inte bytas 
  Vid utevistelse med brukare ex promenader inom närområdet 
  Vid egen promenad på lunchrast (ej rökning) 
  Vid förflyttning mellan verksamheter och till brukare t ex i hemtjänst och i hemsjukvård 

Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs av personalen. För att kontrollera följsamheten när 
det gäller beslutade rutiner gällande arbetskläder ska samtliga anställda i äldreomsorgen en gång per 
år fylla i blankett ”Självskattning klädregler och basala hygienrutiner. För vissa verksamheter 
kommer självskattningen att kompletteras med observationer av följsamheten av särskilda utsedda 
observatörer. Varje chef får då en koll av hur det ser ut i sin verksamhet och ansvarar för att vidta de 
åtgärder som eventuellt krävs. 

Om du som medarbetare inte följer rutinen kommer chefen att ta upp detta med dig. 
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Självskattning av basala hygienrutiner 

Boende............................................................................ 

Datum………………… 

Mätningen gäller den första vårdtagare du hjälpte i vårdtagarnära arbete. 

Ange typ av arbetsmoment:………………………………………... 
…………………………………………………………….... 

JA NEJ 

Handsprit före vårdtagarnära arbete 

Handsprit efter vårdtagarnära arbete 

Använt handskar vid vårdtagarnära arbete 

Använt plastförkläde vid vårdtagarnära arbete 

Kortärmad tröja 

Utan ring 

Utan armband 

Utan klocka 

Kort eller uppsatt hår 

Korta naglar 

Inget nagellack 

Motivera eventuella NEJ-svar:………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 



      

 

       
                                                                 

     
  

           
         

   

                
            

       
              

          

               
            

           
          

          
 

           
         

Rutin för användande av material 
med integrerad säkerhetsfunktion 
Socialnämnden fattade 2014 beslut att socialtjänsten skulle övergå till material med 
integrerad säkerhetsfunktion enligt en ny föreskrift AFS 2012:2 Mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. 

Enligt § 8 a i föreskriften ska vassa föremål som är avsedda att användas på människor 
som kan komma i kontakt med kroppsvätskor vara försedda med en fungerande 
säkerhetsfunktion. En fungerande integrerad säkerhetsfunktion innebär att 
säkerhetsfunktionen sitter ihop med det vassa föremålet på ett sådant sätt att man inte 
riskerar att komma i kontakt med den stickande delen efter användning. 

För att uppfylla kravet i § 8 a ska kanyl med integrerad säkerhetsfunktion användas till 
insulinpenna eller insulinspruta när personal i socialtjänsten ger andra insulin i sitt 
arbete. 

För hemsjukvårdspatienter är det Hemsjukvården som förskriver och står för kostnaden 
för diabetshjälpmedel. För personer med egenvårdsbeslut där vår personal bistår 
brukaren med insulingivning beställer och bekostar arbetsledaren för personalen de 
säkra kanylerna. 

Begagnade kanyler ska läggas i behållare för skärande/stickande avfall. Se ”Riktlinjer 
för basal hygien inom kommunernas vård- och omsorg i Norrbotten”. 
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Kvartalsrapport missbruksvård 
juli-september2018 



 

  

  
       

               
            

                

                  
     

    
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-03 
Dnr 18SN43 

Kvartalsrapport missbruksvård juli-september2018 

Förslag till beslut
Godkänna kvartalsrapport gällande missbruksvården för 3:e kvartalet 2018 

Ärendebeskrivning
73 stycken fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 26 personer fler och 262 
vårddygn färre på behandlingshem tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2018. En 
person har under perioden fått/får vård med stöd av LVM vilket är två färre än andra 
kvartalet. 

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 4 173 027 kr, 461 325 
kr mindre än andra kvartalet 2018. 

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport till socialnämnden, juli-september 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

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

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



 

    
  

   
  
    

     
  

   

    
  

         
  
  

   
        

   

     
   

    
          

  
  

     
  

   
  
  

    
   

   

    
    

     
   

    
      

Piteå 2018-10-03 

Kvartalsrapport till socialnämnden, juli-september 2018 
Alkohol- och Narkotikagruppen 

 Antal klienter i öppenvård 
Antal klienter: 340 
Varav Intensivt Stöd: 13 personer 
Antal besök på mottagningen: 1 426 
Antal hembesök: 197 
Saknar eget boende: 10 

 Antal frivilliga placeringar på institution 
Kvinnor/män: 20/46=66 personer 
Medelålder: Kvinnor medelålder 38,7 år, Män medelålder 41,7 år 
Påbörjade placeringar: 16 
Avslutade placeringar: 20 
Totala antal dygn: 1329 
Kostnader: 3 795 827 k/1329 dygn= 2 856 kr/dygn 
Saknar eget boende: 14 

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

Kvinnor/män: 11/13 = 24 personer 
Åldersfördelning Kvinnor 24-68 år (medelålder 36 år), män 19-68 år 
(medelålder 36 år) 
Saknar eget boende:9 

 Antal placerade med stöd av LVM 
Kvinnor/män: 1/0=1 personer
Åldersfördelning: medelålder 31 år 
Påbörjade placeringar: 1 
Avslutade placeringar: 0 
Totala antal dygn: 92 
Kostnader: 377 200 kr 
Saknar eget boende: 0 

 Antal pågående utredningar enligt LVM 
Kvinnor/män: 2/1 = 3 personer 
Åldersfördelning: 30-48 år (medelålder 37 år) 
Saknar eget boende: 2 

 Bostadssituation 
Antal andrahandskontrakt: 18 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 30 st 



           
         
          
             

            
         

        

             
           

              
            

     
                

                      
                    

                   
                        

                    
  

  
         

 
            
               

      

            
             

 
 

Sammanfattning 
73 stycken fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 26 
personer fler och 262 vårddygn färre på behandlingshem tredje 
kvartalet jämfört med andra kvartalet 2018. En person har under 
perioden fått/får vård med stöd av LVM vilket är två färre än andra 
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 tredje kvartalet 2017: 
2017 2018 Kommentar 

Antal besök på mottagning 2 109 1 426 683 färre besök 2018*) 

Vårddygn totalt 1 682 1 421 261 färre vårddygn 2018 
varav frivillig vård (SoL) 1 356 1 329 
varav tvångsvård (LVM) 326 92 
Vårddygnskostnad SoL 1 953 2 328 375 kr dyrare/dygn 2018 
Kostnader institutionsvård 
(SoL och LVM) 

3 955 562 4 173 027 217 465 kr högre 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 tredje kvartalet kostat 
4 173 027 kr, 461 325 kr mindre än andra kvartalet 2018 . 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Hemtjänsttimmar SO – Kvartal 3 
2018 



 

      

  
  

            
              

             

              
           

               
               

      

               
               

                
               

               
           

               
           

             
                   

             
              

               

               

      

                 
              

  

  
          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-10 
Dnr 18SN44 

Hemtjänsttimmar SO – Kvartal 3 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, maj 414 tim/vecka, juni 456 tim/vecka och september 405 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 september 2018 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 68 timmar per 
vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror i huvudsak på detta: 1) Kollegial granskning har 
skett den 4/9 som ledde till omprövningar i ett flertal ärenden där LSS-handläggarna kunde minska tid 
i befintliga ärenden alternativt se på andra insatser som till exempel boende eller personlig assistans. 
Bakgrunden till detta är i huvudsak är att handläggarna har hög arbetsbelastning (drygt 30% fler 
ärenden än jämförbara kommuners handläggare. Piteås LSS-handläggare har 137 ärenden per 
handläggare jämfört med Luleå som har 91 ärenden per handläggare) och hinner inte alltid med 
omprövningarna. Dessutom meddelar inte alltid verkställigheten i hemtjänsten att ärendena har 
minskade behov alternativt ska avslutas, vilket sedan fångas upp av handläggarna i omprövningarna 
men då kan brukaren haft fler timmar än vad brukaren har behov av i flera veckor och ibland månader. 
2) En brukare med omfattande hemtjänsttimmar har fått personlig assistans från Försäkringskassan. 3) 
Två palliativa ärenden med omfattande hjälp har avlidit. Psykosocialt stöd timmar ligger kontant med 
beviljade timmar. Hittills i år är genomsnittliga timmar för SO är 397 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 2018-10-10 
Dnr 18SN44 

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Kvartalsrapport hemtjänsttimmar 
gällande hemtjänst och 

hemsjukvård kvartal 3 2018
Äldreomsorg 



 

     
    

  
  

           
           

           
          

    
        
        
        

    
          
          
          

            
          

               
               

             
             
                

               
      

            
             

          
 

            
          

              

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-10 
Dnr 18SN45 

Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och
hemsjukvård kvartal 3 2018 Äldreomsorg 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporter 

Ärendebeskrivning 
Statistikrapporten för kvartal 3 visar en ökning av antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
samtidigt som antalet hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper av hemtjänsten 
för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter fortsätter att öka. Andelen omsorgstagare med 
biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat marginellt medan det inom hemsjukvården är 
oförändrat. 

Hemtjänsttimmar och omsorgstagare i genomsnitt 
Kvartal 1 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad 

Hälso- och sjukvårdstimmar i genomsnitt 
Kvartal 1 22,33 timmar/dag 63 omsorgstagare/månad 
Kvartal 2 24,00 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 
Kvartal 3 26,33 timmar/dag 67 omsorgstagare/månad 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. 

För ett antal medborgare som har beslut om särskild boendeform har det inte alltid funnits 
plats att tillgå när behov uppstått. De har istället fått sina behov tillgodosedda i hemmet 
genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att flytta till 
särskild 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 hemmet genererar ytterligare hemtjänsttimmar. 

Verksamhet 
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar i hemmet trots omfattande och komplexa behov. Behoven tillgodoses genom 
hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser vilket genererar hemtjänsttimmar samt hälso- och 
sjukvårdstimmar. 

Tendensen är att en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården gör att medborgarna har 
mer omfattande behov som skall tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens 
insatser vid återgång till bostaden. Medborgaren har många gånger klarat sig mer eller mindre 



 

               
  

             
                
                

   

               
                

                 
         

               
   

           
         

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-10 
Dnr 18SN45 

självständigt i bostaden för att vid utskrivning från slutenvården ha behov av fyra eller fler 
besök per dygn. 

Hemtjänsttimmar samt hälso- och sjukvårdstimmar påverkas även av att personer i behov av 
särskild boendeform inte alltid kan beredas plats i samtid med att behovet uppstår utan de får 
fortsätta vistas i hemmet tills så kan ske. Detta kan innebära tilltagande behov av insatser från 
hemtjänst och hemsjukvård. 

Den senare delen av kvartal 3 visar att tillgången på lediga lägenheter i särskild boendeform 
förbättrats. Den 10 oktober fanns det 16 ej verkställda beslut om särskilt boende varav 9 vistas 
i hemmet i väntan på plats, 4 vistas på Villa utkiken i tillfällig boendeform, 3 på Trädgårdens 
äldrecentra efter genomförd heldygnsbedömning alternativt avlösningsvistelse. Av dessa 16 
har 2 fått erbjudande om permanent plats på särskilt boende och ytterliga 7 kommer få 
erbjudande närmaste veckan. 

Budget 
Budgetering på ca 725 hemtjänsttimmar/dag har överstigits under kvartalet likt föregående. 
Månadsuppföljningen beställare hemtjänst visar ett minusresultat liksom hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 

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

Petra Stridsman 
Enhetschef Myndighetsutövning ÄO 
Socialförvaltningen 
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Kvartalsrapport ärendekön för 
barn och unga kvartal 3 2018 



 

        

  
      

             
 

          
              

            

              
         

             

               
           

   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-02 
Dnr 18SN46 

Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2018 

Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med ett godkännande. 

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2018-09-30 är 5 ärenden. Den utredning som väntat längst inleddes 
2018-09-18. 

Personalsituationen 
2018-09-30 arbetar 23 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 20 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget men motsvarar behovet i förhållande till antalet inledda utredningar. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
I dagsläget bedöms situationen inte påverka medborgarna då de ärenden som nu inte är 
fördelade inte har legat i kö särskilt lång tid. 

Verksamhet 
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven. 

Budget 
På grund av de konsultköp som bedömdes nödvändiga i början av året och under sommaren 
tillsammans med nuvarande övertalighet kommer budget att överskridas. Prognosen för helår 
är ca -2,0 mkr. 

