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

Förslag på justerare: Nina Lindström 
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2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 
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Kallelse 

3. Månadsuppföljning ekonomi oktober 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 socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
3,8 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Stöd och Omsorg har en 
budgetavvikelse för perioden på – 33,2 mkr, vilket motsvarar 13 % i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -8,1 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi oktober 2018 
 SN bild oktober 2018 
 Månadsuppföljning oktober 2018 

Beslutet skickas till 
SN bild oktober 2018 
Månadsuppföljning oktober 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 - 20181113 
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Kallelse 

5. Uppföljning av förändringar gjorda i Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen 2017-09-01 
Diarienr 18SN381 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med beslutet om förändringar i hälso-och sjukvårdsorganisationen togs beslutades att 
en uppföljning skulle göras. 

De huvudsakliga förändringarna bestod av att distriktssköterskorna utökades med 1 årsarbetare 
och blev genom detta alltid två distriktssköterskor i tjänst kvällstid. Ett antal organisatoriska 
förändringar gjordes samt att en hälso- och sjukvårdschef fick lednings-, samordnings-, 
kvalitets- och utvecklingsansvar i hälso- och sjukvårdsfrågorna. 

Ett frågeformulär är utskickat till alla med titeln sjuksköterskor i Socialtjänsten (92 personer). 
En del av dessa är tillfälligt anställda och arbetar bara vid behov och trots ett par påminnelser 
inkom endast 14 svar, vilket ger en ytterst låg svarsfrekvens. 

Uppföljningen visar i överlag på positiva resultat till övergripande organisatoriska förändringar 
som inneburit ökad tydlighet vilka uppdrag som gäller och stöd i bedömningen av behov, 
kvalitet och kompetens. Den extra årsarbetaren som gav utrymme för två distriktssköterskor i 
tjänst varje kväll har gett positiva effekter som mindre stress och därmed minskade risker för 
felbedömningar. 

När det gäller förväntade effekter av genomförda förändringar som berör minskad ohälsa och en 
på sikt bättre arbetssituation och arbetsmiljö för anställda kan inte utläsas i svaren. I jämförelse 
med risk- och konsekvensanalysen med utgångspunkt arbetsmiljö kan vissa farhågor ha 
besannats men att svarsunderlaget är för litet för att kunna dra några tydligare slutsatser. 

På den negativa/fortsatta utvecklingsområden finns fortsatta önskemål och dessa bör analyseras 
närmare och brytas ner till ärenden relevanta att arbeta vidare med. Frågeställningen angående 
säkerställandet av det fortsatta arbetet med rutiner och lagkrav gällande patientsäkerheten bör 
likaså beaktas och genomföras. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av förändringar gjorda i Hälso- och sjukvårdsorganisationen 2017-09-01 
 Utvärdering ny hälso- och sjukvårdsorganisation 
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Kallelse 

6. Utökning av nattpatrullens verksamhet 
Diarienr 18SN419 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen 

Ärendebeskrivning
I nattpatrullen finns 2 ½ bil/natt i tjänst. En bil arbetar halv natt (20:30-01:30) och två bilar 
arbetar hel natt (21:00-07:00). 

Arbetsbelastningen i nattpatrullen har ökat under det senaste åren och mycket det sista året. Fler 
ärenden och många med större vårdbehov leder också till att besöken tar längre tid. I nuläget 
har man 85 planerade besök/natt. Även larmen har ökat i antal och snittet är 20 larm/natt. Den 
sista tiden har det varit nätter med 30 larm/natt. För att minimera körtiderna på bilarna så delas 
kommunen in i geografiska områden, där varje bil ansvarar för de planerade besöken men även 
larmen. 1:an och 2:ans bil som är hel nätterna kör ca 15-18 mil/natt. 3:ans bil som är halv natt 
kör ca 12 mil/natt. Med 85 planerade besök blir genomsnittstiden 
17 minuter/planerat besök och då är ingen körtid inräknad, inte heller några larm. Den senaste 
tidens mängd besök och larm påverkar naturligtvis arbetssituationen och arbetsmiljön för 
personalen. 

Nattpatrullen har haft samma bemanning sedan hösten 2005 (9,63 årsarbetare) så upplägget har 
alltså fungerat under lång tid. 

Utifrån ovan nämnda situation är en extra bil hel natt insatt för att kunna tillgodose behovet av 
nattpatrullinsatser och att personalen ska ha en arbetssituation som fungerar. Extra bilen är 
insatt från oktober och innebär att bemanningen ökar med 3,86 årsarbetare. I dagsläget går det 
inte att bedöma hur länge den behövs. 

Beslutsunderlag 
 Utökning av nattpatrullens verksamhet 
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7. Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
Diarienr 18SN327 

Förslag till beslut 
Anta riktlinjerna 

Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 
upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 
handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 
Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, långvariga 
och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska patienter och 
patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som har komplexa 
rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av denna riktlinje. 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 
antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i Region 
Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är ett ansvar 
för regionen. 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård vilka 
har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 
Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen ska 
ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 
distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 
utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske både 
i hemmet och vid hälsocentralen. 
Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 

De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 

Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 
där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 
 Rekommendation från Norrbottens Kommuner - Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 

Beslutet skickas till 
MAS, Verksamhetschef HSL, Rehabchef 
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8. Information om arbetsresor 
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9. Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 
Diarienr 18SN400 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen revidering av riktlinjerna för 
Kommunalt arbetsmarknadsprogram och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna riktlinjer. 
Förslaget ges under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden fattar samma beslut som 
Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
2005 infördes ett Kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar under 25 år som uppbar 
försörjningsstöd. 2014 utökades programmet med möjligheten att anvisa personer 25 år och 
äldre som uppbär försörjningsstöd. Tidigare riktlinjer har nu reviderats då fler personer är i 
behov av försörjningsstöd samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera arbetskraft. 
Utifrån detta krävs mer samordnade insatser och förstärkt samverkan för att personer inte ska 
fastna i ett passivt försörjningsstöd utan bli en del av den funktionella arbetskraften. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 
 Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 
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10. LSS-boende för barn och unga 
Diarienr 18SN411 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ger avdelningen Stöd och omsorg i uppdrag att starta ett LSS-boende för barn 
och unga under våren 2019 

Ärendebeskrivning
Ledningen Stöd och omsorg har under vår och höst 2018, på uppdrag av nämnden arbetat med 
kartläggning, risk-och konsekvensanalys, samt ekonomisk översyn för att få fram underlag till 
förslag om öppnande av LSS-boende barn-och unga i egen regi. Bakgrunden är samma som 
tidigare redovisat. Piteå kommun har idag ett antal barn placerade i formen för LSS, det innebär 
för kommunen mycket höga kostnader per dygn och under en lång överskådlig tid. Boende i 
egen regi minskar kostnader samt ökar möjlighet till gott samarbete med övriga aktörer kring 
barnet såsom hälsa-och sjukvård, skola, anhöriga samt andra viktiga samarbetspartners. Det 
ökar även egenkontroll av verksamhetens innehåll såsom kompetensförsörjning, metod, 
förhållningssätt, bemanning mm. I de bifogade bilagor beskrivs kort hur förarbetet gått till samt 
bifogad drift-och kostnadskalkyl. Driftskostnad är beroende på antalet belagda platser. Piteå 
kommun kommer att behöva, samt räknat med, att bistå andra kommuner i länet, samt 
angränsande län, plats för barn med behov av placering enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
 LSS-boende barn-och unga 
 Kostnad LSS boende för barn och unga 
 Startkort LSS 
 Projektledarstöd 
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11. Utökning av boendeplatser inom ram 
Diarienr 18SN380 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna arbetar vi aktivt för att utöka antalet 
boendeplatser, främst i form av närboende. Vi har under 2017-2018 utökat platser på 
Kanalgatans servicebostad, Ankargrunds, Birkarlens samt Parkens gruppbostad totalt 4 platser, i 
november 2018 utökar vi med ytterligare en plats på Kanalgatan. Med andra ord blir detta den 
5:e utökningen av boendeplatser inom befintlig budgetram. Genom att arbeta på detta sätt 
undviker vi viten från IVO men utan ramökning riskerar vi att missa kvalitetsmålen med LSS, 
en god levnadsnivå. Min bedömning är att det inte finns möjlighet till ytterligare utökning inom 
befintlig budgetram, med andra ord kommer sannolikt risken för viten att öka under 2018/19. 

Beslutsunderlag 
 Utökning av boendeplatser inom ram 
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12. Piteå kommuns handlingsplan stimulansmedel psykisk hälsa 
2018/2019 
Diarienr 18SN412 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 och utvärderingen 
av handlingsplanen 2018 

Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 
psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är också att 
överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med likartad 
inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för arbetet 
enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr för 2016, 1,4 milj för vardera 2017 och 2018. 
Senast 2018-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med handlingsplan med l samt 
en redovisning av de medel kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 
hur 2018 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem fokusområden 
med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2019 samt indikatorer för 
de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för uppföljning och slutligen en 
beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2019 kommer att innebära. 

Om regeringen inte fattar nödvändiga beslut för utbetalning av fortsatta stimulansmedel för 
2019 kommer denna handlingsplan behöva revideras och anpassas till då rådande ekonomiska 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
 Piteå kommuns handlingsplan för stimulansmedel psykisk hälsa 2018/2019 
 Piteå kommuns handlingsplan för stimulansmedel psykisk hälsa 2018-2019 
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13. Översyn av konsekvenser för socialtjänsten vid en överlåtelse 
av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 
Diarienr 18SN409 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att all hantering rörande färdtjänst och 
riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 
kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs. 
Förslaget gäller endast om förutsättningar blir kostnadsneutrala för socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Översynen visar likt den 2013 att ett överlåtande innebär ökade kostnader för kommunen, i 
dagsläget på mellan 1 till cirka 1,5 miljon. Utredningen visar rimlighet i en fördyrning gällande 
tillståndsprövningen som i viss mån har förutsättningar till ett mer rationaliserat förfarande i 
socialförvaltningens regi. Socialnämndens ställningstagande är dock att det inte kan anses 
rimligt att socialförvaltningen med nuvarande förutsättningar genomför inhämtning eller 
rationaliseringsåtgärder motsvarande aktuell kostnadshöjning. Socialnämndens 
ställningstagande är också att färdtjänst- och riksfärdtjänsthanteringen ska frånlyftas 
socialförvaltningens ansvar och överlåtas i sin helhet till kommunfullmäktige. Detta på 
grundval av; 

- Färdtjänst och riksfärdtjänst är inte socialtjänstinsatser utan tillstånd och transportformer av 
särskild kollektivtrafik. Regleringen kräver inte att hanteringen sker inom socialtjänstområdet 
och det är inte avhängigt att socialnämnden ansvarar för denna oaktat ett överlåtande till RKM 
eller ej. Färdtjänst och riksfärdtjänst torde rimligen kunna anses vara mer lämpligt organiserat 
där övriga kollektivtrafikfrågor finns idag inom kommunen. 

- Uttalad nationell styrning och ambition är att integrera särskild och allmän kollektivtrafik, 
fortsatt anpassning av denna, ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta samt ökande krav på 
samordning och effektivisering av särskilda persontransporter. Nytt betänkande, SOU 2018:5, 
är vid tidpunkt för skrivelsen på remiss med sista svarsdag den 5 november. Utredaren föreslår 
moderniserad lagstiftning med krav på ökad samordning och ny lag om särskilda 
persontransporter som ersätter färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. 

-Prognostiserad fortsatt utveckling av demografiska påfrestningar, ökande komplexitet samt 
sviktande rekryterings- och kompetensläge inom socialtjänsten sätter press på 
välfärdssystemen, socialnämndens resurser och prioriteringar. Ett överlåtande rörande all 
färdtjänst och riksfärdtjänsthantering skulle avgränsa och prioritera förvaltningens arbete inom 
ramen för socialnämndens ansvarsområden. 

Underlaget som framtagits vid översynen baseras på statistik- och ekonomiuppgifter från 2017 
samt RKM:s missiv ”Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst" som är detsamma som 2013 
med viss revidering. Samtliga kommuner utom Piteå och Boden har följt beslutad 
rekommendation från Norrbottens Kommunförbund att överlåta hanteringen. Även SKL har 
utrett i frågan om samordning genom studie som visar att gemensam lagstiftning kombinerat 
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med att RKM ansvarar för all regional kollektivtrafik stärker förutsättningarna för samordning 
av de olika trafikformerna. 

Beslutsunderlag 
 Översyn av konsekvenser för socialtjänsten vid en överlåtelse av färdtjänst- och 

riksfärdtjänsthanteringen till regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM 
 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM 
 Bilaga 1 
 Bilaga 2 
 Bilaga 3 
 Bilaga 4 
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14. Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 
Diarienr 18SN423 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i riktlinjen. 

Ärendebeskrivning
I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Dokumentet har reviderats och 
uppdaterats med nya uppgifter. Gammal text är markerat med rött och ny text är markerat i 
grönt. 

Beslutsunderlag 
 Ändringar planeringsförutsättningar VEP 
 Planeringsförutsättningar SN 2019 
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15. Socialnämndens verksamhetsplan 2019 
Diarienr 18SN423 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2019. 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2019. Under kommunens strategiska områden presenteras nyckeltal samt de uppdrag som 
tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte 
att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv där 
de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att 
verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga 
och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och 
hållbar utveckling. 

Avsnittet omvärldens påverkan har förändrats sedan tidigare år. Här görs nu en omvärldsanalys 
av hur globala trender påverkar socialtjänstens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2019 
 Socialnämndens VEP 2019 
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16. Revidering av ledningssystem 
Diarienr 18SN422 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar beslut om revidering av socialförvaltningens ledningssystem. 

Ärendebeskrivning
SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Socialtjänst, verksamhet 
enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. Ledningssystem behövs för att 
systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i verksamheterna. 
Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 
och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet, planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Författningen omfattar 
både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 
(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

Beslutsunderlag 
 Revidering ledningssystem 
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011 9 
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17. Sammanträdesplan för socialnämnden och arbetsutskotten 
2019 
Diarienr 18SN392 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer datum för arbetsutskotten 
och socialnämndens sammanträden 2019. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet 
sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att besluta 
i individärenden. Vid vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras under en halv 
dag. Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har upprättats enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan 2019 
 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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18. Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018 
Diarienr 18SN319 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 – 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 3 så fanns det totalt 15 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader: 
- 3 st beslut avser sysselsättning 
- 4 st avser kontaktfamilj 
- 4 st kontaktperson 
- 1 st-beslut om boende vuxna. 
- 2 st beslut om ”Trappan” 
- 1 st Ledsagare 

Under perioden så har 4 st beslut om insats verkställts, främst
fördelat på sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 
matchning av behov aj ansetts lämplig alternativ att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 3 fanns det 17 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov av 
plats på somatisk respektive demensenhet varav; 

10 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 4 av dessa 10 har 
tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 har tackat ja. Under kvartalet har 2 personer 
avlidit. 4 väntar på att tilldelas permanent plats. 

3 har kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på 
permanent plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller säkerställt 
att återgå till ordinärt boende tills att permanent plats kunnat tilldelas. Av dessa 3 har 2 har 
tilldelats permanent plats och 1 har flyttat till annan kommun. 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärenden. En har avslutat 
beslutet på egen begäran och valt att bo kvar i ordinära boendet och resterande tre har tilldelats 
permanent plats. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
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Kallelse 

Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 
sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till 
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
för uppdraget. Beslut om insatsen ”Trappan” har ej kunnat verkställts då inflödet har varit högt 
under perioden samt att det är begränsat på antalet familjebehandlare som är behöriga till 
insatsen. 

Äldreomsorgen 
Under senare delen av kvartal 3 har fler personer kunnat tilldelas permanent plats i särskild 
boendeform vilket medfört att de som vistats på Villa utkiken och Trädgårdens äldrecentra har 
kunnat prioriteras så väl som de som är kvar i ordinära boendet. För dem som fortfarande väntar 
på att tilldelas plats i särskild boendeform bör väntetiden minska. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

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

Äldreomsorgen 
Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform har under senare delen av kvartal 3 ökat 
vilket medfört att det har kunnat frigöras resurser vid Trädgårdens äldrecentra och Villa utkiken 
samtidigt som personer med omfattande behov i ordinär boendeform har kunnat erbjudas plats 
inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet på lediga platser medför större möjlighet att 
matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga verksamhetsresurser. 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 
verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 
insatser. 

Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boendeform orsakas främst av platsbrist 
eller att tillgängliga platser inte är lämpligt i vissa fall. Renodlingsmålen förutsätter att rätt 
boendeform finns tillgänglig att erbjuda. Ibland fördröjs verkställigheten på grund av att 
erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål, av andra 
individuella skäl alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet eller att dela badrum 
i de fall sådan lägenhet tilldelas. Tilldelning av lediga platser sker efter en samlad bedömning 
av vem som har det största behovet men även väntetiden vägs in. 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 
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Kallelse 

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

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 3 2018 
 Rapportering SoL kvartal 3 2018 - avidentifierad ÄO 
 Rapportering SoL kvartal 3 2018- avidentifierad SO 
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19. Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 3 2018 
Diarienr 18SN320 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2018 till kommunfullmäktige 
samt revisorerna 

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

Under kvartal 3 fanns det 16 st ej verkställda beslut. 
-5 st beslut om särkilt boende, 
-8 st beslut om daglig verksamhet 
-2 st beslut om Kontaktperson 
-1 st beslut om Kortidsvistelse 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 
- 1 st boendebeslut 
- 3 st beslut daglig verksamhet. 

Resterande beslut om totalt 12 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 5 st daglig verksamhet samt 
2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse har ännu ej fått något erbjudande alternativt tackat 
nej av olika skäl. 

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

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. I 
nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 
under första hälften av 2019 

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut - LSS, kvartal 3 2018 
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 Rapportering LSS kvartal 3 2018- avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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20. Utbetalning av återstående administrativt stöd 
Diarienr 18SN424 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att 50 000 kr betalas ut till Piteå 
Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) och 25 000 kr betalas ut till Funktionsrätt Piteå. 

Ärendebeskrivning
För 2018 betalade socialnämnden ut bara det halva administrativa stödet. Efter årsmötet den 11 
september beslutades att bevilja sju föreningar utträde med omedelbar verkan. De föreningarna 
ingår i den nybildade paraplyorganisationen Funktionsrätt Piteå. Därav har Piteå Funktionsrätt 
Centrum (före detta HSO) rätt till stödet (12 500 kr per månad) som betalas ut i sin helhet för 
två månader och resterande tid 2018 med 50 %. 

Beslutsunderlag 
 Utbetalning av återstående föreningsbidrag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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21. Administrativt stöd till paraplyorganisationer inom 
funktionshinderområdet 
Diarienr 18SN432 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att bidraget fördelas mellan 
Funktionsrätt Piteå och Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) med 75 000 kr till vardera 
organisation. 

Om styrkeförhållandena mellan organisationerna förändras kan fördelningen räknas om. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har sedan 2010 ett administrativt stöd beslutat av 
Kommunfullmäktige. Inledningsvis var bidraget 100 000 kr som sedan höjts till 150 000 kr. 
Pengarna administreras av Socialnämnden och finns i ram. Från och med september 2018 är 
organisationen uppdelad på två olika paraplyorganisationer, Funktionsrätt Piteå och Piteå 
Funktionsrätt Centrum (före detta HSO). Därför föreslår socialnämnden att bidraget delas lika 
mellan organisationerna. De har lika antal föreningar anslutna till sig. 

Beslutsunderlag 
 Administrativt stöd till paraplyorganisationer inom funktionshinderområdet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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22. Mandatfördelning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
Diarienr 18SN425 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att Piteå Funktionsrätt Centrum (före 
detta HSO) och Funktionsrätt Piteå utser fyra ledamöter vardera till Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

Ärendebeskrivning
Funktionsrätt Piteå och Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har lika antal 
organisationer anslutna. Därför föreslås för mandatperioden 2019 – 2022 att organisationerna 
utser fyra ledamöter vardera. 

Beslutsunderlag 
 Mandatfördelning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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23. Uppsägning av avtal med Beroendecentrum, Region 
Norrbotten 
Diarienr 18SN426 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att till kommunfullmäktige förorda en 
uppsägning av avtalet med Beroendecentrum i Sunderbyn. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan xxxx. Platserna har inte nyttjats 
frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet, och 
samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 
2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas. 

Mer information om uppsägningen inväntas från Norrbottenskommunerna, och kommer att 
tillföras ärendet under början av december. 

Beslutsunderlag 
 Uppsägning av avtal med Beroendecentrum, Region Norrbotten 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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24. Ändring av punkt i delegationsordning 
Diarienr 18SN406 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna föreslagen ändring. 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningschef i uppdrag att ändra i 
delegationsbestämmelser så att förvaltningschef och vice ordförande jämte ordförande i nämnd 
har rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att besluta om att i sina 
delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice ordförande i nämnd rätt 
att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) var för sig. 

I socialnämndens delegationsordning är ordförande delegat för att underteckna avtal rörande 
personbiträdesavtal (punkt O8). 

Punkten O8 har nu ändrats till att även innefatta vice ordförande och förvaltningschef som 
delegater. 