Beslutsunderlag 

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

Roger Burman 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



  

  

 

  

     

Inledd Kön Född Orsak 
2018-09-18 Flicka 201805 Våld i familjen 

2018-09-25 Pojke 201106 Omsorgssvikt i familjen 

2018-09-19 Flicka 201505 Bristande omsorg 

2018-09-24 Flicka 201710 våld i familjen 

2018-09-24 Pojke 200204 oro droger/bor inte hemma/går ej skola 
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Kvartalsrapport placering i 
förstärkt familjehem och på 

institution kvartal 3 



 

       
  

  
     

             
        

               
                 

              
                

               
                

          

              
        

                 
                

                  
             

            
             

        

            
             

              
        

              
  

                
            

         

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-02 
Dnr 18SN47 

Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 3 

Förslag till beslut 
Rapporten läggstill handlingarna med ett godkännande. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-30 är 30 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Se bilaga. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Totalt 30 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det 
beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att 
rekrytera familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem 
trots att det egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. 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 tidigare varit placerade pga. missbruk och beteende har enligt 
planering flyttat hem och erbjuds nu stöd på hemmaplan. 

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Förvaltningen har 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. 

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. 

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så har arbete påbörjats i 
behandlingsgrupperna för att inventera vilka insatser och metoder som kan användas. V 41 
genomförs en innovationssprint i syfte att utveckla ett arbetssätt för att jobba uppsökande och 
med tidiga insatser för att minska behovet av placeringar. 

Ekonomi 
Det ökade antalet placeringar kommer att påverka ekonomin. Prognosen för 2018 visar på ett 
kraftigt underskott. 

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. 
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Antal och typ av placeringar 2018-09-30: 

Placeringsform 
HVB Förstärkt 

familjehem 
Boende med 
särskild service 
för barn och unga 

Totalt 

Flickor 6 6 0 12 
Pojkar 8 7 3 18 
Totalt 14 13 3 30 

Ålder 
Flickor Pojkar Totalt 

0-12 3 7 10 
13-20 9 11 20 

Lagrum 
SoL LVU LSS 

Flickor 6 6 0 
Pojkar 6 9 3 
Totalt 12 15 3 



   

     

Ärende 17 

Riktlinjer för placeringar barn och 
unga 



   

    
 

Ärende 18 

Riktlinjer för missbruksvård samt 
placeringar missbruk 



   

  

Ärende 19 

Delgivningar oktober 2018 



 

 
  

 

    

         
       

             
           
       

           

               
 

             

              
   

  

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

§ 186 
Riktlinjer för personalpolitik 
Diarienr 18KS359 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för personalpolitik. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalpolitisk riktlinje. Riktlinjen sammanfattar de nuvarande 
personalpolitiska riktlinjerna, skillnaden är att en tydligare distinktion mellan det som är den 
politiska inriktningen och det som är tillvägagångssättet. Tillvägagångssättet för varje process 
beskrivs i en anvisning (en för varje process). 

I huvudsak har inga ändringar genomförts i sammanfattningarna, men några undantag finns; 

Ändringar i syfte att anpassas till nya lagar och förordningar har genomförts under punkt 4.1 
inkl. underrubrikerna. 

Punkt 1 och 5 är nya och har tidigare inte beskrivits i en riktlinje. 

Punkt 4.5 är också ny men baseras på beslut taget i Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott med diarienummer 17KS632 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för personalpolitik 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

    
  

    
      

Riktlinjer för personalpolitik 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för personalpolitik Riktlinjer 2018-08-27 § 186 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 2022-12-31 
Dokumentinformation Riktlinjer för Piteå kommuns personalpolitik 
Dokumentet gäller för Alla anställda i Piteå kommunkoncern 
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Sid 2 

Inledning 
Riktlinjen för personalpolitik beskriver kommunstyrelsens intentioner med personalarbetet. Den 
skapar förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt och främjar bilden att Piteå kommun är en 
arbetsgivare. Riktlinjen gäller för samtliga verksamheter i Piteå kommun. I syfte att beskriva, ge stöd 
och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare finns anvisningar och rutiner 

Struktur för styrande dokument inom personalområdet 

1. Attrahera 
Piteå kommun ska vara en välkänd och eftertraktad arbetsgivare för relevanta målgrupper. För att säkra 
framtida kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att kommunens arbetsgivarvarumärke är starkt och 
tydligt. Arbetet ska vara strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i 
forum där efterfrågad kompetens kan attraheras. 

Ett starkt varumärke är också viktigt för befintliga medarbetare. Det skapar stolthet och motiverar 
medarbetare att arbeta åt en arbetsgivare som i allmänhetens ögon är eftertraktad och väl ansedd. 

2. Rekrytera 
Piteå kommun har en bred och differentierad verksamhet och behöver därför medarbetare med många 
olika kunskaper, erfarenheter och bakgrunder. Piteå kommun följer diskrimineringslagstiftningen och 
tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi efterfrågar den kompetens vi behöver 
och bedömer den på bästa sätt. 

3. Introducera 
Alla nyanställda, oavsett nyanställd inom kommunen eller med en ny befattning inom kommunen, ska 
introduceras i syfte att skapa förutsättningar, förstå sin nya roll och komma in i sina nya arbetsuppgifter. 
Introduktionen är en investering för framtiden både för kommunen och den som anställs. En god och väl 
planerad introduktion lönar sig både mänskligt och ekonomiskt. 



 

               
           
       

    
               

           
               

           
                 

                
         

       

 
            

               
           

               
           

                
             

     

  

                
             
  

      

                
            

             
      

Sid 3 

Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergång till nya arbetsuppgifter, nya 
arbetskamrater eller ny arbetsplats. Den ska omfatta arbetsplatsen, förvaltningen och kommunen. 
Introduktionen ska anpassas efter medarbetaren och arbetsuppgifterna. 

4. Motivera och utveckla befintliga medarbetare 
Att motivera och utveckla befintliga medarbetare handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv vilket är 
avgörande för kommunens framtida kompetensförsörjning. Goda villkor, möjlighet till utveckling och 
en bra kultur på arbetsplatsen skapar förutsättningar för kommunens anställda att göra ett bra arbete. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med hälsa, kommunens lönepolitik och chefers förutsättningar är 
viktiga delar i detta. Piteå kommuns chefer ska har rätt förutsättningar för att kunna klara sitt uppdrag. 

4.1 Jämställdhet 
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. Förutsättningarna ska vara lika för kvinnor och män i 
fråga om lön, arbetsförhållanden, ledarskap, kompetensutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska vara 
en integrerad del av personalarbetets samtliga processer. 

4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp 
risker för att förebygga ohälsa. Alla verksamheter ska leva upp till gällande lagstiftning genom att 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefen har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom sitt verksamhetsområde. Uppföljningen ska ske på ett systematiskt sätt i syfte att säkerställa att 
ansvaret fullgjorts enligt lagar och regler och att önskade effekter uppnås. 

4.2.1 Diskriminering 

I Piteå kommun råder nolltolerans mot alla former av diskriminering. Alla ska känna sig välkomna på 
lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

4.2.2 Hot och våld 

Alla medarbetare ska ha en arbetsmiljö fri från hot och våld, ingen form av otillåten påverkan 
accepteras. Genom aktivt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren förebygga och främja en trygg och säker 
arbetsmiljö. 

4.2.3 Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra 
trakasserier 

Alla medarbetare inom Piteå kommun ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. 
Därför accepteras inte kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier. Ett aktiv 
arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa upp kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön. 



 

                 
               

                    
              

               

 

                
            

       

   

                
                  

 

          
             

            
            

             

              
           
        

         
              

           
            

   

 
              

               
           

 

               

      

Sid 4 

4.3 Hälsa 

4.3.1 Friskvård 

I syfte att förebygga ohälsa är friskvård en del av Piteå Kommuns strategi för att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser. Det övergripande syftet är att bibehålla och utveckla fysisk, psykisk och social hälsa, det 
vill säga att må bra i arbetet och på fritiden. Med friskvård menas alla aktiva åtgärder som vidtas för att 
främja hälsan på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil. Friskvårdsarbetet tar 
sin utgångspunkt i det friska hos medarbetaren och utifrån detta utvecklas och främjas resursen hälsa. 

4.3.2 Rökfri arbetstid 

Rökfri arbetstid råder för samtliga medarbetare på Piteå kommun i syfte att bevara och förbättra hälsan 
genom att skapa rökfria miljöer och skapa förutsättningar för minskad rökning. Ingen 
kund/brukare/elev/besökare ska heller ofrivilligt utsättas för tobaksrök. 

4.3.3 Alkohol och andra droger 

Alla arbetsplatser inom Piteå kommun ska vara fria från alkohol och andra droger under arbetstid. Bruk 
av alkohol och andra droger ska inte förekomma vid arbete och inte heller på fritiden så att arbetet 
påverkas. 

4.3.4 Rehabilitering 

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvaret för att en arbetslivsinriktad rehabilitering 
organiseras och bedrivs. Detta innebär att arbetsgivaren ska uppmärksamma ohälsa bland de anställda 
och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Rehabiliteringsarbetet ska bedrivas effektivt 
och strukturerat i nära samarbete med medarbetaren. Målet med rehabiliteringsarbetet är att 
medarbetaren ska öka hälsan och återfå arbetsförmåga för att snabbt kunna återgå till arbete. 

4.4 Lönepolitik 
Löner och lönebildning bygger på de intentioner som finns i de centrala löneavtalen. Samma 
princip för lönesättning gäller oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, 
sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
anställningsform och sysselsättningsgrad. För att klara framtidens kompetensförsörjning ska 
Piteå kommun vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med villkor, utveckling och kultur på 
arbetsplatserna. Lönen är ett verktyg för måluppfyllelse och utveckling av verksamheterna. 
Lönekartläggning ska genomföras årligen i syfte att säkerställa att oskäliga löneskillnader inte 
finns inom organisationen. 

4.5 Chefers förutsättningar 
Chefer i Piteå kommun är arbetsgivarens företrädare med uppdrag att leda verksamheten mot bestämda 
mål inom fastställda ramar och resurser. En chef är också en ledare vilket innefattar den 
relationsrelaterade delen av chefskapet och utgår från Piteå kommuns gemensamma värdegrund Våga-
Låga-Förmåga. 

I syfte att skapa förutsättningar för chefs- och ledarskap finns ett riktmärke för antal underställda; 

 Chefer i första linjen max 30 medarbetare. 
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 Chefer som har verksamheter som bedrivs dygnet runt eller som har flera geografiskt spridda 
enheter max 25 medarbetare. 

 Mellanchefer max 20 underställda enhetschefer. 
 Minsta antal underställda per chef 10 personer. 

Det ska finnas en samsyn för chef- och ledarskap och uppdraget ska vara tydligt. Chefernas ledarskap 
ska utvärderas regelbundet och det ska finnas tillgång till kvalitativ kompetensutveckling på lika villkor. 

5. Avsluta 
Medarbetare som avslutar sin anställning på Piteå kommun skall ha en positiv bild av kommunen som 
arbetsgivare och kunna vara en god ambassadör och bidra till vår förmåga att attrahera nya medarbetare. 
Avslut på grund av omställning och avveckling ska kännetecknas av respekt för den enskilde 
medarbetaren. 



Från: Förvaltning Socialtjänst <socialtjanst@pitea.se>
Till: Eva Börjesson Öman <Eva.BorjessonOman@pitea.se> 
Fredrik Sjömark <Fredrik.Sjomark@pitea.se> 
HelenaMagnusson <Helena.Magnusson@pitea.se> 
Tomas Backeström <Tomas.Backestrom@pitea.se> 
CC: Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Ärende: VB: Upphävda riktlinjer 
Datum: 2018-09-04 08:36:40 

Hälsningar 
Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Soc administrativ avdelning 
Socialförvaltningen 

Besöksadress: 
Postadress: 94185 Piteå 
Telefon: 0911-69 62 95 
Webb: www.pitea.se 

Från: Maria Öman 
Skickat: den 3 september 2018 16:51 
Till: Ewa Degerman <Ewa.Degerman@pitea.se>; Maria Renström 
<Maria.Renstrom@pitea.se>; Ylva Sundkvist <Ylva.Sundkvist@pitea.se>; Leif Wikman
<Leif.Wikman@pitea.se>; Jeanette Ögren Viklund <Jeanette.Ogren-Viklund@pitea.se>;
Sune Lindström <Sune.Lindstrom@pitea.se>; Åsa Öberg <Asa.Oberg@pitea.se>; Eva
Börjesson Öman <Eva.BorjessonOman@pitea.se>; Jan Johansson 
<Jan.O.Johansson@pitea.se>; Jan Ställ <Jan.Stall@pitea.se>; Malin Westling 
<Malin.Westling@pitea.se>; Mona Lundström <Mona.Lundstrom@pitea.se>; Torbjörn 
Johansson <Torbjorn.Johansson@pitea.se>; Fredrik Sjömark <Fredrik.Sjomark@pitea.se>;
Peter Palmqvist <Peter.Palmqvist@pitea.se>; Maria Öman <Maria.Oman@pitea.se>; 
Förvaltning Samhällsbyggnad <Samhallsbyggnad@pitea.se>; Förvaltning Socialtjänst 
<socialtjanst@pitea.se>; Förvaltning Räddningstjänst <RADDNINGSTJANSTEN@pitea.se>; 
Nämnd Utbildning <bu-namnd@pitea.se>; Förvaltning Kultur- park och fritid <kultur-
fritid@pitea.se>; Förvaltning Fastighet och service <Fastighetochservice@pitea.se>
Ämne: Upphävda riktlinjer 

I samband med att Riktlinje för Personalpolitik antagits av kommunstyrelsen har följande 
riktlinjer upphävts: 
Personalpolitisk riktlinje mot alkohol och andra droger 
Personalpolitisk riktlinje för arbetsmiljöarbete. 
Personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet. 
Personalpolitisk riktlinje för löner och lönebildning. 
Personalpolitisk riktlinje för rehabilitering. 
Personalpolitisk riktlinje för rekrytering. 
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Personalpolitisk riktlinje för friskvård. 
Personalpolitisk riktlinje för introduktion. 
Personalpolitisk riktlinje för rökfri arbetstid. 
Personalpolitisk riktlinje mot sexuella trakasserier. 
Riktlinjen för bisyssla. 