Beslutsunderlag 
 Ändring av punkt delegationsordning 
 utdrag delegationsordning 

(29 av 36)



Kallelse 

25. Delgivningar november 
Diarienr 18SN421 

 § 206 Delårsrapport augusti 2018 för Piteå kommun och kommunkoncern 
 § 206 Delårsrapport Piteå kommun augusti 2018 
 § 206 Delårsrapport Nyckeltalsbilaga - Delårsrapport 2018 
 § 206 Delårsrapport Specifikation ekonomi Socialnämnden 
 § 206 Delårsrapport Ekonomisk analys Socialnämnden 
 §213 Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2 

2018 
 §214 Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2018 
 Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2018 
 Redovisning SAM-projektet 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-11-14 
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26. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 
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27. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt oktober 
Diarienr 18SN176 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-14 Omedelbart omhändertagande LVU 
2018-09-18 Placering LVU 
2018-09-25 Omplacering LVU 

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

Förslag till beslut 
Godkänna återrapporteringen för november som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 19/12 
- ”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 19/12 
- 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 
- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 
- Riktlinjer barn och unga 
- Riktlinjer missbruk 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan 2018 
 Ärendebevakningslistan november 2018 

(33 av 36)



Kallelse 

29. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 

(34 av 36)
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30. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 
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31. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 

(36 av 36)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

  
 

Ärende 3 

Månadsuppföljning ekonomi 
oktober 2018 



 

   

  
              
         

          
             

               
            

          
        

          
         
        

             
              

      

              
         

   
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN15 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 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 socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
3,8 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Stöd och Omsorg har 
en budgetavvikelse för perioden på – 33,2 mkr, vilket motsvarar 13 % i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med september är -8,1 mkr vilket är 2% i budgetavvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
SN bild oktober 2018 
Månadsuppföljning oktober 2018 

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

Carmen Karlsson 
Ekonom 
Socialförvaltningen 



    
       

       

  

 

    

  

   

   

   

    

  

   

     

   

   

   

   

    

   

    

      

   

   

     

   

   

   

         

        

            

            

          

          

    

   

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

Verksamhet 

Budget jan-

okt 2018 

Utfall jan-okt 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2018 

Utfall jan-okt 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 24 003 20 200 3 803 23 798 -2 295 28 319 1 415 -1 730 5,0% 

Politisk verksamhet 1 368 1 421 -53 1 279 78 1 642 -60 -1 -3,7% 

Förvaltningsledning 3 207 3 178 30 14 113 -3 882 3 850 -140 -2 348 -3,6% 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 19 020 16 427 2 593 8 439 848 22 827 1 500 912 6,6% 

Förändring semesterlöneskuld 408 -825 1 233 -33 661 0 115 -293 

STÖD O OMSORG 271 005 304 187 -33 181 297 633 -33 060 327 298 -43 878 -38 222 -13,4% 

Avdelningsgemensamt 3 193 1 419 1 774 595 1 958 6 930 312 2 553 4,5% 

Betalningsansvar 833 305 528 252 581 1 000 600 483 60,0% 

Omvårdnadsintäkter -758 -856 97 -757 15 -910 100 8 -11,0% 

Övrigt avdelningsgemensamt 5 644 5 543 101 3 825 1 153 6 840 300 1 719 4,4% 

Förändring semesterlöneskuld -2 526 -3 574 1 048 -2 726 208 0 -688 344 

Stöd till försörjning 37 415 40 791 -3 376 39 949 -1 821 44 924 -4 750 -1 572 -10,6% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

15 323 

22 092 

21 805 

18 987 

-6 482 

3 106 

18 607 

21 342 

-3 463 

1 642 

18 388 

26 536 

-8 050 

3 300 

-4 175 

2 603 

-43,8% 

12,4% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 57 816 67 164 -9 348 62 174 -4 596 69 097 -11 590 -6 211 -16,8% 

Hemtjänst 5 266 6 767 -1 500 5 573 -449 6 320 -1 700 -300 -26,9% 

Bostadsanpassning 2 859 3 247 -389 2 854 -26 3 431 -500 184 -14,6% 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 786 3 859 -1 074 3 622 -914 3 343 -1 300 -1 406 -38,9% 

Personlig assistans 40 396 47 865 -7 469 44 254 -3 874 48 192 -9 000 -5 498 -18,7% 

Övriga verksamheter vuxfunk 6 510 5 426 1 083 5 871 666 7 812 910 809 11,6% 

Stöd till barn och familj 61 791 79 238 -17 447 75 656 -18 326 74 023 -21 350 -22 193 -28,8% 

Institutionsvård, barn och unga 4 323 12 516 -8 194 13 171 -9 255 5 188 -9 800 -9 169 -188,9% 

Förstärkta familjehem 5 500 7 306 -1 806 6 227 -727 6 600 -2 300 -2 600 -34,8% 

Familjehem 11 041 11 911 -869 12 983 -1 715 13 250 -1 000 -2 191 -7,5% 

Övriga verksamheter barn och familj 40 927 47 505 -6 578 43 275 -6 629 48 985 -8 250 -8 233 -16,8% 

Psykosocialt stöd 110 790 115 574 -4 784 119 260 -10 274 132 324 -6 500 -10 800 -4,9% 

Hemtjänst 521 404 117 363 429 625 100 505 16,0% 

Psykiatriboenden 21 790 22 502 -712 21 021 -861 26 151 -800 -1 012 -3,1% 

LSS-boenden 63 224 63 601 -377 65 205 -2 039 75 262 -500 -2 039 -0,7% 

Gärdet 2 305 1 525 780 1 111 1 151 2 744 1 358 0,0% 

Boendegrupp 1 12 087 12 365 -279 11 805 255 14 390 137 0,0% 

Boendegrupp 2 13 472 13 842 -370 12 493 -2 136 16 036 -2 257 0,0% 

Boendegrupp 3 11 367 11 127 240 11 755 -1 151 13 531 -1 281 0,0% 

Boendegrupp 4 9 556 9 647 -91 9 464 -82 11 375 -94 0,0% 

Boendegrupp 5 11 154 12 040 -886 10 589 -215 13 277 -374 0,0% 

Institutionsvård vuxna 7 744 12 810 -5 066 16 118 -7 435 9 293 -6 600 -7 490 -71,0% 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 17 512 16 258 1 254 16 553 -368 20 992 1 300 -764 6,2% 



    
       

       

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

okt 2018 

Utfall jan-okt 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2018 

Utfall jan-okt 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-okt 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 398 335 406 352 -8 017 390 881 1 221 478 557 -9 493 1 264 -2,0% 

Avdelningsgemensamt 99 968 105 848 -5 880 95 382 874 118 618 -5 100 5 086 -4,3% 

Betalningsansvar 396 7 389 151 130 476 400 187 84,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 79 732 88 632 -8 901 84 400 -5 683 94 570 -8 000 -6 716 -8,5% 

Färdtjänst 2 291 2 294 -3 2 240 51 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 17 549 14 915 2 634 8 590 6 376 20 823 2 500 1 836 12,0% 

Framtidens äldreomsorg 2 623 596 2 027 2 591 2 518 2 823 1 700 2 393 60,2% 

Ordinärt boende 60 471 58 121 2 350 63 916 696 72 193 1 050 -48 1,5% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 19 200 17 676 1 525 18 834 -1 078 23 041 1 000 -394 4,3% 

Äldrecentrat 20 205 20 980 -775 1 667 422 24 032 -750 362 -3,1% 

Bostadsanpassning 3 033 2 390 643 2 875 158 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 18 032 17 076 956 40 541 1 194 21 480 800 221 3,7% 

Särskilt boende 214 476 220 052 -5 577 214 176 -3 374 254 680 -5 400 -3 602 -2,1% 

Österbo 20 644 20 239 406 20 621 -162 24 509 400 45 1,6% 

Källbogården 17 850 18 699 -850 16 975 -215 21 203 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 15 224 15 646 -422 15 636 -331 18 081 -500 -154 -2,8% 

Norrgården 23 625 23 880 -255 23 623 -28 28 036 100 102 0,4% 

Mogården 24 271 25 574 -1 303 24 623 -243 28 800 -1 500 -259 -5,2% 

Hortlaxgården 24 279 25 239 -960 25 704 -1 486 28 815 -1 000 -1 664 -3,5% 

Roknäsgården 17 400 17 905 -505 17 873 -176 20 650 -600 -135 -2,9% 

Berggården 27 667 28 151 -484 26 419 -193 32 846 -500 -190 -1,5% 

Rosågränd 7 574 8 236 -662 8 132 -611 8 985 -700 -760 -7,8% 

Munkberga 16 707 17 583 -876 16 845 -704 19 823 -900 -938 -4,5% 

Villa Utkiken 6 938 6 642 295 1 026 167 8 240 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 12 297 12 257 39 17 728 775 14 692 500 583 3,4% 

Hälso och sjukvård 41 333 43 319 -1 986 35 340 -259 49 393 -1 900 -170 -3,8% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

25 884 

15 450 

26 976 

16 344 

-1 092 

-894 

20 717 

14 623 

228 

-487 

30 949 

18 444 

-800 

-1 100 

233 

-404 

-2,6% 

-6,0% 

Omvårdnadsintäkter -15 955 -16 959 1 004 -16 303 1 306 -19 150 1 200 1 575 -6,3% 

Förändring semesterlöneskuld -4 582 -4 626 44 -4 222 -540 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 693 343 730 739 -37 395 712 312 -34 134 834 173 -51 956 -38 688 -6,2% 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

   
  

 
  

    

       

                

           

             

 

 

 
      

     
  

  
 

     
     

      
 

          
     

        
  

      
   

   
      

    
      

    

 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Månadsuppföljning ekonomi oktober 2018 

Socialförvaltningen har till och med oktober en budgetavvikelse på -37,4 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -51,9 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 3 803 3 057 1 415 725 

Stöd och omsorg -33 181 -30 888 -43 878 -46 228 

Äldreomsorgen -8 017 -6 668 -9 493 -8 943 

Totalt Socialförvaltningen -37 395 -34 500 -51 956 -54 446 

Sammanfattning 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har i 
budget för 2018 fått 0,5 mkr för rekrytering av familjehem och 0,5 mkr för 
bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa inte kommer 
att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. Arbetet är dock 
viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 För barn och familj har antalet vårddygn inom institutionsvården minskat något samt 
att placeringskostnaderna varit billigare jämfört med 2017. Utredningen för ett LSS-
boende för barn är klar och kommer att presenteras för beslut i nämnden under 
november. 

 Inom försörjningsstöd har gruppen 65 år och äldre fortsatt minska, vilket är positivt. 
Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade ytterligare under oktober jämfört med 
samma period förra året. Arbetslösa utan ersättning är den gruppen som står för den 
största delen av försörjningsstödet i Piteå kommun. 

 Inom psykosocialt stöd har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena 
och psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 
Arbete fortsätter med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna. 

 Stöd till vuxna med funktionshinder visar en bättre helårsprognos för oktober. 
Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad 
beroende på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat 
något samt att intäkterna har ett bättre resultat för perioden. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Äldreomsorgen genomgick en omorganisation i början av 2018 vilket gör det svårt att på ett 
rättvisande sätt jämföra årets budgetavvikelse med fjolårets. Inom de största 
verksamhetsområdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde 
har tillkommit; hälso- och sjukvård. Höga vikariekostnader, det stora behovet av inhyrda 
sjuksköterskor samt sommaravtalen som utbetalats i september är de främsta anledningarna 
till den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett område som har svårt att hålla budgeten. Detta beror på att de 
flesta boendena inte lyckas 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 lett till att äldreomsorgen varit tvungna 
att ta in bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 1,4 mkr till och med oktober. 

 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 3,8 mkr för perioden, samma period föregående år var budgetavvikelsen 
-2,3 mkr. Prognosen för hela området är 1,4 mkr. 

 Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,4 mkr. Detta beror bland annat på att 
både sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen har haft en ganska hög 
bokningsgrad under hösten (över 90% av den möjliga bokningsbara tiden). 
Kommunens tolkning av skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla 
i september försämrar dock prognosen för bemanningspoolen. Prognosen på helåret 
sätts till -0,1 mkr 

 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: 2018-11-06 

Stöd och omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -33,2 mkr vilket motsvarar 
13% i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -43,9 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Avdelningsgemensamt 1 774 1 733 312 212 

Stöd till försörjning -3 376 -2 603 -4 750 -4 600 

Stöd till vuxna med funktionshinder -9 348 -9 636 -11 590 -13 290 

Stöd till barn och familjer -17 447 -14 938 -21 350 -21 350 

Psykosocialt stöd -4 784 -5 445 -6 500 -7 200 

Totalt Stöd och omsorg -33 181 -30888 -43 878 -46 228 

Stöd till försörjning 
Händelser 

 Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 
jämfört med föregående år. Gruppen ”65 år och äldre” fortsätter att minska under 
oktober månad vilket är positivt. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter 
dock att öka och till och med oktober är kostnaden 3,4 mkr högre än samma period 
2017. Prognosen för försörjningsstöd sätts till -8,0 mkr. 

 Intäkterna från Migrationsverket har minskat något. Verksamheten har fått mindre 
intäkter för återsökningarna som gjordes för kvartal två och får inte full täckning för 
alla kostnaderna som har återsökts för. 

 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. 
I delårsrapporter från jämförbara kommuner kan liknande trender ses. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett arbete 
med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa, med målet att förbättra 
samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. 
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 översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en gemensam 
planeringsdag är inplanerad. 

3 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  
 

   
       

       
        
      

      
      

        
        

 
     

   
   

       
  

 

    
     
  

        
   

 
   

 

         
       

          
   

  
       

 
        

        
   

       
   

 
 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

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 
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 
oktober en budgetavvikelse på -7,5 mkr och prognosen för helåret är -9,0 mkr. 

 Budgetavvikelsen för personlig assistans har minskat sedan föregående månad 
beroende på att avvikelsen för personalkostnader för egenproduktion har minskat 
något samt att intäkterna har ett bättre resultat för perioden. Intäkterna kan variera 
mellan månader beroende på svårigheter att periodisera de intäkter som Piteå kommun 
inte erhållit från Försäkringskassan. 

 Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt. Antal resor med färdtjänst har 
ökat markant under året sedan de dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen 
och Onyxen flyttade till Furunäset. 

 Den negativa kostnadsutvecklingen för hemtjänsttimmarna har bromsats något under 
hösten. Årsprognosen för hela området sätts till -11,6 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Budgetarbetet inom personlig assistans har påbörjats. Tillsammans med cheferna har bättre 
budgeteringsförutsättningar skapats för att förbättra ärendenas resultat för 2019. Speciellt 
fokus på jourärenden som har visat stort underskott under 2018. 
En översyn har gjorts under hösten av beslut gällande hemtjänst och har på så sätt minskat 
antalet hemtjänsttimmar vilket förväntas minskat kostnaderna på helårsbasis med 1,6 mkr. 

Stöd till barn och familj 
Händelser 

 Placeringar för barn enligt LSS har fram till oktober inneburit en kostnad för 
verksamheten på 4,0 mkr. Kostnaderna för ett av dessa barn återsöks regelbundet hos 
Migrationsverket. De skärpta reglerna för återsökningar genererar fler avslag för Piteå 
kommun samtidigt som dygnsschablonersättningarna som betalas ut har sänkts vilket 
har gjort att intäkterna för 2018 minskat jämfört med föregående år. 

 Det finns tre placeringar enligt LVU på SIS (Statens institutionsstyrelse) med en 
kostnad på ca 6000 kr/dygn vilket försämrar årsprognosen för verksamheten. 

 Prognosticerade kostnader för konsultköpt för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr avser 
utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. Sista fakturan på ca 0,3 mkr 
för beställda utredningar för 2018 väntas komma under november månad. 

 Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -17,5 mkr och prognosen för 
helåret sätts till -21,3 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att 
genom detta inte behöva placera lika många barn och unga. Implementering påbörjas med att 
beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart 
december 2018. 
Under november kommer förslaget för att starta ett LSS boende för barn i egen regi att 
presenteras för nämnden utifrån den genomförda risk- och konsekvensanalysen samt de 
budgeterade kostnaderna. 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade 16 st varav två LVM (Lagen om 
vård av missbrukare). Totalt under året till och med oktober har det varit fyra LVM-
placeringar. Budgetavvikelsen för institutionskostnaderna uppgår till -5,1 mkr och 
prognosen för helåret är -6,6 mkr. 

 Inom boendena har avvikelsen minskat förbetydligt för både LSS-boendena och 
psykiatriboendena vilket kan ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med oktober på -4,8 mkr och 
prognosen för helåret är -6,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 0,7 mkr jämfört med 
föregående månad vilket till största delen beror på förbättrat resultat för LSS-
boendena. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten planerar inför 2019 att det ska finnas metodstöd med arbetsterapeutkompetens 
för att bistå området i arbetet med rörlig resursfördelning. 
Utredning för en ny servicebostad enligt LSS är påbörjad. Sökandet efter lämplig fastighet i 
samtal med fastighetsägare pågår. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgens resultat till och med oktober är -8,1 mkr vilket är 2% i budget-
avvikelse. Helårsprognosen sätts till -9,5 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Okt -18 Sept -18 Okt -18 Sept -18 

Avdelningsgemensamt -5 880 -3 833 -5 100 -4 300 

Framtidens äldreomsorg 2 027 1 848 1 700 1 500 

Ordinärt boende 2 350 2 559 1 050 700 

Särskilt boende -5 577 -5 684 -5 400 -5 100 

Hälso- och sjukvård -1 986 -2 132 -1 900 -1 900 

Omvårdnadsintäkter 1 004 906 1 200 1 200 

Semesterlöneskuld 44 -282 -1 043 -1 043 

Totalt Äldreomsorg -8 017 -6 668 -9 493 -8 943 

Avdelningsgemensamt 
Händelser 

 Avdelningsgemensamt har ett resultat på -5,9 mkr till och med oktober. 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 oktober 
är det 811 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: 2018-11-06 

 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. 

 Ett EU-projekt som har påbörjats under 2018 kommer att överföras till 2019 och 
påverkar således inte resultatet i år. 

 Den höga nivån på hemtjänsttimmarna förväntas hålla i sig resten av året och 
underskottet ser ut att bli större än det som beräknades förra månaden, därför sätt 
helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -5,1 mkr. 

 Framtidens äldreomsorg har till och med oktober ett resultat på 2,0 mkr. Framtidens 
äldreomsorg är ett omfördelningskonto och dess resurser kommer under året delvis att 
flyttas ut till andra verksamheter. Helårsprognosen sätts till 1,7 mkr. 

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

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. 

Ordinärt boende 
Händelser 

 Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,4 mkr per oktober. 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 1,1 mkr trots 
ett starkt periodresultat. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

Särskilt boende 
Händelser 

 Särskilt boende har fram till oktober en budgetavvikelse på -5,6 mkr. En stor del av 
underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det 
fakturerade beloppet till 2,7 mkr. Detta kan jämföras med 2017 då den totala 
årskostnaden för dessa var 1,1 mkr på hela äldreomsorgen. Kostnaden för en inhyrd 
sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie personal vilket totalt ger en fördyring 
för särskilt boende om ca 1,4 mkr till oktober. Det har varit brist på sjuksköterskor 
under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara 
bemanningskraven. 

 Boendena har generellt sett svårt att klara personalbudgeten. En anledning till detta är 
oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. 
Extrabemanning dygnet runt kostar verksamheten 0,2 mkr per månad. På exempelvis 
Mogården har det fodrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren. 

 Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid 
samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många 
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 hittills till drygt 3,1 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 oktober 
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 -5,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Under hösten har samtliga boendechefer haft en grundlig genomgång av ekonomin 
tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom detta har 
budgetavvikelserna kunnat tydliggöras och till viss del åtgärdas. 

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 -2,0 mkr till och med oktober. Hemsjukvård 
dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-11-06 

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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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-16 
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 ekonomicontrollers är ansvariga för att samla in, sammanställa och uppdatera informationen till bilagorna, samt hålla detta 
dokument uppdaterat. 

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 Avdelningschefer 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 i hemmiljö och unga i missbruk 
eller på väg in i missbruk. 

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

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 2,9 tkr/dygn/plats + 450 

tkr/ år 
Bilaga 5 

Rekrytera fler familjehem VO-chef barn och familj 0 2,1tk/dygn/placering Bilaga 6 
Gruppboendens kostnadsutveckling Psykosocialt stöd till 625 tkr 2 500 tkr Bilaga 8 
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vuxna 
Boendeplansprojektering Psykosocialt stöd till 

vuxna 
Ca 275 tkr /år/ placering Bilaga 9 

Minska antalet platser på Berggården Avdelningschef ÄO 0 Bilaga 10 

Hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus, samplanering. Bemanningsenheten Svårt att bedöma Bilaga 11 
Utreda nedläggning av hela verksamheter inom SO, exempelvis f.d. Våga Vilja 
eller Träffpunkten 

Avdelningschef SO 500 tkr 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 Fastighets- och 
serviceförvaltningen och de tycker att processen för matutdelningen är för 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 klart 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. Avtalstrohet. 

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 i hemmiljö och unga i missbruk eller på väg in i missbruk. 
Beskrivning av åtgärden 
Ansökan av medel från innovationsfonden till förstärkning och utveckling av behandlingsinsatser på hemmaplan för att undvika placeringar. Utveckla 
arbetssätt för att nå identifierade ungdomar i riskzonen. Utveckla samverkan med polis, skola. Kultur och fritid. 
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. 

2018-09-25 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. 

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

2018-11-01 Sprint genomförd. Verksamheten kommer att starta ett intensivt stöd till barn, unga och familjer. Syftet är att genom detta inte behöva placera lika många 
barn och unga. Implementering påbörjas med att beskriva uppdraget i verksamheten och därefter rekrytera internt. Preliminär uppstart i december 2018. 

2018-11-01 Fältverksamheten är uppstartad. 

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. 

2018-11-01 Upphandlingen Stödboende 2017 ute på extern remiss nu. Extern remiss betyder att SKL annonserar underlaget så att de utförare som är intresserade har 
möjlighet att komma in med synpunkter innan SKL annonserar det på riktigt. 

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. 

2018-11-01 För närvarande ingen kö och därmed inget behov av konsultköp. 

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. 

2018-11-01 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 startkort tillsammans med utvecklingskommitté. Påbörjat risk och konsekvensanalys. Nästa steg blir att presentera ett förslag till politiken för att 
bestämma riktning utifrån analysen. 

2018-11-01 Tjänsteskrivelse till SN i november med förslag att köra igång med projektet från första januari 2019. 