Information om Beslut från kommunstyrelsen 2018-08-27 skickat till: 
Kommunsekreterare Maria Öman 
Avdelningschef Leif Wikman 
Ekonomichef Åsa Öberg 
Förvaltningschef Eva Börjesson Öman 
Förvaltningschef Jan Johansson 
Förvaltningschef Jan Ställ 
Förvaltningschef Malin Westling 
Förvaltningschef Mona Lundström 
IT-chef Sune Lindström 
Kommunchef Ylva Sundkvist 
Kommunikationschef, Jeanette Ögren Viklund 
Näringslivschef, Peter Palmqvist 
Personalstrateg Maria Renström 
Personalchef Ewa Degerman 
Räddningschef Torbjörn Johansson 
Samtliga förvaltningar 

Med vänlig hälsning 

Maria Öman 
Kommunsekreterare 
Internt Stöd 
Kommunledningsförvaltningen 

Besöksadress: Svartuddsvägen 1 
Postadress: 94185 Piteå 
Telefon: 0911-69 60 12 
Webb: www.pitea.se 

www.pitea.se


 

 
       

 

         
          

              
           

              
         

        

             
           
 

           
             

   

 
        

               
        

    

      

           
       

 

           
   

           

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

§ 151 
Tilläggsäskande för driftsbudget för återställning av Solrosens lokaler 
Diarienr 18KS134 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår tilläggsäskande för driftsbudget för återställande av Solrosens 
lokaler samt att socialnämnden uppmanas återkomma med äskandet i ordinarie budgetprocess. 

Ärendebeskrivning
Verksamheten Solrosen har under hösten 2017 flyttat till nya lokaler då tidigare lokaler ej 
längre ansågs vara verksamhetsanpassade till målgruppen samt påtryckningar från Pitebo som 
uttryckt intresse att återställa lägenheterna för uthyrning till medborgarna i Piteå då det råder
bostadsbrist. Verksamheten är idag inhyst i lokaler på Gästgivaren, Öjebyn. 

Bifogat förslaget är en kostnadskalkyl om 2 st förslag. 

Socialnämndens avsikt är att återställa samt behålla två st 1:or till socialnämndens fortsatta 
övriga verksamhet inom psykosocialt stöd till vuxna, så kallade närboendelägenheter enligt 
förslag 2. 

Socialnämnden beslutade 2018-02-21 § 33 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
tilläggsäskande av driftbudget på 1 650 tkr för återställning av lägenheter då verksamheten 
flyttat till nya lokaler. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att äskanden utöver ordinarie budgetprocess 
bör undvikas i så hög utsträckning som möjligt. Nämnderna kommer inom kort att lämna in 
budgetförslag för verksamhetsplanen 2019-2021, varför socialnämnden föreslås återkomma 
med äskandet i ordinarie budgetprocess. 

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

Helén Lindbäck (KD): avslag till kommunstyrelsens förslag, yrkar istället bifall till 
tilläggsäskandet på 1 650 tkr enligt socialnämndens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kalkyl/ budgetpris för ombyggnad lokal "korttidsboende" Wåhlinsgatan 2 a och 2 b 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
       

 
 

           
 

          
           

            
       

            
                 

              
             

       

 
       

           
   

      
 

             
 

 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

§ 152 
Ansökan om investeringsmedel 2018 för sprinklersystem till 
gruppboende Energigränd 
Diarienr 18KS461 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel med 750 tkr för 2018 för sprinklersystem till 
gruppboende Energigränd. 

Ärendebeskrivning 
Gruppboendet Energigränd flyttar sin verksamhet till nyproducerade lokaler och enligt 
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10), och lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) så är verksamheter som drivs enligt Boverkets byggregler, 5b klassad verksamhet, 
skyldig att i sina lokaler rusta med sprinklersystem. 

Kostnadsförslag som är bifogat beskriver två alternativa investeringskostnader på ca 595 tkr 
exkl moms, alt 630 tkr exkl moms. Kostnaden för brandskyddet är 595 tkr + moms och för 
konsulttjänster 40 tkr + moms. Kommunen kan dock enbart lyfta momsen för installation i 
gemensamhetslokaler och den största delen av installationen är i de boendes egna lägenheter 
vilket medför att investeringskostnaderna blir ca 750 tkr. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att begärda investeringsmedel beviljas för 
sprinklersystem till gruppboendet eftersom kommunen enligt föreskrifter och lag har ansvar 
att inrätta angivet brandskydd. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Kostnadsredovisning lokalanpassning 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 

      

            
      

           
       

          
          

        

       
        
  

       
         

             
 

 

 
  

   

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

§ 165 
Sammanträdesplan 2019 
Diarienr 18KS438 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för kommunfullmäktige för 2019. 

Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har upprättas för kommunstyrelsen inklusive 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för kommunfullmäktige. 

Dessutom har förslag tagits fram till årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2019. 

Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2019 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av kommunfullmäktige i november. 

Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 

Sammanträdesdagarna med kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige stämmer med förslaget till sammanträdesplan för år 2019. 

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

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplanering 2019 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2019 
 §219 Sammanträdesplan 2019 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

  
   
   
   
       
   
 
   
   
   
   

 

         

     

Sammanträdesplan 2019 

KSAPU KS KF 
4 februari (bokslutsinformation) 

14 januari 21 januari 18 februari 
25 februari 4 mars 18 mars 
19 mars 1 april 6 maj 
15 april 29 april 13 maj (gemensam årsstämmodag för bolagen) 
27 maj 4 juni 24 juni 
17 juni 
19 augusti 26 augusti 23 september 
16 september 7 oktober 28 oktober 
21 oktober 4 november 25 november 
11 november 18 november 16 december 
9 december 

 Utbildningsdagar för ledamöter och ersättare den 31 jan-1 feb 2019 

 Studiebesök till nämnderna 14 maj 2019 



   
  

  

    
     

       
    

   
      

 
  
    

   
     

 
      

  
 

  

   

    
  

       

   
  

       

     

   
     

 

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH 2018-08-17 

UNDERSÖKNINGAR ÅR 2019 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Årsredovisning/bokslut 
Bokslutsmaterial från nämnderna samt verksamhets-
berättelse från bolagen inlämnas till ekonomiavdelningen fre 2019-01-18 
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 
preliminära årsredovisningar, samt inlämnande till 
ekonomiavdelningen mån 

2019-02-04 (kl 8.15-9.45) 
2019-02-04 (kl 9.45-17) 
2019-02-06 (kl 8:15-17) 
2019-02-11 (kl 8:15-12) 

2019-02-22 fm
2019-02-25 fm

2019-01-21 
Kommunfullmäktige, Bokslutsinformation mån 
Bokslutsinformation med respektive nämnd (inkl framtid) mån 
Bokslutsberedning ons 
Slutlig bokslutsberedning mån 
PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och 
koncernen fre 
KS Arbets- och personalutskott mån 

fre 2019-02-22 2017-02-25 
Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva 
årsredovisningar 
Färdiga årsredovisningar från bolagen inkl. revisions- och 
lekmannarevisionsberättelser inlämnas till 
ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen 
Central samverkansgrupp (MBL) 
Kommunfullmäktige 
Gemensam bolagsstämmodag med Kommunfullmäktige 

tis 
mån 
tis 
mån 
mån 

2019-02-26 (kl 10:00) 
2019-03-04 
2019-03-05 em 
2019-03-18 
2019-05-13 

Fördjupad månadsrapport mars och helårsprognos
Material från nämnderna tor 2019-04-04 
KS Arbets- och personalutskott - inget dokument 
Kommunstyrelsen 

mån 
mån 

2019-04-15 fm 
2019-04-29 

Månadsrapport april och helårsprognos
Material från nämnderna ons 2019-05-08 
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 
delårsrapporter 
Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen
KS Arbets- och personalutskott 
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och 
koncernen 
Kommunstyrelsen 

fre 

fre 
mån 

tis 
tis 

2019-05-10 

2019-05-10 
2019-05-27 fm 

2019-06-04 fm 
2019-06-04 em 

Delårsrapport augusti 

1 



   
  

  

  
       

     

    

 

   
  

   

   
  

   

 
    

   
     

  
     

      
 

   
  

   
  
  

   

  

    
       

     

   
  

  

     

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH 2018-08-17 

UNDERSÖKNINGAR ÅR 2019 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Delårsmaterial från nämnderna mån 2019-09-09 
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 
delårsrapporter ons 2019-09-11 
Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen ons 2019-09-11 
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut moderbolaget och 
koncernen mån 2019-10-07 fm 
Kommunstyrelsen mån 2019-10-07 em 
Kommunfullmäktige mån 2019-10-28 

Månadsrapport okt och helårsprognos
Material från nämnderna ons 2019-11-06 
KS Arbets- och personalutskott mån 2019-11-11 fm 
Kommunstyrelsen mån 2019-11-18 

Månadsrapport nov och helårsprognos
Material från nämnderna ons 2019-12-04 
KS Arbets- och personalutskott mån 2019-12-09 

Budget/VEP
Omvärldsanalys inför Riktlinjerna hösten 2018 
Dialogmöte inför budgetarbete 2017-2019 tis 2019-02-12 
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2017-2019 mån 2019-03-04 
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2019-03-05 em 
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2017-2019 mån 2019-03-18 
KS Arbets- och personalutskott - budget KS-förvaltningar, 
inget dokument mån 2019-04-15 fm 
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar mån 2019-04-29 
Budgetmaterial från nämnderna tis 2019-04-30 
Budgetinformation/träff med respektive nämnd tor 2019-05-09 
Budgetberedning, slutlig (internat) mån 
Budgetberedning, slutlig tis 
KS Arbets- och personalutskott mån 
Kommunstyrelsen tis 

2019-05-20 kl.08:15-kväll 
2019-05-21 kl.08:15-12:00 
2019-05-27 fm 
2019-06-04 

Central samverkansgrupp (MBL) mån 2019-06-10 
Kommunfullmäktige mån 2019-06-24 

Fastställande av budget/VEP samt skattesats 
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 
budget mån 2019-10-07 
Budgetmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen mån 2019-10-07 
KS Arbets- och personalutskott mån 2019-10-21 fm 
PIKAB styrelsemöte, koncernbudget mån 2019-11-04 fm 
Kommunstyrelsen mån 2019-11-04 em 
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget mån 2019-11-25 

Värt att veta om Din kommun 

2 



   
  

  

       
   

     
    

     
    

      

 
  

     
        

  

  
        

     

  
     

    
   

  
     

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH 2018-08-17 

UNDERSÖKNINGAR ÅR 2019 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Populärbudget 2019 - material från nämnder och bolag 
Kommunstyrelsen - Populärbudget 2019 
informationsdokument 
Kommunstyrelsen - Vårnummer (fördjupning av budget 
2019 och aktuella resultat) informationsdokument 
Kommunstyrelsen - Höstnummer (fördjupning av budget 
2019 och aktuella resultat) informationsdokument 
Populärbudget 2020 material från nämnder och bolag 

fre 

mån 

tis 

mån 
mån 

2018-12-07 

2019-02-25 

2019-06-04 

2019-11-04 
2019-12-02 

Kvalitetsundersökningar- Personligt
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2019-02-18 

Sammanfattningar av 2018 års undersökningar -
Öppna jämförelser - Din kommuns kvalitet i korthet -
SCB 
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2019-02-18 

Fokusdialoger - PiteåPanelen 
Beslut om fokusdialoger för 2019 inklusive Unga granskar 
och PiteåPanelen, Unga och student tycker mån 2019-03-04 

Unga i Piteå
Kommunfullmäktige - Unga i Piteå frågar 
Kommunstyrelsen - Återrapport resultat fokusdialoger 
Piteåpanelen, Unga student tycker 

mån 

mån 

2019-05-06 

2019-11-04 

Undersökningar (udda år) 
Kommunstyrelsen - SCB medborgarundersökning och Insikt 
företagarundersökning mån 2019-11-18 

3 



   
  

  

   

    
       

 
  

   
    

  
    

     
 

    

   
  
     

 
    

 
   

     
  

     

    
   

       
 

   
  
  

     
  

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH 2018-08-17 

UNDERSÖKNINGAR ÅR 2019 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Januari 
2019-01-14 mån KS Arbets- och personalutskott fm 
2019-01-21 mån Kommunstyrelsen 

Februari 
2019-02-04 mån KF,Bokslutinformation genomgång bokslut 2018 (kl 8.15-9.45) 
2019-02-04 mån KF, Bokslutsinformation med respektive nämnd (inkl framtid) (kl 9.45-17) 
2019-02-06 ons Bokslutsberedning (kl 8:15-17) 
2019-02-11 mån Slutlig bokslutsberedning (kl 8:15-12) 
2019-02-12 tis Dialogmöte inför budgetarbete 2020-2022 
2019-02-18 mån Kommunfullmäktige (informationsdokument om 2018 års 

undersökningar, informationsdokument Personligt) 
2019-02-22 fre PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och 

koncernen 
2019-02-22 fre Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva 

årsredovisningar 2019-02-22--2017-02-25 
2019-02-25 mån KS Arbets- och personalutskott (Årsredovisningen) fm 

Mars 
2019-03-04 mån Kommunstyrelsen (Årsredovisningen, Riktlinjer för 

budgetarbetet 2020-2022, informationsdokument 
Populärbudget 2019, Beslut 2019-års fokusdialoger, Unga 
granskar, PiteåPanelen) 

2019-03-18 mån Kommunfullmäktige (Årsredovisningen, Riktlinjer för budget-
arbetet 2020-2022) 

2019-03-19 tis KS Arbets- och personalutskott fm 

April 
2019-04-01 mån Kommunstyrelsen 
2019-04-15 mån KS Arbets- och personalutskott (fördjupad månadsrapport fm 

mars, budget KS-förvaltningar) 
2019-04-29 mån Kommunstyrelsen (fördjupad månadsrapport mars, budget KS-

förvaltningar) 

Maj 
2019-05-06 mån Kommunfullmäktige (Unga i Piteå frågar) 
2019-05-09 tor Budgetinformation/träff med respektive nämnd 
2019-05-10 fre Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 

delårsrapporter april 
2019-05-13 mån Gemensam bolagsstämmodag med Kommunfullmäktige 
2019-05-20 mån Budgetberedning, slutlig (internat) 08:15-kväll 
2019-05-21 tis Budgetberedning, slutlig fm 

2019-05-27 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP, personal-
bokslut, månadsrapport april) fm 

4 
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ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH 2018-08-17 

UNDERSÖKNINGAR ÅR 2019 
KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN 

Juni 
2019-06-03 mån Kommunstyrelsen Temadag 
2019-06-04 tis PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och fm 

koncernen 
2019-06-04 tis Kommunstyrelsen (budget/VEP, månadsrapport april, em 

informationsdokument Värt att veta om din kommun -
vårnummer) 

2019-06-17 mån KS Arbets- och personalutskott fm 
2019-06-24 mån Kommunfullmäktige (budget/VEP) 

Augusti
2019-08-19 mån KS Arbets- och personalutskott fm 
2019-08-26 mån Kommunstyrelsen 

September 
2019-09-11 ons Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av 

delårsrapporter augusti 
2019-09-16 mån KS Arbets- och personalutskott fm 
2019-09-23 mån Kommunfullmäktige 

Oktober 
2019-10-07 mån PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut augusti moderbolaget och fm 

koncernen 
2019-10-07 mån Kommunstyrelsen (delårsrapport augusti) em 
2019-10-07 mån Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av 

budget
2019-10-21 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP inkl skattesats) fm 
2019-10-28 mån Kommunfullmäktige (delårsrapport augusti) 

November 
2019-11-04 mån PIKAB styrelsemöte, koncernbudget fm 

2019-11-04 mån Kommunstyrelsen (budget/VEP inkl skattesats, Unga student em 
tycker) 

2019-11-11 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport oktober) fm 

2019-11-18 mån Kommunstyrelsen (månadsrapport oktober, informations-
dokument Värt att veta om Din kommun - höstnummer, SCB 
medborgar-underöskning och Insikt företagarundersökning) 

2019-11-25 mån Kommunfullmäktige (fastställande av budget/VEP inkl 
skattesats samt kommunkoncernbudget) 

December 
2019-12-09 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport november) 
2019-12-16 mån Kommunfullmäktige 

5 



 

 
    

 

       

         
         

           
     

     

      
   

    
         

     
         
      

      
 

             
 

 

  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

§ 173 
Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 
Diarienr 18KS406 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för kvalitetsarbetet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2009-10-12, Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet och 
reviderade den senast 2017-02-13 § 6. Utifrån omorganiseringar inom 
kommunledningsförvaltningen samt att det framkommit behov av förtydliganden så har ett 
nytt förslag till revidering arbetats fram. 

De största ändringarna är som följer: 

Anpassats utifrån ny organisation och kvalitetskedjans roll. 
Tydliggjort ansvar för kvalitetsarbetet 
Anpassat processens roll i internkontrollen
Ändrat skrivning för kommunstyrelsens ansvar för övergripande samordningsansvar för 
utvecklingsarbete (tidigare enbart kopplat mot EU) 
Strukit utdrag ur ledaskaps- och medarbetarskapspolicy som inte tillförde något 
Strukit detaljinstruktioner för medborgardialoger (finns i anvisning) 

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

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

Beslutsunderlag 
 Policy för kvalitetsarbetet 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

    
 

      
   

       

Policy för kvalitetsarbetet 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Policy för kvalitetsarbetet Policy 2018-09-24 § 173 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 6 18KS406 2023-12-31 
Dokumentinformation Innehåller policy för styrmodell, kvalitetsarbetet, uppföljning, 

utvärdering, utvecklingsarbeten och medborgardialog. 
Dokumentet gäller för Anställda och förtroendevalda inom Piteå kommun 



 

           
            

   

            
          

               
         

  
         

    

             
              

     

      
           

  
   
 
      

            
      

Sid 1 

Inledning 
Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet utgör grunden för kommunens kvalitetsmodell, med 
utgångspunkt i policyn finns riktlinjer för innovation och verksamhetsutveckling samt även en 
anvisning för undersökningar. 

Kvalitetsarbetet i Piteå kommun utgår från ett helhetsperspektiv där nyckeltal, resultat i 
undersökningar, omvärldens förändringar och ekonomi vägs samman för en slutgiltig 
bedömning och analys av framtida behov. Alla anställda inom kommunen har ett ansvar för att 
upprätthålla god kvalitet och ett medborgarperspektiv i sin verksamhet. 

Syfte och perspektiv 
Piteå kommuns kvalitetsarbete ingår i kommunens styr- och ledningsmodell. 

Kvalitetsarbetet beskrivs ur fem perspektiv. 

Syftet med Piteå kommunkoncerns kvalitetsarbete är att styra och leda verksamheten för att 
utveckla kvalitet och effektivitet. Genom att redovisa den kvalitet som uppnås i verksamheten 
kan resultat kopplas till kostnader. 

Redovisningen av kvalitetsarbetet riktas mot olika målgrupper 
Politiker - Förutsättningar för att kunna koppla ihop Kvalitet och ekonomi 

- Goda beslutsunderlag 
Profession - Underlag för verksamhetsutveckling 
Ledning - Helhetsperspektiv 
Medborgare - Information Vad Piteborna får för skattepengarna? 

Processen utgör en del i kommunens internkontroll. Piteå kommun publicerar inga särskilda 
bokslut som t.ex. miljöbokslut, barnbokslut, hälsobokslut o.s.v. 



 

         
        

            
          
     

             
            

            
   

          
          

          
         

 

            
           

         
          

         

          
         

            
            

           
      

     
  
     
    
      
     
   
    

   

                 
              

             
 

Sid 2 

Kvalitetsarbetet utgår från ett årshjul där verksamhetsplanen är slutprodukten. 
Verksamhetsplanen beskriver verksamhetens inriktning och resursfördelning för kommande 
året och en viljeinriktning för kommande två år. Denna föregås av årsredovisningen, 
delårsredovisningar för förevarande år, omvärldsanalys samt riktlinjer för framtagande av 
verksamhetsplanen. 

Utöver de mål och nyckeltal som finns i VEP kan nämnder/styrelser besluta om 
verksamhetsplaner som innehåller kompletterande mål och nyckeltal eller mål på en mer 
detaljerad nivå för att följa nämndernas verksamheter. Dessa redovisas till den egna 
nämnden/styrelsen. 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund, beslutar 
kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och god ekonomisk hushållning. För bolagen beslutar 
bolagsstämman om ansvarsfrihet. Resultat och analyser i årsredovisningen utgör tillsammans 
med omvärldsanalys grund för riktlinjer för styrelser/nämnders kommande års budgetarbete. 

2.1 Kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av effektiva verksamheter och tjänster med god 
kvalitet. För att nå bred delaktighet och gemensamt ansvar utgörs styr-ledningssystemets 
styrgrupp av förvaltningscheferna samt kontinuerliga träffar mellan ordförande och 
förvaltningschefer/verkställande direktörer. Nämnder och styrelser har ansvar för resultat och 
kvalitet, såväl för helhetsperspektivet som för den egna verksamheten. 

Kommunchef är ansvarig för kommunens samlade kvalitetsarbete och förvaltningschef är 
ansvarig för respektive myndighets kvalitetsarbete. Kvalitetskedjan är en kommunövergripande 
arbetsgrupp och består av representanter från alla förvaltningar. Kvalitetskedjan har i uppdrag 
att samordna och utveckla Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Arbetet i kvalitetskedjan 
leds av kommunledningsförvaltningen. I uppdraget ingår att skapa tillit till kvalitetssystemet 
samt kontinuerligt följa upp att systemet efterlevs. 

Kvalitetskedjans arbetsgrupp arbetar bland annat med 
- Gemensamt årshjul 
- Gemensam struktur i styrande dokument 
- Utveckla analyser i beslutsunderlag 
- Internkontroll som en del i styr-ledningssystemet 
- Gemensam grund för måluppfyllelse 
- Samordning av uppföljning/utvärdering/dialoger 
- Samordning av kommunövergripande utvecklingsarbete 

Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring 

En förutsättning för att kunna svara på om verksamheten har en god kvalitet är att olika effekter 
och resultat kan mätas och utvärderas. Ambitionen är att uppföljningar och utvärderingar ska ha 
ett vetenskapligt arbetssätt och därmed ge en tillräckligt god bild av verksamheten som 
undersöks. 



 

               
            

     

              
     

           
          

 
             

           

           
           

            
         

  

               
  

         
              

    

Sid 3 

Uppföljning – avser fortlöpande och regelbundet mäta och beskriva behov. Syftet är att ge en 
översiktlig bild av verksamhetens utveckling och fungera som signalsystem för avvikelser som 
bör beaktas. (SOU 2009:32, s 95f). 

Utvärdering – avser analys och värdering av kvalitet, effektivitet och resultat i förhållande till 
fastställda mål. (SOU 2009:32, s 95f). 

Kvalitetssäkring – avser en utvärderingsprocess, i vilken man fortlöpande och systematiskt 
beskriver, mäter och värderar kvalitén i verksamheten. (SOU 2009:32, s 95f). 

Nedanstående struktur beskriver hur kvalitetsarbetet sker dels på övergripande nivå och dels på 
nämnds- bolagsnivå. Kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i vision, mål och nyckeltal. 

Utöver de åtgärder som finns i VEP kan nämnder/styrelser besluta om 
uppföljningar/utvärderingar på en mer detaljerad nivå för att följa nämndernas/ bolagens 
verksamheter. Dessa redovisas till den egna nämnden/styrelsen och ingår i dess internkontroll. 
Utvärderingar kan också utgöra en del i bedömning av måluppfyllelse. 

2.2 Kommunövergripande utvecklingsarbeten 

Alla nämnder och förvaltningar har ansvar för att delta i och bidra till utveckling av 
kommunövergripande arbeten. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande samordnings- och uppföljningsansvar för kommunens 
utvecklingsarbete. Varje nämnd och styrelse har ett ansvar för att bygga upp kunskap och 
skaffa kontakter inom sitt område. 