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 5,8 mkr vilket ger en kostnad på ca 3,9 tkr/dygn/plats. Minskad kostnad per dygn och 
plats är ca 2,9 tkr. Den minskade kostnaden per dygn och plats förutsätter att alla 4 platser på boendet är belagda. 
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Bilaga 6 

Åtgärd/rubrik 
Rekrytera fler familjehem. 
Beskrivning av åtgärden 
Tillskott på 500 tkr för att kunna rekrytera fler familjehem. 
Syfte 
Minska kostnader genom att inte behöva köpa placeringar privat. 

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 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. 

2018-11-05 Från 20190101 är en person anställd för metodstöd. 

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. 

2018-11-05 Samtal med fastighetsägare pågår för lämplig gruppbostad men inget klart ännu. 

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 (i dagsläget är det 64 lgh). 

Syfte 
Att minska personalkostnaderna med ca 1,8 miljoner kronor per år, det vill säga 3,2 årsarbetare. 

Nuläge 
Datum Kommentar 

2018-10-12 Avvaktar verkställande på grund av platsbrist på särskilt boende. Detta kan påbörjas tidigast 2019 när det nya särskilda boendet ”Berget” har öppnat. Risken 
med att dra ner på platser är att verksamheten kan få betalningsansvar till följd av att färdigbehandlade personer blir kvar på sjukhuset för länge. 

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 å.a = 3,2 å.a = 1,8 mkr 
(Detta kan påbörjas tidigast 2019 när det nya särskilda boendet ”Berget” har öppnat, ingen ekonomisk vinning 2018.) 
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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 

Våren 2018 Samplanering testades på tre verksamheter: Mogården SÄBO, Djupvikens hemtjänst och Blå Kullens gruppbostad. Feedback då var inte så positiv från 
brukarens perspektiv då de fick möta många nya ansikten vilket kan skapa oro bland demenssjuka. 

V.43 Möte med projektledaren för samplanering Marie Isaksson och socialtjänstens ledning, och VO-chefer för att ta diskutera vägen framåt i projektet. 

2018-11-13 Två nya hemtjänstgrupper inom äldreomsorgen har gått in i projektet. Ett nytt strategiskt möte är planerat till december. Inan dess funderar VO-chefer och 
andra ansvariga vilka steg och riktlinjer som behöver tas för att projektet ska kunna vidareutvecklas. 

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 

2018-10-12 Träffpunkten i Öjebyn är nedlagd, istället har Café Ernst inne i centrum nyöppnat i egen regi. Detta innebär en omflytt av budget och en besparing på ca. 
500.000 kr jämfört med att ha båda verksamheterna (Träffpunkten & Café Ernst) igång. 

Underlag till beräkningen, det vill säga effekten av att göra åtgärden. (Hur har verksamheten kommit fram till effekten). 
Kostnad Träffpunkten Öjebyn: hyra Pitebo 184 tkr + tjänster Bryggan 636 tkr + matleverans 37 tkr = 857 tkr / år. 
Omflytt av budgeten till Café Ernst innebär en besparing om ca. 500 tkr. 
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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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Ärende 5 

Uppföljning av förändringar gjorda 
i Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen 2017-09-
01 



 

       
 

  
     

           
    

          
             

           
        

             
                 

         
 

          
             

             
              

    

             
               

          
               

          
            

           
      

    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-26 
Dnr 18SN381 

Uppföljning av förändringar gjorda i Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen 2017-09-01 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del av informationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med beslutet om förändringar i hälso-och sjukvårdsorganisationen togs beslutades 
att en uppföljning skulle göras. 

De huvudsakliga förändringarna bestod av att distriktssköterskorna utökades med 1 
årsarbetare och blev genom detta alltid två distriktssköterskor i tjänst kvällstid. Ett antal 
organisatoriska förändringar gjordes samt att en hälso- och sjukvårdschef fick lednings-, 
samordnings-, kvalitets- och utvecklingsansvar i hälso- och sjukvårdsfrågorna. 

Ett frågeformulär är utskickat till alla med titeln sjuksköterskor i Socialtjänsten (92 personer). 
En del av dessa är tillfälligt anställda och arbetar bara vid behov och trots ett par påminnelser 
inkom endast 14 svar, vilket ger en ytterst låg svarsfrekvens. 

Uppföljningen visar i överlag på positiva resultat till övergripande organisatoriska 
förändringar som inneburit ökad tydlighet vilka uppdrag som gäller och stöd i bedömningen 
av behov, kvalitet och kompetens. Den extra årsarbetaren som gav utrymme för två 
distriktssköterskor i tjänst varje kväll har gett positiva effekter som mindre stress och därmed 
minskade risker för felbedömningar. 

När det gäller förväntade effekter av genomförda förändringar som berör minskad ohälsa och 
en på sikt bättre arbetssituation och arbetsmiljö för anställda kan inte utläsas i svaren. I 
jämförelse med risk- och konsekvensanalysen med utgångspunkt arbetsmiljö kan vissa 
farhågor ha besannats men att svarsunderlaget är för litet för att kunna dra några tydligare 
slutsatser. 

På den negativa/fortsatta utvecklingsområden finns fortsatta önskemål och dessa bör 
analyseras närmare och brytas ner till ärenden relevanta att arbeta vidare med. 
Frågeställningen angående säkerställandet av det fortsatta arbetet med rutiner och lagkrav 
gällande patientsäkerheten bör likaså beaktas och genomföras. 

Beslutsunderlag
Utvärdering ny hälso- och sjukvårdsorganisation 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



 

              

     
   

             
             

             
            

             
              
             

              
           

     

              
           

              
                
 

            
           

             
      

           
      

Datum: 2018-10-03 

Uppföljning av förändrad sjuksköterskeorganisation i 
Socialtjänsten gällande från 2017-09-01 

Sammanfattning 

Ett frågeformulär utskickat till alla sjuksköterskor ligger till grund för den här utvärderingen. 
Svarsfrekvensen blev låg trots två påminnelser. Frågorna skickades ut till alla med titeln 
sjuksköterskor i Socialtjänsten (92 personer). En del av dessa är tillfälligt anställda och 
arbetar bara vid behov. Inkomna svar är 14, vilket är väldigt lågt. 

De svar som inkommit är i överlag positiva resultat till övergripande aktuella organisatoriska 
förändringar som inneburit ökad tydlighet vilka uppdrag enligt HSL som gäller och stöd i 
bedömningen av behov, kvalitet och kompetens. Den extra årsarbetaren som gav utrymme för 
två distriktssköterskor i tjänst varje kväll har gett positiva effekter som mindre stress och 
därmed minskade risker för felbedömningar. Övriga punkter i genomförda förändringar har 
alla berörts positivt i inlämnade svar. 

Den del förväntade effekter av genomförda förändringar som berör minskad ohälsa och en på 
sikt bättre arbetssituation och arbetsmiljö för anställda kan inte utläsas i svaren. 

På den negativa sidan finns fortsatta önskemål och dessa bör dessa analyseras närmare och 
brytas ner till ärenden relevanta att återkoppla ifall det beror på lokala behov av stöttning eller 
annan hjälp. 

Andra önskemål som berör mer övergripande organisatoriska förändringar bör noteras för att 
vidarebefordras uppåt i organisationen. I jämförelse med risk- och konsekvensanalysen med 
utgångspunkt arbetsmiljö kan vissa farhågor ha besannats men att svarsunderlaget är för litet 
för att kunna dra några tydligare slutsatser. 

Frågeställningen angående säkerställandet av det fortsatta arbetet med rutiner och lagkrav 
gällande patientsäkerheten bör likaså beaktas och genomföras. 

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

www.pitea.se/kommun
https://pitea.se


 

              

       

        
       

           
            

  
           

     
            

        
 

         
 

 

    

             
              

      

            
       

       
 

    
 
   
        
     

           

               
  

          

Datum: 2018-10-03 

Genomförda förändringar enligt beslut av Socialnämnden daterad 
2017-03-09 

1. Hemsjukvårdens sjuksköterskeorganisation utökas med en årsarbetare vilket innebär 
att det idag arbetar två distriktssköterskor varje kväll 

2. Gruppen hemsjukvård kväll/natt delas upp så att hemsjukvård dag sköter ordinärt 
boende dag och kväll och hemsjukvård natt arbetar tillsammans med gemensamt team 
med ambulerande nattsjuksköterskor. 

3. Sistnämnda övergår till organisationen hemsjukvård och bildar genom det ett arbetslag 
med samma chef som hemsjukvård natt. 

4. En hälso- och sjukvårdschef är rekryterad ingående i äldreomsorgens stab. Denna har 
lednings-, samordnings-, kvalitets- och utvecklingsansvar för äldreomsorgens hälso-
och sjukvård. 

5. Ansvaret för kvällstiden på Trädgårdens Äldrecentra övergår till ordinärt boende-
hemsjukvård dag/kväll 

Förväntade effekter av genomförda förändringar 

I generella ordalag förväntas ovanstående förändringar minska risken för ohälsa och på sikt 
leda till en bättre arbetssituation och arbetsmiljö för anställda. För brukarna bör det samtidigt 
innebära en bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet. 

En tydligare och bättre styrning och ledning tillsammans med ökad samordning och 
prioritering i verksamheten bör sammantaget ge positiva effekter. 

Sammanfattning av risk- och konsekvensanalys med utgångspunkt 
arbetsmiljö 

1. Otrygghet inför ev nya arbetsuppgifter 
2. Ökad arbetsbelastning/stress 
3. Ökad arbetsbelastning pga helgarbete 
4. Ökad psykosocial belastning pga obalans samt känsla av otillräcklighet 
5. Stress inför vissa arbetsuppgifter under helgarbete 
6. Hög arbetsbelastning pga arbete med förändrad organisation då övrigt arbete löper 

jämsides 
7. Farhågor att SSK ej är tillgängliga för USK i tillräckligt hög grad vid behov av 

rådgivning och/eller tillsyn 
8. Hur säkerställs det fortsatta arbetet med rutiner och lagkrav gällande patientsäkerhet? 

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

www.pitea.se/kommun
https://pitea.se


 

              

   

      

               
         
 

             
              

              
             

     
            

         
            

      
         

            
    

              
              

   
               

  
               

     
        

            
      

           

Datum: 2018-10-03 

Redovisning av frågeställningarna: 

 Hur upplever du att det blivit? 
 För/nackdelar 

Sammanfattning av 14 inkomna svar av 92 utskickade (15%). De i skrift löpande svaren är 
sammanfattande efter personalgrupp samt under rubrikerna positivt, neutralt och 
negativt/fortsatta önskemål. 

Positivt: 

 Fem svarande uppger en tydlig positivt effekt i och med tillsättandet av en 
verksamhetschef för hälso- och sjukvården då det länge varit ett stort behov att städa 
upp och reda ut en del frågeställningar. Denna har även bidragit med en tydlighet 
vilket HSL uppdrag som gäller för ordinärt boende samt chefsstöd i olika ärenden. 
Verksamhetschefen upplevs som engagerad och duktig. 