 

   

                
               

        

   
              

               
 

              
            

         

  
        

          
           
           

             
          

         
           

           

            
         

    

     

Sid 4 

2.3 Kvalitetsarbete på förvaltnings-/bolagsnivå 

Kvalitetsarbetet är en del av en levande process som, för att nå ett lyckat resultat förutsätter 
engagemang långt ut i verksamheterna. Det är därför viktigt att varje förvaltning och bolag har 
en strategi för hur detta arbete ska förverkligas. 

3 Ledarskap och medarbetarskap 
I styrning, ledning och verksamhetsutveckling är ledarskapet en viktig faktor dels för att kunna 
förverkliga de beslut som fattas men också för att skapa engagemang och delaktighet hos de 
anställda. 

Medarbetarna är den viktigaste resursen för att kvalitetsarbetet ska få genomslag och leda till 
utveckling i de verksamheter som kommunen och koncernen bedriver. Inriktningen för Piteå 
kommuns personalarbete finns beskrivet i Piteå kommuns personalpolicy. 

4. Medborgardialog 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger på en kommunövergripande nivå. 
Kvalitetskedjans arbetsgrupp sammanställer årligen en långsiktig plan för undersökningar och 
dialoger i syfte att samordna undersökningar till samma målgrupp. Undersökningar och 
dialoger ska alltid utifrån mänskliga rättigheter möjliggöra analys utifrån jämlikhet och 
jämställdhet. 

Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Arbete för att utöka delaktigheten sker kontinuerligt genom olika metoder. 

 Medborgardialog (demokratiperspektiv) sker kommunövergripande i syfte att lyssna på 
medborgarnas åsikter som en del i beslutsunderlag och verksamhetsutveckling samt att 
skapa förtroende och legitimitet. En kollektiv dialog för att lösa gemensamma frågor. 

 Kund- och brukardialog (serviceperspektiv) sker i verksamheterna och vänder sig till de 
som nyttjar service och tjänster som kund/brukare i syfte 

Bild: Dialogtrappa med fyra perspektiv 

Dialogen är indelad i fyra perspektiv; 
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Information Lättillgänglig och aktuell information i tidigt skede är grund för
delaktighet och inflytande. Återkoppling av genomförda dialoger och 
undersökningar. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar. 

Konsultation Metoder där kommunen ställer frågor till Piteborna, exempelvis 
referensgrupper, medborgar- och kundundersökningar i olika former. 

Delaktighet Metoder där medborgare ges förutsättningar att delta och framföra åsikter 
redan vid framtagandet av förslag. 

Medbestämmande Resultaten från de olika undersökningarna ska utgöra ett av flera 
beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. 

Det är viktigt att det vid alla typer av möten och dialoger tydligt framgår till vilken grad 
medborgarna tillåts vara med och påverka för att inte ge en större förväntan än vad som kan 
uppfyllas. 

5. Innovation och verksamhetsutveckling 
Inom Piteå kommun är nytänkande både önskvärt och tillåtet. Innovation och 
verksamhetsutveckling ska vara ett naturligt inslag i arbetet så att medarbetare känner att de är 
medskapande i utvecklingen. Varje verksamhet äger sin egen utveckling men ska genom 
samordning och spridning stimuleras till detta av kommunledningsförvaltningen. 

Utvecklingen utgår från att i skarp drift eller i verklighetsliknandescenarier testa i liten skala, 
för att sedan utvärdera och implementera på bred front. Utvecklingen utgår från att effektivisera 
och/eller höja kvalitén till samma insats. Processen utgår från faserna i nedanstående modell 
där kommunens och förvaltningarnas omvärldsbevakningar utgör grunden. 

Inom Piteå kommun ska det finns det en öppenhet för att testa ny teknik och nya lösningar. 
Genom digitalisering och ökade inslag av självservice kan medborgarna få större insyn i, och 
effektivare hantering av, sina ärenden. 

Antagen av KF 2009-10-12 
Reviderad av KF 2017-02-13 § 6 
Reviderad av KF 2018-09-24 § 173 



 

 
     

 

        

            
         

           
     

     
 

      
        

     
        
           

       
            

          

             
    

 

             
 

 

   

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

§ 172 
Revidering av Policy för styrande dokument 
Diarienr 18KS405 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för styrande dokument. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2008-02-11, § 4 Policy för Piteå kommuns styrande dokument och 
reviderade den senast 2017-02-13 § 5. Utifrån omorganiseringar inom 
kommunledningsförvaltningen samt att det framkommit behov av förtydliganden så har ett 
nytt förslag till revidering arbetats fram. 

De största ändringarna är som följer: 

 Anpassats utifrån ny organisation och kvalitetkedjans roll. 
 Utökats att omfatta alla kommunens styrande dokument oberoende beslutsinstans 
 Kompletterats med skrivning om kommunal författningssamling 
 Kompletterats med möjlighet för tjänstepersoner att göra redaktionella ändringar 
 Förtydligande att "Piteå kommun" inte ska skrivas in i rubrik på dokument. 
 Tydliggjort beskrivning av vissa typer av styrande dokument. 
 Kompletterats med skrivning om taxor och avgifter som egen typ av styrande dokument 
 Tagit bort lathund för skapande av styrande dokument (finns i anvisning) 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Johannes Johansson (C), Marika Risberg (C) och Maria Holmqvist Ek 
(V): bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Policy för styrande dokument 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



   

 

     
 

         
      

        

Policy för styrande dokument 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Policy för styrande dokument Policy 2018-09-24 § 172 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunstyrelsen 3 18KS405 2022-12-31 
Dokumentinformation Beskriver hur vi upprättar styrande dokument inom kommunen samt 

definitioner på styrande dokument inom Piteå kommun 
Dokumentet gäller för Alla anställda och förtroendevalda inom Piteå kommun 
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Piteå kommuns styrande dokument 

Kommunallagen är själva ramverket för en kommuns befogenheter. Utöver kommunallagen 
och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal styrande dokument som den själv har 
antagit. Kommunens viktigaste övergripande styrande dokument är kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan och budget. Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den 
verksamhet som en kommun bedriver, och ställer där krav på att kommunen upprättar vissa 
styrdokument som exempelvis översiktsplan. 

I Piteå Kommun kan styrande dokument vara kommunövergripande dokument som riktar sig 
mot flera nämnder/förvaltningar/bolag eller riktade styrdokument som riktar sig till en 
förvaltning/nämnd. 

De styrande dokumentens giltighetstid samt beslut om tid för revidering ska beslutas vid 
antagandet. Samtliga styrande dokument bör revideras minst en gång per mandatperiod. 

Alla styrdokument ska finnas enhetligt samlade och tillgängliga på kommunens interna och 
externa webbplats. 

För framtagande och revidering av styrande dokument ska ”Anvisning för tillämpningen av 
Policy för styrande dokument” följas. 
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Syfte 
Syftet med ”Policy för Piteå Kommuns styrande dokument” är att skapa en struktur för hur de 
styrande dokumenten ska utformas och vad de ska innehålla. Med en enhetlig terminologi i 
rubriksättning definieras liknande styrande dokument på samma sätt, vilket tydliggör deras roll 
när det gäller styrning och uppföljning. 

Syftet är även att begränsa antalet styrande dokument och dess giltighetstid så att de får en bred 
förankring och har en tydligt styrande effekt. 

Avgränsningar 
Policy för Piteå Kommuns styrande dokument reglerar enbart sådana styrdokument som är 
antagna inom Piteå kommun. Bolag ansvarar själva för sin egen struktur, men detta dokument 
utgör ett stöd i bolagens arbete med styrande dokument. 

Grunden för tillämpning - kommunal författningssamling 
Rätten att besluta rättsregler, dvs. normgivningsmakten, tillkommer enligt grundlagen 
riksdagen och i vissa fall regeringen. Genom regler om delegation av normgivningsmakten kan 
även bl.a. kommuner vara normgivare genom s.k. kommunala föreskrifter. Med uttrycket 
kommunala föreskrifter avses: 

 föreskrifter som kommuner meddelar med stöd av speciallagstiftning 
(ex. miljö och hälsoskydd, trafik och allmänordning m.fl.) 

 offentligrättsliga taxor (se avsnitt om taxor och avgifter) 
 bestämmelser som reglerar kommunernas och landstingens verksamhet 

(t.ex. fullmäktiges arbetsordning och nämndreglementen). 

Under förutsättning att de är bindande och generellt tillämpliga för myndigheter och enskilda 
ska alla dessa föreskrifter ingå i den kommunala författningssamlingen. Generellt ska 
föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna ingå i författningssamlingen, 
under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp 
i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 

Kommunen kan även besluta om andra typer av styrande dokument för det egna arbetet och för 
kommunmedlemmarna. Det kan vara instruktioner, policyer och riktlinjer för de förvaltningar 
som lyder under nämnderna och för deras tjänstemän. Dessa anses inte som normer och ingår 
inte i den kommunala författningssamlingen. 

Den kommunala författningssamlingen ska enlig lag finnas enkelt och samlat tillgänglig på 
kommunens externa webbplats för att föreskrifterna ska vara bindande. Piteå kommun 
publicerar alla styrdokument samlat på en plats på kommunens webbplats men de dokument 
som ingår i den kommunala författningssamlingen ska gå att särskilja från övriga 
styrdokument. Alla styrande dokumenten ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats 
under hela tiden de är gällande. 
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Ansvar 

Ansvar för kvalitetsarbetet 

Kommunchef är ansvarig för kommunens samlade kvalitetsarbete och förvaltningschef är 
ansvarig för respektive myndighets kvalitetsarbete. Kvalitetskedjan har i uppdrag att samordna 
och utveckla Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Kvalitetskedjan är en 
kommunövergripande arbetsgrupp och består av representanter från alla förvaltningar. För 
styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska kvalitetskedjan 
lämna yttrande om behov av och nivå på dokumentet. 

Ansvarig för enskilda styrdokument 

Varje styrande dokument ska ha en dokumentansvarig, i detta fall är det respektive nämnd som 
har ansvar över de styrande dokument som denne upprättar. 

Det är den dokumentansvarige som ansvarar för att det styrande dokumentet kommuniceras i 
verksamheten, det vill säga ser till att dokumentens innehåll är känt bland medarbetarna samt 
att det efterlevs. Vidare ska dokumentansvarige se till att styrdokumenten hålls tillgängliga på 
kommunens interna och externa webbplats samt hålla styrdokumentet aktuellt genom att 
löpande se till att det följs upp samt revideras enligt beslut eller om behov uppstår. Samtliga 
revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige ansvarar även för 
att det sker uppföljningar till kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd som har 
beslutat om det styrande dokumentet. 

Revideringar som är av uppenbart redaktionell karaktär som inte förändrar dokumentets 
styrande innehåll kan göras av ansvarig tjänsteperson. Detta ska dock dokumenteras i 
dokumentets revisionshistorik. 

Obligatoriska uppgifter och namngivning av dokument 
För att få en tydlig struktur och underlätta för medarbetare och medborgare att hitta dokument 
ska alla styrdokument ha en enhetlig namnstruktur. Att dokumentet berör Piteå kommun ska 
inte finnas med i rubriken, då det endast försvårar att sortera och hitta dokument, de framgår 
istället av logotyp på dokumentet. Alla dokument ska börja med typ av styrdokument följt av 
område som behandlas. Exempel: Policy för styrande dokument 

Nedanstående information ska tydligt framgå på dokumentets framsida: 
Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

- Samma som titel - Ex. policy - Datum för beslut, § - Nämnd / KF 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

- Ansvarig förvaltning - Nummer - Diarienr. (Platina) - ÅÅÅÅ-MM-DD 
Dokumentinformation - Kort beskrivning av innehållet i styrdokumentet 
Dokumentet gäller för - Primära målgrupper ex. anställda, medborgare etc. 
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Längst bak i dokumentet ska det framgå historik för när och av vem dokument reviderats 
enligt: Reviderad av nämnd år-månad-dag §nr diarienummer. 

Definition av respektive styrande dokument 
Nedan definieras respektive styrande dokument inom Piteå kommun. För varje styrande 
dokument är definitionen markerad med kursiverad text, sedan följer en lite utförligare 
beskrivning av vad respektive dokument innefattar eller innebär. Slutligen anges beslutsinstans 
för respektive dokumenttyp. 

Vision och Strategiska områden 

Vision är den gemensamma framtidssynen för Piteå Kommun medan Strategiska områden är 
de prioriterade områden som antas för att nå visionen. 

Visionen är ett önskvärt framtida tillstånd över det som Piteå Kommun vill uppnå. Piteå 
kommun har endast EN gemensam vision för hela koncernen/kommunen. Visionen ska vara 
utformad så att den ska kunna fånga intresset och ger en bild av framtiden som vi arbetar med 
att ta oss till. Visionen för Piteå Kommun återfinns i kommunfullmäktiges verksamhetsplan 
och budget. 

Strategiska områden är prioriterade områden som ses som speciellt viktiga att arbeta med för att 
kunna nå kommunens vision. 

Beslutsinstans för Vision och Strategiska områden är kommunfullmäktige. 

Policy 

Ett kortfattat dokument som anger kommunens uppfattning eller principerna för kommunens 
arbete/agerande inom ett visst område. 

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Policyn anger principer som kan tjäna som 
vägledning inom det aktuella området, vilka allmänna mål som eftersträvas och vilka värden 
som ska beaktas. Policyn ska vara kortfattad. För att policyn ska fungera effektivt bör den 
sedan konkretiseras i andra styrdokument. 

Beslutsinstans för upprättande av Policy är kommunfullmäktige. 

Reglemente 

Samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag i Reglementet. 
Reglementet är, utöver vad lag och författning säger, grunddokument för en nämnds eller 
styrelses verksamhet och anger bland annat organisation, ansvarsområde, arbetsformer och 
beslutskompetens. 

Beslutsinstans för upprättande av Reglementen är kommunfullmäktige. 
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Ägardirektiv och Bolagsordning 

Samling föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar utifrån Piteå kommuns ansvar 
som bolagsägare. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala bolagens huvuduppdrag och
verksamhetsinriktning i Ägardirektiv till Piteå kommunföretag AB. Bolagsordningar för 
respektive företag fastställer bolagets syfte och förhållande till Piteå kommun som ägare.
Ägardirektiv och Bolagsordning är utöver vad som anges i lag, grunddokumenten för ett bolags 
verksamhet. 

Beslutsinstans för upprättande av Bolagsordningar och Ägardirektiv till Piteå kommunföretag 
AB är kommunfullmäktige. 

Plan/Program 

Ett relativt uttömmande dokument som anger vilka mål man vill uppnå inom området. 

Plan/Program är ett styrdokument som fokuserar på ett särskilt verksamhetsområde och 
innehåller prioriteringar och mål för verksamheten samt hur uppföljning ska ske. Plan/Program 
kan ange såväl mer övergripande prioriteringar som förslag på konkreta mål och åtgärder samt 
anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 

När det i lagtext anges att ett dokument bör benämnas Handlingsprogram eller Handlingsplan 
faller det under definitionen Plan/Program, när det gäller kommunens styrande dokument. 

Beslutsinstans för upprättande av Plan/Program är kommunfullmäktige. 

Föreskrifter och Bestämmelser 

En förskrift är detaljerade regler för hur en viss fråga ska hanteras utöver och med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning. Bestämmelser är detaljerade regler för hur en viss fråga 
ska hanteras som ej har ursprung i lag. 

Regler anger absoluta normer för vårt agerande. De ska liksom lagtext vara tydliga och inte 
innehålla formuleringar som låter den enskilde göra egna tolkningar. Föreskrifternas roll är att 
sätta gränser och skapa tydlighet i vad som är tillåtet. De är den mest konkreta formen av 
styrdokument. Föreskrifter och Bestämmelser kan även sätta upp krav för att tillgodogöra sig 
kommunalt stöd. 

Fullmäktige upprättar Föreskrifter för allmänheten, exempelvis beslutar fullmäktige om lokala 
föreskrifter enligt Ordningslagen. 

Beslutsinstans för upprättande av Föreskrifter och Bestämmelser av förvaltningsövergripande 
karaktär är kommunstyrelsen. Beslutsinstans för upprättande av föreskrifter och bestämmelser 
inom den egna förvaltningen beslutar nämnderna själva om. 
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Riktlinjer 

Anger hur en fråga ska hanteras. Syftet är lika behandling och detaljeringsgraden är därför 
högre än i en policy. 

Riktlinjerna avser främst frågor rörande verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en handbok 
som anger ramarna för anställdas handlingsutrymme i en viss fråga. Riktlinjer kan ange både 
vad som ska uppnås och hur det ska uppnås, både externt och internt. Syftet med Riktlinjer är 
att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalité. 

Kommunstyrelsen beslutar om upprättande av kommunövergripande Riktlinjer. Beslutsinstans 
för upprättande av Riktlinjer i vissa särskilt viktiga frågor till exempel Riktlinjer för budget och 
verksamhetsplan är kommunfullmäktige. 

Beslutsinstans för upprättande av Riktlinjer inom enbart en myndighet, är ansvarig nämnd. 

Handlingsplan/Handlingsprogram 

Ett relativt uttömmande dokument som anger hur man vill uppnå målen inom området. 

Handlingsplan/Handlingsprogram är ett styrdokument som fokuserar på ett särskilt 
verksamhetsområde och innehåller prioriteringar och mål för verksamheten samt åtgärder för 
att nå målen. I dokumentet bör framgå vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt hur 
uppföljning ska ske. Handlingsplaner/Handlingsprogram kan ange såväl mer övergripande 
prioriteringar som förslag på konkreta mål. 

När det i specifika fall i lagtext anges att ett dokument bör benämnas Handlingsprogram eller 
Handlingsplan faller det under definitionen Plan/Program när det gäller kommunens styrande 
dokument och ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsinstans för upprättande av Handlingsplan/Handlingsprogram är kommunstyrelsen eller 
facknämnd. 

Anvisning och Instruktion 

Detaljerade anvisningar och Instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras. 

Anvisningar och Instruktioner avser främst frågor rörande ren verkställighet. Anvisningar och 
Instruktioner är att betrakta som handböcker som anger ramarna för hur en viss fråga ska 
hanteras. Detaljeringsgraden i en Anvisning eller Instruktion kan vara högre än övriga 
styrdokument. 

Beslutsinstans för upprättandet av kommunövergripande Anvisningar och Instruktioner är 
kommunchef. 

Beslutsinstans för upprättandet av myndighetsspecifika Anvisningar och Instruktioner är 
förvaltningschef. 
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Taxor och Avgifter 
Utöver dessa styrande dokument finns Taxor och Avgifter som även de är styrande dokument. 
För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla får de 
ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Taxor och Avgifter ska i huvudsak beslutas av 
kommunfullmäktige, om inte kommunfullmäktige har beslutat att exempelvis indexuppräkning 
kan ske i facknämnden. 

De flesta av dessa Taxor och Avgifter dessa ingår i den kommunala författningssamlingen. Om 
exempelvis 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 är gällande taxa. 

De kommunala taxorna och avgifterna kan vara av tre olika slag; 
 Tvångsmässiga offentligrättsliga avgifter (betungande avgifter), 
 Frivilliga offentligrättsliga avgifter (icke-betungande avgifter) 
 Övriga frivilliga avgifter (privaträttsliga avgifter). 

Flertalet avgifter som renhållnings-, sotnings-, bygglovs- och va-avgifter är sådana som 
enskilda är skyldig att erlägga, dvs. betungande avgifter. För sådana tjänster kan kommunerna 
med stöd av ett rättsligt monopol inte bara tvinga enskilda att ta tjänsten i anspråk utan också 
att betala en avgift för den. Frivilliga offentligrättsliga avgifter gäller service som kommunen är 
skyldiga att tillhandahålla men som enskilda frivilligt kan ta i anspråk och det uppkommer en 
skyldighet att betala en avgift för tjänsten. Båda dessa ses som föreskrifter och ingår i 
kommunala författningssamlingen. 

Däremot anses avgifter som enskilda betalar för prestationer som kommunen frivilligt 
tillhandahåller, som el-, gas-, badhus och museiavgifter, vara privaträttsliga. Taxebestämmelser 
som reglerar avgiftsuttaget för dessa anses därför inte som normer utan ses som avtalsvillkor i 
det enskilda fallet. Dessa taxor behöver endast publiceras i anknytning till att tjänsten erbjuds 
allmänheten. 

Antagen av KF 2008-02-11 § 4 
Reviderad KF 2017-02-13 § 5 
Reviderad av KF 2018-09-24 § 172 



  

 

 
    

 

     

   
 

        
      

     

          
              

  
 

   

Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-08-21 

§ 54 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen 
Diarienr 18FSN9 

Beslut 
1. Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen. 

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 avvikelser måltidsleveranser 180401--0630 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 

 
 

  

 
      

             

 

    

  
 

 

 

      
         

      
 

   

 
 
 

   
          

 
 

     

        

   

     

   

    

   

    

 
 

      
        

        
    

 

Datum 

2018-08-10 

Sammanställning avvikelserapport avseende mathanteringen andra 

kvartalet 2018 

Sammanställning 2016-2018 

Under andra kvartalet 2018 är inkomna avvikelser på samma nivå som tidigare år, en marginell 
ökning då det under april- juni 2018 är inrapporterat fyra fler avvikelser än 2017 och 2016. Det är 
likt tidigare främst avvikelser rörande leverans och matkvalitet, se nedan. 
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2016 2017 2018 Q2 

Inkomna avvikelser per kategori 
Nedan återges de kategorier inkomna avvikelser delas in i samt exempel på vad avvikelsen kan 
avse: 

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: För tidig/för sen leverans 

Övrigt: Kryddning, utseende 

Synpunkter: Egna synpunkter 

I tabellen nedan har inkomna avvikelser sammanställts för perioden januari – juni respektive år. 
2016 och 2017 är det flest avvikelser rörande matkvalitet som inrapporterats, under 2018 är det 
flest avvikelser rörande leverans. Det är högsta antalet inkomna avvikelser rörande leveranser 
sedan 2016. Nedan kommenteras kategorierna leverans och matkvalitet. 

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

www.pitea.se


 

 
 

 
        

       
 
 

 
 

          
         

 
 

     
         

     
           

 
 

      
 

          
   

 
 
  

Avvikelserna under andra kvartalet rörde främst kategorin matkvalitet (ca 40 %), huvudsakligen 
felaktig konsistens och kategorin leverans (ca 20 %), fel vara skickad/utebliven/returnerad. 
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Leverans 
Under januari-juni har antalet avvikelser rörande leveranser ökat i relation till tidigare år. Någon 
systematisk orsak kan inte ses, det är olika tillfälligheter som bidragit till att leveransmissarna har 
inträffat. 

I relation till föregående år då avvikelserna inom denna kategori i stor utsträckning avsåg 
specialkost är det andra delar som avvikelserna nu avser. Inskickade avvikelser under 2018 avser 
felmärkning av matlåda, leverans av fel mängd, ej levererade beställda grönsaker, frusna morötter, 
retur av en kantin från föregående måltid och levererade mejeriprodukter med kort datum. 

Matkvalitet 
Avvikelser avseende matkvalitet ligger på samma nivå som tidigare år. 

Inkomna avvikelser avser sås som har skurit sig, hård mat, lös och rinnig maträtt och för låg 
innertemperatur på maträtten. 
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Inskickade avvikelser per enhet 2018-04-01-2018-06-30 

I tabell nedan redovisas antal inskickade avvikelser under andra kvartalet per enhet. 

Produktions 

Kök Enhet 

Max 

Antal 

boende 

Antal 

Avdelningar 

Antal 

levererade 

portioner 

Antal 

Avvikelser 

Återkopplade 

avvikelser 

Öjebyn Hemtjänsten 250 23 13 381 2 2 
Gruppboende 10 1 625 1 1 

Strömbacka Berggården 64 4 11 776 1 1 
Källbogården 39 4 7 176 1 1 
Mogården 60 6 11 040 3 3 
Munkberga 40 4 7 360 1 0 
Trädgårdens 
äldrecentra 

36 1 6 624 0 0 

Öjagården 33 4 6 072 1 1 
Österbo 49 5 9 016 2 2 

Hortlax Hortlaxgården 60 8 11 040 6 5 
Roknäsgården 46 6 8 464 4 3 

Norrfjärden Norrgården 58 6 10 672 16 12 
Rosågränd 18 2 3 312 1 1 

Totalt 753 73 106 558 39 32 

Under andra kvartalet 2018 har inskickade avvikelser ökat i jämförelse med första kvartalet 2018. 
Det är 12 olika enheter som har skickat in avvikelser för andra kvartalet jämfört med 8 enheter 
under första kvartalet. 

Flest avvikelser under perioden är inskickade från Norrgården (41 %) och avser kategorierna 
matkvalitet, leverans och övrigt. 

Totalt avser två avvikelser ordinärt boende, en avvikelse gruppboende och resterande avser särskilt 
boende. 