 Tydligare ifrågasättande vilka ärenden som tillhör HSL och vilka som går under SoL. 
 En försiktig förbättring i att prioritera vad som bör utvecklas. 
 Ser fram mot fortsatt utveckling av vår verksamhet till exempel ett gemensamt 

koncept/rutiner vad som gäller vid livets slutskede. 
 Ser fram mot ett närmare och bättre samarbete med hälsocentralerna. 
 Enklare kommunikation med chef på plats som förstår verksamheten och kan korrekt 

bedöma behov, kvalitet och kompetens. 
 Ambulerande natt uppskattar att ha fått en hälso- och sjukvårdschef som är nära att 

kommunicera med och positivt att sortera under hemsjukvården och i och med det en 
tydligare koppling mot HSL. 

 Hemsjukvård dag samt annan svarande tycker det är en trygghet att vara två SSK i 
tjänst på kvällen. 

 Hemsjukvård dag använder Time Care för att styra upp så att inte två från samma 
team arbetar kväll eller helg samtidigt. 

 Hemsjukvård dag upplever att deras uppdrag nu blivit tydligare. 
 Positiva effekter och mycket gott resultat av en extra årsarbetare i hemsjukvården. 

Mindre stress och mindre risker för fel. 
 Hemsjukvården upplever större tydighet vilka uppdrag och åtgärder som gäller för 

dem. 

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

www.pitea.se/kommun
https://pitea.se


 

              

           
             

 
           

     
         

           
              

      
           
   

 

           
           
     

           
        

           
        

         
             

         
    
           

           
              

            
         

      
              

      
            

Datum: 2018-10-03 

 Två från Hemsjukvården upplever sitt huvudansvar för brukare på Trädgårdens ÄC 
under kvällar och helger som positivt. Även att samarbetet med ÄC´s övriga personal 
fungerar bra. 

 Trädgårdens ÄC upplever det positivt att kvällstid arbeta med Hemsjukvården, vilket 
ofta innebär större kontinuitet med brukarkontakter. 

 Kopplingen mellan Roknäsgården och Hortlax har vid arbetsanhopning fungerat bra. 

Neutralt: 

 Två svarande från ambulerande natt blev förändringarna ringa med enbart ett 
chefsbyte och man har ännu inte märkt av effekten av en ny hälso- och sjukvårdschef. 

 Har inte märkt av någon större skillnad. 
 Två svarande är osäkra på hur den utlovade samordningen mellan kopplingsområdena 

ska fungera vid arbetsanhopning. 

Negativt/Fortsatta önskemål: 

 Stort önskemål om en lättillgänglig databaserad rutinportal som klart skulle underlätta 
det dagliga som nattliga arbetet. Samtidigt skulle kvalitetssäkringsnivån höjas och nya 
och reviderade rutiner snabbare få genomslagskraft. 

 Ambulerande personal och annan svarande önskar en generell läkemedelslista för alla 
särskilda boenden samt lättare åtkomst av NPÖ eller Pascal. 

 Ambulerande natt upplever ”krock” i rutinerna för Trädgårdens ÄC´s rutiner för 
ordinärt boende med rutinerna som råder för särskilda boenden. 

 Ambulerande natt upplever även problem med överrapporteringen kvällstid, helger 
och morgnar, speciellt på Trädgårdens ÄC. De möts ofta av ett utskrivet VIVA 
dokument istället för den överenskomna muntliga rapporteringen. Detta då 
överlämnande personal redan gått hem. 

 Ambulerande natt och annan svarande upplever det ovärdigt att vid palliativ 
patientvård akut behöva ringa runt samt även hämta adekvat smärtlindring och 
medicin på jouren eller akuten på sjukhuset. Även olyckligt när inte extravak finns att 
tillgå. Önskvärt med lager på plats av receptfria läkemedel som till exempel Alvedon. 

 Ambulerande natt uttrycker farhågor för hur arbetsfördelningen på nya 
demensboendet på Berget kommer att gestalta sig. 

 Nackdel med arbetsböcker i skrift som endast kan läsas i liggaren på aktuellt boende. 
 Ej populärt med kvällstjänstgöring bland dagarbetande distriktssköterskor. 
 Hemsjukvård dag upplever negativt att ledighet före/efter helg ej ersätts med annan 

personal. 
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Datum: 2018-10-03 

 Hemsjukvården dag upplever det negativt att behöva neka sjukvårdsuppdrag till 
brukare som efterfrågar ofta på grund av att Hälsocentralerna inte delegerat sådana 
uppdrag. 

 Trädgårdens ÄC önskar att HSL chef tar ett kvalitetsmässigt övergripande ansvarar för 
anskaffning av utrustning för speciella vårdbehov som till exempel ultraljudsapparat 
för fastställande av residualurin. 

 Trädgårdens ÄC konstaterar att ingen minskning i helgtjänstgöringstimmar skett för 
personalen trots ökad bemanning både i Hemsjukvården och på Trädgårdens ÄC. 

 Ibland nackdel att behöva rapportera till två natt SSK. 
 Vi inte räcker till. Vi går på knäna. 23-dagarsschemat är inte ”Hälsosamt” snarare 

tvärtom. Hög stressbelastning att hinna avsluta och gå hem vid kortare pass. Önskemål 
gå tillbaka till tidigare schemaläggning då några dagars ledighet insprängt i schemat 
gav välbehövlig återhämtning. 

 Negativt att klumpas ihop med USK´s jobb då vi egentligen har helt olika 
arbetsuppgifter. 

 I tider av svårrekrytering är det ett slöseri med sjuksköterskekompetens att nästan 
hälften av nattpassen arbeta som undersköterska. 

 Upplever att ingen tar vid efter dagens slut vilket innebär en stress att bli klar med alla 
göromål inom utsatt arbetstid. 

 Upplever inte någon förståelse för utfört arbete bland chefer och andra beslutsfattare 
högre upp i organisationen. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN419 

Utökning av nattpatrullens verksamhet 

Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen 

Ärendebeskrivning
I nattpatrullen finns 2 ½ bil/natt i tjänst. En bil arbetar halv natt (20:30-01:30) och två bilar 
arbetar hel natt (21:00-07:00). 

Arbetsbelastningen i nattpatrullen har ökat under det senaste åren och mycket det sista året. 
Fler ärenden och många med större vårdbehov leder också till att besöken tar längre tid. I
nuläget har man 85 planerade besök/natt. Även larmen har ökat i antal och snittet är 20 
larm/natt. Den sista tiden har det varit nätter med 30 larm/natt. För att minimera körtiderna på 
bilarna så delas kommunen in i geografiska områden, där varje bil ansvarar för de planerade 
besöken men även larmen. 1:an och 2:ans bil som är hel nätterna kör ca 15-18 mil/natt. 3:ans 
bil som är halv natt kör ca 12 mil/natt. Med 85 planerade besök blir genomsnittstiden 
17 minuter/planerat besök och då är ingen körtid inräknad, inte heller några larm. Den senaste 
tidens mängd besök och larm påverkar naturligtvis arbetssituationen och arbetsmiljön för 
personalen. 

Nattpatrullen har haft samma bemanning sedan hösten 2005 (9,63 årsarbetare) så upplägget 
har alltså fungerat under lång tid. 

Utifrån ovan nämnda situation är en extra bil hel natt insatt för att kunna tillgodose behovet av 
nattpatrullinsatser och att personalen ska ha en arbetssituation som fungerar. Extra bilen är 
insatt från oktober och innebär att bemanningen ökar med 3,86 årsarbetare. I dagsläget går det 
inte att bedöma hur länge den behövs. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
i Norrbotten 



 

    

  
 

             
            

          
        

   
 

          
         

            
           

  

           
          

                
   

              
           

           
           

          
               
     

           
           

           

         

         
     

    

  
   

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN327 

Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

Förslag till beslut
Anta riktlinjerna 

Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten har genomförts för att svara 
upp mot de strukturella förändringar som skett inom hälso- och sjukvården. Förändringarna 
handlar om kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom Region 
Norrbotten. Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att anta riktlinjen. 

Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, 
långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska 
patienter och patienter med stroke eller neurologiska sjukdomar. Patienter med smärta som 
har komplexa rehabiliteringsbehov och personer med reumatiska sjukdomar omfattas inte av 
denna riktlinje. 

Den överenskommelsen för rehabilitering i länet som dåvarande Norrbottens läns landsting 
antog 2011 innehöll en nivåstrukturering. Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i 
Region Norrbotten indelas nu mer översiktligt i tre nivåer. Rehabilitering på nivå 2 och 3 är 
ett ansvar för regionen. 

Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har breda allmänna kunskaper och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. 
Rehabiliteringen kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. Rehabiliteringen 
ska ske utifrån patientens behov och genom samverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut, 
distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom psykisk ohälsa. Att 
utgå från vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske 
både i hemmet och vid hälsocentralen. 
Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Norrbottens län”. I avtalet framgår att tröskelprincipen ska tillämpas även vid rehabilitering. 

De nya riktlinjerna innebär ett förtydligande gällande kommunens rehabiliteringsansvar. 

Implementering har genomförts via informations och dialogmöte inom Närsjukvårdsområdet 
där representanter från kommunens rehabiliteringspersonal deltagit. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för rehabiliteringsansvar i Norrbotten 

Beslutet skickas till 
MAS, Verksamhetschef HSL, Rehabchef 



 

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN327 

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



 

 
  

   
 

  
 

  

 

 
 

  
   

  

 
   

 
  

  
   

  
  

   
  

     
 

 
     

  
    

 
     

    
  

    
 

  
  

  
  

 
  

     
   

  
 

RIKTLINJER FÖR 
REHABILITERINGSANSVAR 

1 (7) 

PROJEKTNAMN: REVIDERING AV 
REHABILTERINGSÖVERENSKOMMELSE 
PROJEKTÄGARE: DIVISIONSCHEF 
NÄRSJUKVÅRD 

DATUM: 170508 

Riktlinjer 
för rehabiliteringsansvar 

i Norrbotten 

Inledning 
Region Norrbotten ska erbjuda länets medborgare rätt vård på rätt vårdnivå i en struktur där tillgången 
till rehabilitering är densamma, oavsett var i länet patienten bor. För att denna målsättning ska uppnås 
måste det vara tydligt vilken rehabilitering som erbjuds inom de olika vårdnivåerna. Alla aktörer ska 
veta vilka rehabiliteringsresurser som finns att tillgå utifrån patientens specifika behov. Genom 
samverkan och konsultativt stöd ska patienten få optimal rehabilitering oberoende av var i vårdkedjan 
rehabiliteringen tillhandahålls. Detta dokument redovisar ansvarsfördelningen mellan de olika 
rehabiliteringsnivåerna. Riktlinjerna avser rehabiliteringsbehov i ett generellt perspektiv, inte per 
diagnosgrupp. 
2011 antog dåvarande Norrbottens läns landsting en överenskommelse som innehöll en 
nivåstrukturering av rehabiliteringen i länet. Därefter har det skett flera strukturella förändringar inom 
hälso- och sjukvården såsom kommunalisering av hemsjukvården och förändrad organisation inom 
Region Norrbotten. Dessa förändringar har skapat ett behov av uppdaterade riktlinjer för 
rehabilitering. 