Analys 
Antalet avvikelser rörande leverans är det högsta sedan 2016. Inrapporterade avvikelser avseende 
kategorin leverans varierar och är i stor utsträckning av tillfällig karaktär. Däremot kan noteras att 
ett antal avvikelser beror på felaktig tolkning av information, uppmärkning av kantiner, följesedlar 
och varierande rubriksättning i kostdatasystemet. Detta beroende på att köken inte använder sig av 
samma struktur. 

Avvikelserna rörande matkvalitet avser olika maträtter vid olika tillfällen varför inget systematiskt 
fel kan påvisas. 
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Åtgärd 
Genomgång av inkomna avvikelser sker med berörd personal avvikelserna lyfts i respektive 
personalgrupp där dialog sker för att utröna om det är av tillfällig karaktär eller om det krävs 
specifik åtgärd. Utifrån andra kvartalets inkomna avvikelser kommer följande specifika åtgärder att 
vidtas; 

 Information och dialog med personal för att undvika fel i leveranser. 

 Likartad uppmärkning av kantiner, följesedlar samt rubriksättning i kostdatasystemet inom 
måltidsservice organisation för att säkerställa att rätt mängd och rätt maträtt levereras till 
rätt avdelning. 

 Genomgång och uppdatering av recept med berörd personal för att uppmärksamma 
avvikelser avseende matkvalitet 

 Översyn av arbetsgången och tillagningsanvisningarna i receptet 

Maria Johansson Lind 
Enhetschef 
Måltidsservice 

4(2) 



Från: Eva-Lena Lundberg <Eva-Lena.Lundberg@pitea.se> 
Till: Gun-Britt Wikstén <Gun-Britt.Wiksten@pitea.se> 
CC: Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Ärende: SV: Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga från den 6 september 
2018 
Datum: 2018-09-24 09:17:58 

Tack för det! 

Hälsningar 
Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Soc administrativ avdelning 
Socialförvaltningen 

Besöksadress: 
Postadress: 94185 Piteå 
Telefon: 0911-69 62 95 
Webb: www.pitea.se 

Från: Gun-Britt Wikstén 
Skickat: den 24 september 2018 08:35 
Till: Ann Wennerkull <Ann.Wennerkull@pitea.se>; Diariet KS <diarietks@pitea.se>;
emma.garpebring@pt.se; Eva Börjesson Öman <Eva.BorjessonOman@pitea.se>; Eva 
Nyström <Eva.Nystrom2@pitea.se>; Eva-Lena Lundberg <Eva-Lena.Lundberg@pitea.se>; 
Fredrik Sjömark <Fredrik.Sjomark@pitea.se>; HSO <hsopite@telia.com>; Jan Johansson 
<Jan.O.Johansson@pitea.se>; Jan Lindberg <Jan.Lindberg@pitea.se>; Jan Ställ 
<Jan.Stall@pitea.se>; Malin Westling <Malin.Westling@pitea.se>; Margareta Johansson 
<Margareta.Johansson@pitea.se>; Mona Lundström <Mona.Lundstrom@pitea.se>; Roger 
Burman <Roger.Burman@pitea.se>; Thomas Utterström <Thomas.Utterstrom@pitea.se>; 
Ylva Sundkvist <Ylva.Sundkvist@pitea.se>
Ämne: Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga från den 6 september 2018 

Hej, 

Här kommer kommunala tillgänglighetsrådets protokoll med bilaga från den 6 september 
2018. 

Hälsningar 

Gun-Britt Wikstén 
Administratör 
Administration Vuxna funktionsnedsatta 
Socialförvaltningen 

Besöksadress: Svartuddsvägen 1 
Postadress: 94185 Piteå 

mailto:Ylva.Sundkvist@pitea.se
mailto:Thomas.Utterstrom@pitea.se
mailto:Roger.Burman@pitea.se
mailto:Mona.Lundstrom@pitea.se
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mailto:diarietks@pitea.se
mailto:Ann.Wennerkull@pitea.se
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Telefon: 0911-69 62 69 
Webb: www.pitea.se 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 1 (7) 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Trädgårdens Äldrecentra 
Torsdag 23 augusti 2018 kl. 12:45-16:10 

Agnetha Eriksson, ordf. 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Inge Stålnacke, SKPF 
Staffan Edström, SKPF 
Mona Wilsson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden 
Ann-Katrine Sämfors, Kultur- och fritidsnämnden 

Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen 
Fredrik Sjömark, socialchef 
Helena Lindehag, folkhälsosamordnare samhällsplanering 
Zara Berg, sekreterare 

Inge Stålnacke, SKPF 

Paragrafer § 20 - § 30 
Zara Berg 

Agnetha Eriksson 

Inge Stålnacke 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags uppsät-
tande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kommunala Pensionärsrådet 
2018-08-23 

Anslags ned-
tagande 

Äldreomsorgen 

Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

  
 

 
  

    
 

  
   

 
 

  
 

  
 

   
  

 
  

  
 

  

   
 

 
 

 
 

 
   
  

  
 

  
 

     
   

 
    

  

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 2 

KPR § 20 Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat. 

KPR § 21 Val av justerare 
Inge Stålnacke valdes att justera dagens protokoll. 

KPR § 22 Godkännande av dagordningen 
Mona Wilsson har en fråga om reglementet som hamnar under övriga frågor. 
Dagordningen godkänns. 

KPR § 23 Fredrik Sjömark, socialchef 
Den nya socialchefen Fredrik Sjömark är inbjuden till dagens möte för att presentera 
sig. Fredrik säger att Piteå kommun har en bra socialtjänst och känner sig trygg i all 
kunskap som finns inom socialtjänsten. 

KPR § 24 Nämnderna har ordet 

Fastighets- och servicenämnden 
Marita Björkman-Forsman börjar med att berätta lite om sommaren. Det har varit en 
varm sommar och det finns flertalet trasiga markiser på vård- och omsorgsboenden, Ma-
rita fortsätter att säga att de har prioriterat fel som inte lagade markiserna. Mogårdens 
kök blev istället prioriterat då det var i behov av renovering. Fastighets har gått igenom 
boendenas markiser, vilka som är sönder och vilka som ska lagas. 

Marita berättar att det ska vara 24 grader i boendena men att det aldrig kommer kopplas 
in AC i husen eftersom att kostnaden för det inte är försvarbar för några få veckor under 
sommaren för bara några graders skillnad. Det finns ingen AC på Stadshuset heller, till-
lägger Marita. Det nya äldreboendet på berget byggs dock med en kyld tilluft, en slags 
AC. 

Socialtjänsten ska nu i september bli inbjudna till fastighets för ett möte säger Marita. 
Man ska då prata om vad som är hyresgästens ansvar, socialtjänstens ansvar och 
fastighets ansvar och även diskutera om hur man känner sig som ”gäst”. 

Helena Magnusson flikar in och berättar om en incident som hände för några år sedan i 
ett boende. En person ramlade ut från ett fönster så alla fönster är nu försedda med 
spärrar. Helena menar att skillnaden mellan att bo på ett vård- och omsorgsboende och i 
vanlig lägenhet är att man i sin egen lägenhet kan vädra hur mycket man vill. 

Marita går vidare till en annan stor fråga som är maten. Hon säger att torkan har 
påverkat södra Sveriges slakt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

  
   

 
   

 

  
 

 
   

 
 

 
   

   
 

 
  

  
 

  
  

 
     

 
  

 
 

 
 

 
   
  

 
 

 
 

 
   

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 3 

Grossisten är beredd att bara leverera svenskt kött till skola och äldreomsorg. 
Tillgången är stor på grund av nödslakt så det finns för oss att få nu. 

JaanEric Lundqvist frågar hur hon menar, varför vi nu har tillgång till svenskt kött. 

I vanliga fall så har man fått det kött som finns att tillgodose, men nu har det funnits en 
stor tillgång till svenskt kött så då har vi fått det, men nästa år kommer det inte att 
finnas, det är torkan som påverkar, svarar Marita. 

Marita berättar att de inte kommer att höja priser på måltidsabonnemang. 
Öjebyns produktionskök är utbyggt, och har blivit godkänt av livsmedelsverket, vilket 
har ökat produktionen och på så vis behöver de ej öka priserna. 

Hon avslutar med att säga att ombyggnation av Norrgården kommer vara klar någon 
gång vid årsskiftet, antingen före eller efter. 

Kommunstyrelsen 
Elisabeth Vidman säger att Kommunstyrelsen inte hunnit ha något möte än efter 
sommarsemestrarna så hon har inget nytt att ta upp. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ann-Katrine Sämfors börjar med att berätta om en motion gällande Badhusparken. Det 
finns en fin skiss på vad man kan göra där. Det som ska åtgärdas först är paviljongen. 
Många medborgare säger att Badhusparken är som en oas för dem. 
Arrendatorn i Badhusparken har i sommar legat på en fin nivå med vettiga priser. 

Ann-Katrin fortsätter säga att parken efter Nygatan är invigd, den har ett japanskt tema. 
Vi har en väldigt kreativ parkchef vid namn Ulrika Bohman. 

Vars har statyn på damen i Munksund tagit vägen frågar JaanEric. 
Ann-Katrin vet ingenting om detta och ska kolla det med Ulrika. 

Gösta Öhman frågar hur lång kötid det är på att få bidrag av Kultur-, park- och fritids-
förvaltningen för föreningar. Det finns inget kösystem svarar Ann-Katrin. Bidragen 
betalas ut då besluten är tagna men det finns ingen kö, det är prioriteringar som gäller. 
Alla får inte bidrag, vissa kriterier finns och det prioriteras därefter. 

Socialnämnden 
Agnetha Eriksson berättar att socialtjänsten inte har något sommaruppehåll. 
Politiken har jour, från årsskiftet kanske den försvinner och görs om till en 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

 
 

  
     

 
 

  
  

  
 

    
  

 
 

 
 

 
    

   
 

   
 

   
 

 
  

     
   
   

     
  

 
 

    
 

 
 

    
 

 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 4 

tjänstemannaberedskap. Agnetha tycker att det har varit en lugn sommar och helt okej 
personalmässigt. 

Övriga aktuella frågor under Socialnämnden: 
 Influensavaccin till personal för att minska sjukfrånvaron samt att öka 

patientsäkerheten. Finansieras genom minskad sjukfrånvaro. 

 Test med enbart läkemedelsrobot påbörjas i augusti. Bra om man behöver bli 
påmind om man behöver hjälp med medicin. Distriktsköterskorna utser personer 
som ska testa detta. 

 Pillerpatrullen. Detta projekt startades 1 juni. Två erfarna undersköterskor 
anställs i hemsjukvården. Framförallt för säker insulingivning, men även för att 
underlätta för distriktsköterskorna. 

 Wimpol underlättar arbete på husen. Information kommer upp på en skärm som 
sitter i korridorerna, detta för att minska att göra fel. 

 En ny avdelning på Norrgården öppnades i juni för att komplettera 12 tomma 
lägenheter. Ensamkommande flickor var i de lokalerna innan. 

 Samhall ska i ett försök på Berggården prova städa och tvätta. 

 Kommunerna har sammanlagt blivit tilldelade 250 miljoner kronor. 1,6 miljoner 
gick till Piteå kommun. Investering till välfärdsteknik. 

KPR § 25 ”Balansera mera” 
Helena Lindehag som arbetar som folkhälsosamordnare är inbjuden till mötet för att 
informera om Balansera mera. Hon visar ett bildspel medan hon berättar om det. 
Balansera mera handlar om dödsolyckor i Sverige och Helena säger att de vanligaste 
olyckorna är fallolyckor gällande människor äldre än 65 år. Även ett projekt angående 
detta håller på startas upp i Piteå, det kommer att kallas Håll dig på benen. Balansera 
mera är ett internationellt projekt. 

Helena berättar att det varit 980 fall i Sverige mellan 2011-2016, det blir höga kostnader 
och framförallt mänskligt lidande. 

En projektgrupp i Piteå kommun är utsedd och har projekttid till och med 2019, syftet 
med gruppen är att få färre personer att dö på grund av fall. Fokus ligger först och 
främst på personer över 80 år och äldre. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

 
  

   
 

   
 

 
  

   
    

 
 

 
  

  
 

 
  

 
  

   
  

 
 

 
    

   
 

   
   

  
   

 
 

      
  

 
    

    
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 5 

Helena säger att det finns enkla knep för att förhindra fall. Det som ger bäst effekt är 
fysisk aktivitet i allmänhet, bara att stå och gå är bra. Även socialt umgänge är viktigt, 
samt sömn och mat. 

Helena informerar om att 1 oktober 16:30, på Kaleido, så kommer det vara en träff 
gällande Balansera mera. 

KPR § 26 Rapport sommaren 2018 
På grund av den höga värmen i sommaren så har Agnetha Eriksson, Eva Börjesson 
Öman - tf. socialchef, Leena Leijon - verksamhetsområdeschef över särskilda boenden, 
samt kommunalråd varit på Öjagården på besök. 