Målgrupp 
Riktlinjen gäller rehabilitering av vuxna patienter som har förvärvade sammansatta, långvariga och 
ibland återkommande behov av rehabilitering. Exempelvis geriatriska patienter och patienter med 
stroke eller neurologiska sjukdomar. De neurologiska sjukdomar som initialt inte ger svåra symtom 
men som på längre sikt kan medföra stora rehabiliteringsbehov hos patienten omfattas också av denna 
riktlinje. 
Patienter med smärta som har komplexa rehabiliterings-behov handläggs enligt 
handläggningsöverenskommelser som finns i Region Norrbotten och omfattas inte av denna riktlinje. 
Översynen från 2011 omfattade även personer med reumatiska sjukdomar men inom den gruppen 
finns idag inte lika stort behov av rehabilitering. De personer som har behov av rehabilitering får det 
via reumatologens öppenvård. 

Förklaring av begrepp 
Rehabilitering: Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 
2017) 
Vardagsrehabilitering: Omsorgs- och vårdpersonal har kunskap i ett rehabiliterande förhållningssätt 
som innebär att man i vård- och omsorgsarbetet tillvaratar personens egna resurser och möjligheter till 
att vara aktiv i vardagen och uppmuntrarpersonens eget handlande. Vardagsrehabilitering är 
ett arbetssätt som används i de dagliga insatserna (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 
Specifik rehabilitering: Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad insats som utgår 
ifrån personens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som personen själv 
identifierar i sin vardag. Kvalificerad rehabilitering syftar till att nå optimal funktionsförmåga i 
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vardagslivet för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt trots begränsningar och sjukdom. Teamet 
ska bestå av olika professioner med särskild kunskap i rehabilitering (Sveriges arbetsterapeuter, 2014). 
Verktyg för samordnad individuell planering: Meddix används för samordnad vårdplanering och 
består av två separata applikationer, Meddix SVP och Meddix ÖV. Meddix SVP används för 
samordnad plan vid utskrivning från slutenvård och reglering av betalningssvarslagen. Meddix ÖV 
används för samordnad individull plan i öppenvård för personer med behov av insatser från både 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Idag pågår ett arbete med att ta fram ett nytt Webbaserat verktyg för samordnad individuell plan i 
såväl sluten- som öppenvård, Life Care. 

Rehabiliteringsnivåer 
Den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs i Region Norrbotten indelas översiktligt i tre nivåer: 
Nivå 1: Rehabilitering på nivå 1 är ett ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård 
vilka har ett generalistperspektiv och utgör basen i länets rehabiliteringsverksamhet. Rehabiliteringen 
kan ske i hemmet, på hälsocentral eller i samhällsmiljön. 
Nivå 2: Rehabiliteringsverksamheterna vid nivå 2 är samlade i enheter knutna till specialistsjukvården 
vid sjukhusen. De ansvarar för rehabiliteringen inom respektive upptagningsområde. Verksamheterna 
har ett specialiserat perspektiv och erbjuder en fördjupad kompetens och mer resurser än vad som 
finns tillgängligt på nivå 1. Rehabiliteringen bedrivs på vårdavdelning i slutenvård, exempelvis efter 
en akut stroke eller ett trauma. Planerad rehabilitering bedrivs vid enheter för 
öppenvårdsrehabilitering. 
Nivå 3: Rehabiliteringsverksamheterna på nivå 3 bedrivs vid Rehabiliteringsmedicin Sunderby 
sjukhus och vid Garnis rehabcenter, med hela länet som upptagningsområde. Verksamheterna erbjuder 
mer resurser och fördjupad kompetens inom sitt specifika område, jämfört med nivå 2. Hit remitteras 
patienter för utredningar och rehabiliteringsåtgärder. Nivån kan också vara första rehabiliteringsinstans 
för patienter med sjukdomar eller skador som kräver specialistvård initialt såsom patienter med 
ryggmärgsskada. 

Remisshantering 
Remiss till nivå 1. Remissfrihet gäller men remiss kan vid behov skrivas av legitimerad 
rehabiliteringspersonal eller läkare inom regionen. 
Remiss till nivå 2 kan skrivas av legitimerad rehabiliteringspersonal eller läkare inom regionen eller 
den kommunala hälso- och sjukvården och skickas till respektive öppenvårdsrehabiliterings-
mottagning. 
Remiss till nivå 3 kan skrivas av legitimerad läkare och skickas till Rehabiliteringsmedicins 
mottagning. 
Egen vårdbegäran: Pat har möjlighet att framföra egen vårdbegäran. Blankett för egen vårdbegäran 
bör tillhandahållas av den enhet där patienten söker rehabilitering. Den bedöms sedan enligt samma 
kriterier som en remiss. 

Dokumentation 
Det finns inte längre något krav att GE 41 eller GE43 bör användas för dokumentation av 
rehabiliteringsplan eftersom det inte fungerar för utskrift till patient eller kan läsas via NPÖ. 
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. 
Patientens plan för rehabilitering inom en enhet i slutenvård dokumenteras i VAS.  Efter utredning och 
bedömning upprättas en plan för rehabilitering om patientens rehabiliteringsperiod beräknas överstiga 
en vecka. 
Patientens mål och plan för rehabilitering formuleras tillsammans med patient utifrån ICF. När planen 
kan komma att beröra fler aktörer ska den dokumenteras som samordnad individuell plan i aktuellt 
webbaserat verktyg. Planen följer patienten så länge behov finns av samordnade rehabiliterings- eller 
hälso- och sjukvårdsinsinsatser och uppdateras när det sker förändringar. Därutöver är legitimerad 
personal skyldig att dokumentera i respektive journalsystem enligt Patientdatalagen (2008:355). 

Organisation och ansvarsområde 

Nivå 1 
Rehabiliteringsverksamheten på nivå 1 är organiserad av primärvården och den kommunala hälso- och 
sjukvården. Rehabiliteringen sker utifrån patientens behov och genom samverkan mellan 
arbetsterapeut, fysioterapeut, distriktssköterska, distriktsläkare och medarbetare med kompetens inom 
psykisk ohälsa. Arbetssättet präglas av personcentrering, helhetssyn och tvärprofessionell samverkan. 
Personcentrering innebär att personen som lever med sjukdom sätts i fokus och inte diagnosen. 
Verksamheterna måste därför vara lyhörda för vad patienten värdesätter och upplever. Att utgå från 
vad som är viktigt för patienten kan innebära att rehabiliterande insatser kan ske både i hemmet och 
vid hälsocentralen. 

Ansvarsområde 
Primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården har ett generalistperspektiv och ansvarar för 
befolkningens behov av rehabilitering, hälso- och sjukvård som inte kräver rehabilitering på nivå 2 
eller 3. Ansvarsfördelningen mellan primärvård och kommun regleras i ”Avtal om övertagande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Norrbottens 
län”. 
Patientens plan i samverkan mellan enheter skrivs som samordnad individuell plan i aktuellt 
webbaserat verktyg. 
Patienter som har behov av fördjupad kompetens, specialistkompetens eller resurser som inte kan 
erhållas av primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården ska remitteras till nivå 2 eller nivå 
3. 

Nivå 2 
Rehabiliteringsverksamheten på nivå 2 omfattar sluten- och öppenvård med ansvar för rehabiliteringen 
i ett länsdelsperspektiv. Rehabilitering i slutenvård bedrivs vid länets fem sjukhus. Rehabilitering i 
öppenvård bedrivs vid Öppenvårdsrehabiliteringarna kopplade till länets sjukhus. Arbetssättet präglas 
av multimodalt teamarbete. Rehabiliteringsprocessens längd och intensitet kan variera beroende på 
patientens behov och resurser. 
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Ansvarsområde öppenvård 
Rehabilitering vid nivå 2 innebär tillgång till fler yrkeskompetenser, mer resurser, och fördjupad 
kompetens inom berörda diagnosområden jämfört med nivå 1. Rehabilitering i öppenvård på nivå 2 
bedrivs vid enheter för öppenvårdsrehabilitering. Öppenvårdsrehabilitering omfattar rehabilitering 
med multimodala team. Rehabiliteringsinsatserna syftar till att öka patientens delaktighet i sina 
vardagliga aktiviteter. 
Verksamheten bedrivs dagtid, rehabiliteringen kan bedrivas vid enheten, i hemmet eller ute i 
samhället. Patienten bor hemma och dagpendlar till verksamheten alternativt bor på patienthotell. 
Plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt avsnitt 
dokumentation. Om patienten bedöms ha behov av fortsatt rehabilitering efter avslutat
rehabiliteringsperiod vid Öppenvårdsrehabiliteringen så kallas aktuella rehabiliteringsaktörer på nivå 1 
via aktuellt webbaserat verktyg till planeringsmöte för att upprätta eller uppdatera samordnad 
individuell plan. 

Kriterier för nivå 2, rehabilitering i öppenvård 

Inklusionskriterier 
• Behov av samordnad rehabiliteringsinsats från team med fördjupad kompetens på nivå 2. 
• Sammansatta, långvariga och ibland återkommande, fysiska eller kognitiva nedsättningar oavsett 

diagnos. 
• Motiverad till träning/behandling med syfte att uppnå egna mål. 
• Personen ska ha potential för att tillgodogöra sig rehabiliteringen som erbjuds där 

träning/behandling är av mer intensiv karaktär. 
Exklusionskriterier 
• Endast behov av utredning inför hjälpmedelsförskrivning eller intygsskrivning. 
• Pågående missbruk. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning 
När patienten remitterats för rehabilitering vid öppenvårdsrehabilitering gör teamet en bedömning av 
patientens rehabiliteringsbehov. Om teamet bedömer att patienten inte har behov av 
öppenvårdsrehabilitering återkopplar teamet till remittenten med förslag om andra alternativ till 
rehabilitering. 

Ansvarsområde slutenvård 
Vid sjukhusens slutenvård bedrivs rehabilitering med multimodala team bestående av arbetsterapeut, 
sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska, kurator, dietist, logoped och läkare. Rehabiliteringen och 
den medicinska vården sker parallellt. Patienterna kommer akut insjuknade eller överförs från annan 
vårdenhet på region-, läns-, eller länsdelsnivå. 
Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient utifrån ICF och 
dokumenteras enligt avsnitt dokumentation. 
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Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 
öppenvårdsrehabilitering eller inom nivå 1 primärvård/kommun. Kartlagda behov av rehabilitering ska 
överföras till nästa aktör. 

Nivå 3 
Kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin har länsuppdrag för specialiserad rehabilitering av 
personer med neurologisk sjukdom eller skada och personer med långvarig smärta. 
Vid Rehabiliteringsmedicin arbetar man i multimodala team som har mer resurser och fördjupad 
kompetens inom sitt specifika område. Verksamheten har läkare med specialistkompetens i 
rehabiliteringsmedicin. I den medicinska rehabiliteringen ingår ansvar för att optimera patientens 
förutsättningar för att behålla eller återgå till yrkesarbete eller studier. 
Rehabilitering på nivå 3 sker vid kompetenscentrum för Rehabiliteringsmedicin Sunderby sjukhus och 
vid Garnis Rehabcenter. Verksamheterna fungerar som kompetenscentrum och har ett 
utbildningsansvar gentemot övriga nivåer. 
Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt 
avsnitt dokumentation. 
Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 

Ansvarsområde öppenvård 
Rehabiliteringsmedicins mottagning vid Sunderby sjukhus och Garnis Rehabiliteringscenter erbjuder 
teambaserade utrednings- och rehabiliteringsinsatser inom öppenvård. Programmet bedrivs vid 
Rehabiliteringsmedicins mottagning på Sunderby sjukhus och i internatform på Garnis Rehabcenter i 
Boden. 
Sektionen har ett specifikt ryggmärgsskadeprogram som beskriver rehabiliteringsprocessen med dess 
insatser både inom sluten- och öppenvård. 
Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta inom 
öppenvårdsrehabilitering eller inom nivå 1, primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. Aktuella 
rehabiliteringsaktörer kallas, via aktuellt webbaserat verktyg, till planeringsmöte för att upprätta eller 
uppdatera samordnad individuell plan. Kartlagda behov av rehabilitering ska överföras till nästa aktör. 