En del utrustning har funnits på vissa av de särskilda boendena men en del hus har kom-
pletterats. Det ser lite olika ut bland husen vad som finns i portabel utrustning. På 
Munkberga så har de till exempel luftvärmepumpar, en del hus har fläktar. 

Det är inte bara boendena som har haft det varmt. På äldreomsorgen har inga lampor 
varit tända på grund av värmen säger Agnetha. 

Mona Wilsson har en fråga: Vad händer sen? Vilka förbättringsåtgärder finns? 
Marita svarar att Fastighets- och servicenämnden har haft möten gällande detta. Vi 
måste förbättra det vi har möjlighet att förbättra säger Marita. Självklart ska markiser 
lagas men kommande vinters snömängd kan göra att de går sönder av för hårt tryck av 
snön. Det är prioriterat att laga markiserna våren 2019. 

Diskussion har uppkommit gällande vem det är som har ansvar över att köpa in fläktar 
och portabel AC till äldreboendena. Mona vill ha en rapport och utvärdering om vad det 
kommit fram till nästa möte som KPR har. I nuläget så har verksamheten själva köpt in 
fläktar och AC, den kostnaden har inte fastighets stått för. 
Agnetha säger att problemet med AC är att slangen inte ryms ut genom fönstret på 
grund av spärren som fönstren är försedda med som Helena Magnusson tog upp tidigare 
under mötet. Det har inte varit något larm på grund av värmen och det jobbas efter 
checklista som finns vid extrem hetta, den togs fram för 4 år sedan. 

Gösta Öhman säger att när en människa bor själv och är gammal så känner den på 
elementet för att få strålning. Man vill ha värme från elementen, inte från golvet. 
Vad har byggnadsnämnden och bygglovstiftningen för krav och rekommendationer? 
Det ska aldrig vara golvvärme i ett boende säger han. Agnetha svarar Gösta med att 
säga att Trädgårdens äldrecentra är byggt med element samt att nya Berget också byggs 
med element. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

 
 

  

   
   

 
 

 
 

 
  

  
   
  

 
 

 
 

     
 

   
  

 
  

   
 

 
   

   
 

  
 

    
  

  
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 6 

Marita tillägger att Socialtjänsten är med och formar hur dem vill ha det och att bygglov 
ges av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Helena Magnusson berättar att hon hade gruvat för sommaren men att den ändå har gått 
över förväntan, inte värre än någon annan sommar. Den har varit som många somrar är, 
problem med brist av personal, men i det stora hela, trots farhågor, så har det varit en 
helt okej sommar och inga svåra ärenden har kommit. Inte hunnit utvärdera sommaren 
helt och hållet dock. 

Agnetha tillägger: Regionen stänger ner platser då personal inte finns, det gör inte äldre-
omsorgen. Trädgårdens Äldrecentra och Villa utkiken har blivit hårt belastade. Piteå är 
bäst i länet! 

KPR § 27 Verksamhetsplan 2019 
Agnetha berättar att imorgon antas VEP:en för att skickas till ekonomikontoret. 
Det brukar vara budget i juni förutom då det är valår. Nämnder är bortplockade för att 
spara pengar. Politiken har valt att plocka bort augustinämnden. Helena Magnusson 
säger att det var AU igår. Verksamhetsplanen är i stort sett klar, nu jobbas det bara med 
sista justeringar, som meningsförändringar. 

Helena delar ut VEP:en till alla att kolla i. 

Socialtjänstens ekonomi är känd då det stått en del om den i Piteå-tidningen. Målet för 
Socialtjänsten handlar om livsmiljö. Jobba för 43 000 invånare, ytterligare boenden be-
höver byggas. Agnetha visar upp ett bildspel som ska visas för nämnden imorgon berät-
tar Helena. 

Helena säger att våra statliga stimulansmedel räcker till 2018-12-31. 
Vilka konsekvenser som blir om de skulle plockas bort står i VEP:en. 

En stor sak som påverkar och är nytt för nästa år är det nya boendet som fastighets 
bygger på Berget. Det blir 60 nya platser, vilket förhoppningsvis kommer göra så att 
hemtjänsttimmarna går ner. Villa utkiken kommer att stängas då Berget öppnar. 

Mona Wilsson flikar in med en fråga som lyder: Vars ligger den kostnaden för demens-
utbildning? Helena svarar att det inte är medräknat då det inte finns inget sådant krav. 
Vi lever längre och längre och vi blir friskare och friskare. Då är det större risk att 
drabbas av en demenssjukdom. Ingen vet dock vad forskningen säger i framtiden, 
såklart. 2022-23 bör nästa boende vara klart. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

    
   

   
 

   
 

   
  

 
 

  
 

   

 
 

  
 

 
   

    
   

   
 

   
 

  
 

   
 

      
  

 
 

     
   

 
  

 
 

  
  

 
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Kommunala Pensionärsrådet 7 

Helena avslutar med att säga att det inte är någon hemlighet att kostnaderna har varit 
större än intäkterna för Socialtjänsten, största underskottet inom Stöd och omsorg. 

Information om nya taxor 2019 inom Socialtjänsten 
Agnetha Eriksson informerade om uppräkning av nya avgifter inför 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna 
inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2019 
innebär det en höjning av 2,6 procent på årets hemtjänstavgifter. Övriga taxor förblir 
oförändrade under 2019. 

KPR § 30 Övriga frågor 

Reglementet 
Mona Wilsson har en fråga gällande reglementet för KPR, referensorgan som berör 
pensionärer, vad betyder det? Agnetha Eriksson svarar att det tas upp första 
mandatperioden då andra nämnder är med. Det ligger organisatoriskt under kommunal-
styrelsen. De har fått styrelser på Socialnämndens bord om de inte varit upp i råden. 

Exempel är indelning på boendena, det gillade inte råden så det ändrades på. Samma sak 
gäller VEP:en, man kan ha synpunkter. Man måste göra jobbet själv och vara med 
tidigt för att kunna påverka. 

Var och när kan man lämna synpunkter inför imorgon? Frågar Mona. 
Agnetha svarar att eftersom det är valår i år, så är lite annorlunda. Frågor som berör er, 
ska ni ge inspel på. De frågorna ligger som bilaga till nämnderna. Mona säger att hon 
vill hinna diskutera med sin styrelse gällande frågor vad man vill ta upp men att det är 
kort om tid nu. 

Gösta Öhman tycker att de måste få information i det dem ska behandla. Han tycker inte 
man hinner påverka innan beslut redan är tagna. 

Socialnämnden och socialförvaltningen är vana att träffa brukare säger Agnetha. 
Det är jättevärdefullt säger hon, vi tar hänsyn till det ni säger. Det ska komma före det 
gått upp i beslut. 

Elisabeth Vidman säger att hon har lärt mig mycket av detta råd. Varje fråga som varit 
uppe i detta råd, tar man hänsyn till i kommunfullmäktige. 

Mötet avslutas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 













































 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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

Perioden 2017 till 2018 
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Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 20 4 0 4 0 20

feb 20 6 8 18

mar 18 11 7 22

apr 22 6 8 20

maj 20 10 8 22

jun 22 6 9 19

jul 19 5 6 18

aug 18 4 8 14

sep 14 3 4 13

okt 13 7 8 12

nov 12 3 2 13

dec 15 1 4 12

Summa: 66 0 76 0

Medel: 5,5 0,0 6,3 0,0 16,9

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 12 6 0 7 0 11

feb 11 5 3 13

mar 13 6 8 11

apr 11 11 4 18

maj 18 9 4 23

jun 23 3 6 20

jul 20 8 8 20

aug 20 4 8 16

sep 16 5 4 17

okt 17

nov

dec

Summa: 57 0 52 0

Medel: 6,3 0,0 5,8 0,0 16,6

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 3 3 0 0 0

LSS priv. 9 9 9 9 10 10 9 10 8 0 0 0

SFB egna 43 43 42 42 42 42 40 39 39 0 0 0

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

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

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

LSS egna 332 332 332 332 332 332 832 832 832 0 0 0

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 2 594 2 393 2 629 2 305 0 0 0

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 32 696 31 218 30 046 30 019 0 0 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 44 537 44 487 44 558 44 666 0 0 0

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 13 13 0

Antal underställda per arbetsledare 38 33 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 2 2 19

apr 19 0 1 18

maj 18 0 2 16

jun 16 3 1 18

jul 18 1 1 18

aug 18 3 5 16

sep 16 2 2 16

okt

nov

dec

Summa: 16 17

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 0 2 11

aug 11 1 0 12

sep 12 1 1 12

okt 12

nov

dec

Summa: 5 6

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 9 3 60

sep 60 1 1 60

okt 60

nov

dec

Summa: 23 27

Medel: 2,6 3,0 59,3

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Delegationsbeslut 2018 



   

    
    

Ärende 21 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt 



   

  

Ärende 22 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

    

  
       

  
       
        
             
          
             
            

 
       
          

   
           

        
            
          

        
           

       
            

      

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-10 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan oktober 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för oktober som läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 21/11 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – arbetsgruppen har haft ett möte i maj 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas SN 19/12 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 19/12 
- Fråga om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre enligt lagrådsremiss - redovisas SN 
19/12 
- Medborgarförslag Fria bussresor – redovisas SN 21/11 
- Cirkulär arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittorisk – konsekvenser för verksamheten -
redovisas SN 17/10 
Cirkulär – Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4 Smittorisk – uppdatera rutiner inom området 
så de gäller hela socialtjänsten - redovisas SN 19/12 
- Se över ersättningsnivån för personer med daglig sysselsättning - redovisas SN 19/12 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 19/12 
- Analysera riktlinjerna för rehabiliteringsansvar och beskriva hur implementering ska ske 
samt rekommendera om strategin ska antas eller inte 
- Analysera strategin psykisk hälsa och beskriva hur implementering ska ske samt 
rekommendera om strategin ska antas eller inte 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  

 
           

       
   

   
 

   
   

              

      
          

          
  

    
 

        
    

     

        

     
   

     
 

     
  

       
 

   

           
 

   

        
   

    
 

     

    
 

     
    
      

 

  

          
    

  
  

18SN10 – uppdaterad 2018-10-10 

Ärendebevakningslistan oktober 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 ses över. 
Arbetsresor i egen regi? 

Till socialnämnden 21 
november 

Avd chef SO/FC. 
Utreds av Inger 
Kyösti 

2017-06-21 Sn § 150 Studiebesök daglig verksamhet Utreda daglig sysselsättning 
(inlåsningseffekt) 

Till socialnämnden 19 
december 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2017-10-25 Sn Kontaktpolitikerna har ordet Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Till socialnämnden 19 

december 
Avdelningschef SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta ett 
korttids enligt SoL 

Till socialnämnden 19 
december 

VO-chef/ 
avdelningschef SO 

2018-05-28 Au § 414 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Fråga om biståndsbedömd trygghetsboende 
för äldre enligt lagrådsremiss 

Till socialnämnden 19 
december 

Avd chef ÄO 

2018-08-22 Au § 540 Medborgarförslag Fria bussresor Till socialnämnden 21 
november 

Avd chef SO 

2018-08-22 Au § 543 Cirkulär – Arbetsmiljöverkets 
föreskrift 2018:4 Smittorisk 

Konsekvenser för verksamheten Till socialnämnden 17 
oktober 

Kvalitetscontroller 

2018-10-03 Au § 622 Cirkulär – Arbetsmiljöverkets 
föreskrift 2018:4 Smittorisk 

Uppdatera rutiner inom området så de gäller 
hela socialtjänsten 

Till socialnämnden 19 
december 

Kvalitetscontroller 

2018-09-07 Sn § 172 Av nämnden väckta frågor Se över ersättningsnivån för personen med 
daglig sysselsättning 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2018-10-03 Au § 623 Uppdrag kombitjänster Utreda införande av kombitjänster inom 
uppdraget boendehandledare, handledare 
daglig sysselsättning, personlig assistans 
samt kortidsvistelse 

Till socialnämnden 19 
december 

Avd chef SO 

2018-10-03 Au § 626 Riktlinjer för 
rehabiliteringsansvar 

Analysera riktlinjerna och beskriva hur 
implementering ska ske samt 
rekommendera om strategin ska antas eller 
inte 

Hälso- och 
sjukvårdschef 

2018-10-03 Au § 627 Strategi för psykisk hälsa Analysera strategin och beskriva hur 
implementering ska ske samt 

VO-chef Psykosocialt 
stöd till vuxna 



   

      
 

18SN10 – uppdaterad 2018-10-10 

rekommendera om strategin ska antas eller 
inte 



   

 

Ärende 23 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 24 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 25 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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