Kriterier för nivå 3, rehabilitering i öppenvård 

Inklusionsskriterier 

• Målgruppen är vuxna personer med sammansatta funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar 
på grund av neurologisk sjukdom/skada, personer med ovanliga neurologiska diagnoser. 
• Patienten ha en fastställd neurologisk diagnos. 
• Ålder från 16 år. 
• Behov av samordnande insatser av ett multiprofessionellt team med fördjupad och bredare 
kompetens än Rehabnivå 1 och 2. 
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RIKTLINJER FÖR 
REHABILITERINGSANSVAR 

6 (7) 

PROJEKTNAMN: REVIDERING AV 
REHABILTERINGSÖVERENSKOMMELSE 
PROJEKTÄGARE: DIVISIONSCHEF 
NÄRSJUKVÅRD 

DATUM: 170508 

• Patienten ska kunna tillgodogöra sig rehabiliteringsinsatser för Rehabnivå 3. 
• Patienten måste kunna klara sig själv under utrednings- eller rehabiliteringsperioden alternativt ha 
med sig personlig assistent eller annan person som hjälp 

Exklusionskriterier 

• Pågående medicinsk behandling/utredning och/eller ett hälsotillstånd som negativt påverkar 
förutsättningar för rehabiliteringsinsats. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning. 
• Pågående drogmissbruk 

Ansvarsområde slutenvård 

Rehabilitering på nivå 3 sker vid kompetenscentrum för Rehabiliteringsmedicin Sunderby sjukhus, 
avd 41N. Slutenvårdsprogrammet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder med behov av 
rehabilitering och 24 timmars omvårdnad för svåra till totala aktivitetsbegränsningar inom området 
neurologi. Patienten skall uppfylla kriterierna för nivå 3. 

Personer med nyligen förvärvad ryggmärgsskada och behov av rehabilitering i slutenvård erbjuds vård 
på enheten från 16 år och uppåt. Rehabiliteringen individualiseras utifrån etiologi till skadan, 
skadenivå, grad av funktionsbortfall, samsjuklighet och rehabiliteringspotential. Sektionen har ett 
specifikt ryggmärgsskadeprogram som beskriver rehabiliteringsprocessen med insatser både inom 
sluten- och öppenvård. Avdelningen har också ansvar för att bemanna baklofenmottagning för 
patienter med spasticitet, där sjuksköterskor ger behandling och utför återkommande kontroller samt 
påfyllning av pumpar. Påfyllning av pumpar sker även i Gällivare. 

Mål och plan för rehabiliteringsperioden formuleras tillsammans med patient och dokumenteras enligt 
avsnitt dokumentation. 

Vid kvarstående rehabiliteringsbehov vid utskrivning ska rehabiliteringen fortsätta vid 
slutenvårdsavdelning vid länsdelssjukhus, öppenvård inom nivå 3, rehabiliteringsmedicin, nivå 2 
öppenvårdsrehab eller inom nivå 1, primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. Kartlagda behov av 
rehabilitering ska överföras till nästa aktör. 

Kriterier för nivå 3, rehabilitering i slutenvård 

Inklusionskriterier 

• Personer med neurologisk diagnos med svår till total aktivitets- och delaktighetsinskränkning med 
behov av nivå 3 rehabilitering. 
• Personer med sammansatta problem och med behov av samordnade teaminsatser och fördjupad 
kunskap och bredare kompetens inom det neurologisk rehabilitering. 
• Personer med behov av spasticitetsutredning som kräver slutenvård. Gäller framförallt patienter för 
testning/utprovning av intratekal baklofenbehandling. 

Exklusionskriterier 
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PROJEKTNAMN: REVIDERING AV 
REHABILTERINGSÖVERENSKOMMELSE 
PROJEKTÄGARE: DIVISIONSCHEF 
NÄRSJUKVÅRD 

DATUM: 170508 

• Pågående medicinsk behandling och/eller utredning som negativt påverkar förutsättningarna för 
rehabiliteringsinsats t.ex. akutsjuk-vård, livshotande tillstånd 
• Pågående drogmissbruk. 
• Obehandlad allvarlig psykisk störning. 
• Aktivt motverkar rehabilitering 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-25 
Dnr 18SN400 

Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen revidering av riktlinjerna för 
Kommunalt arbetsmarknadsprogram och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna 
riktlinjer. Förslaget ges under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden fattar samma 
beslut som Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
2005 infördes ett Kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar under 25 år som uppbar 
försörjningsstöd. 2014 utökades programmet med möjligheten att anvisa personer 25 år och 
äldre som uppbär försörjningsstöd. Tidigare riktlinjer har nu reviderats då fler personer är i 
behov av försörjningsstöd samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera arbetskraft. 
Utifrån detta krävs mer samordnade insatser och förstärkt samverkan för att personer inte ska 
fastna i ett passivt försörjningsstöd utan bli en del av den funktionella arbetskraften. 

Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

    
 

  

     
           

          

 

Riktlinjer för Kommunalt 
arbetsmarknadsprogram 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för ett utvidgat 
kommunalt 
arbetsmarknadsprogram 

Riktlinjer 2018-11-21 Socialnämnden 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Socialtjänsten/Samhällsbyggnad 
Dokumentinformation Riktlinjer för ett utvidgat kommunalt arbetsmarknadsprogram 
Dokumentet gäller för Försörjningsstödstagare i åldern 18-65 år som bedöms behöva stöd 

för att närma sig egen försörjning eller provas mot arbetsmarknadens 
krav. 



        
        

            
   

               

                 
          

               
           

   
           
      

         
 

          
         

      

          
        

         

         

       
            

            
 

                
  

Bakgrund 

2005 beslutade Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, numera 
Samhällsbyggnadsnämnden, om att införa ett kommunalt arbetsmarknadsprogram för 
ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd. I huvudsak skulle programmet komplettera 
arbetsförmedlingens insatser för unga. 

Sedan 2014 har Samhällsbyggnad även arbetat med att ta emot anvisningar för de över 25 år. 

I dag ser vi fler hushåll som är i behov av försörjningsstöd och står ofta långt från 
arbetsmarknaden samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera arbetskraft. Utifrån 
detta krävs mer samordnade insatser för att personer inte ska fastna i ett långt passivt 
försörjningsstöd utan i stället bli en del av den funktionella arbetskraften. 

Mål 

 Utöka utbudet av arbetskraft 
 Korta tiden i försörjningsstöd och därmed på sikt lägre kostnader för försörjningsstöd 
 Stödja personer till rätt insats och stöd 

Målgrupp 

Målgruppen för ett Kommunalt arbetsmarknadsprogram är försörjningsstödstagare i åldern 
18-65 år. 

Genomförande 

Socialtjänsten anvisar deltagare till Samhällsbyggnad som ansvarar för aktiviteter, planering 
och uppföljning. Försörjningsstöd utgår under inskrivningstiden, under förutsättning att 
planering följs och övriga villkor är uppfyllda. 

Metoder 

Samhällsbyggnad och Socialtjänsten tar fram ett gemensamt rutindokument som uppdateras
vid behov. Överenskomna aktiviteter skall sträva mot självförsörjning. 

Organisation 

Styrgrupp bestående av avdelningschefer från Samhällsbyggnad samt från Socialtjänsten. 

Arbetsgrupp bestående av personal och chefer från Samhällsbyggnad och Socialtjänsten. 

Uppföljning/utvärdering 

Verksamheten följs upp utifrån givna mål och nyckeltal. 
Antal, ålder, kön, resultat vid utskrivning redovisas i fördjupad månadsrapport, delår och 
årsrapport. 
Uppföljning görs årligen av vilka deltagare som återgick till försörjningsstöd efter inskrivning 
och varför. 
En uppföljning görs 6 månader efter utskrivningen för att få en bild av de mer långsiktiga 
effekterna av insatserna. 



  
          

         

Förslag till beslut: 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen revidering av riktlinjerna för 
kommunalt arbetsmarknadspolitiskt program och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna 
riktlinjer. 
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LSS-boende för barn och unga 



 

    

  
              

     

                
            

              
               
              
              
           

         
          

            
               

              

     
  
     

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-31 
Dnr 18SN411 

LSS-boende för barn och unga 

Förslag till beslut
Socialnämnden ger avdelningen Stöd och omsorg i uppdrag att starta ett LSS-boende för barn 
och unga under våren 2019 

Ärendebeskrivning
Ledningen Stöd och omsorg har under vår och höst 2018, på uppdrag av nämnden arbetat med 
kartläggning, risk-och konsekvensanalys, samt ekonomisk översyn för att få fram underlag till 
förslag om öppnande av LSS-boende barn-och unga i egen regi. Bakgrunden är samma som 
tidigare redovisat. Piteå kommun har idag ett antal barn placerade i formen för LSS, det 
innebär för kommunen mycket höga kostnader per dygn och under en lång överskådlig tid. 
Boende i egen regi minskar kostnader samt ökar möjlighet till gott samarbete med övriga 
aktörer kring barnet såsom hälsa-och sjukvård, skola, anhöriga samt andra viktiga 
samarbetspartners. Det ökar även egenkontroll av verksamhetens innehåll såsom 
kompetensförsörjning, metod, förhållningssätt, bemanning mm. I de bifogade bilagor beskrivs 
kort hur förarbetet gått till samt bifogad drift-och kostnadskalkyl. Driftskostnad är beroende 
på antalet belagda platser. Piteå kommun kommer att behöva, samt räknat med, att bistå andra 
kommuner i länet, samt angränsande län, plats för barn med behov av placering enligt LSS. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Kostnad LSS-boende barn-och unga 
Bilaga 2, Projektledarstöd 
Bilaga 3 Startkort LSS-boende barn-och unga 

Beslutet skickas till 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



 

  

 

Kostnader LSS boende för barn och unga 

8 årsarbetare med journatt, Bemanning dygnet runt alla dagar i veckan 

DRIFT 

Personalkostnader 8 åa 1 Boendechef 

Lön 27 tkr/mån - 8 åa - Lön boendechef 35 tkr/mån 2 592 000 420 000 

Semester 1,5% 38 880 6 300 

OB/jour 21,5% 557 280 0 

Sjuklön 2% 51 840 8 400 

Vikariekostnader 12,5% 324 000 0 

Total exkl. PO 3 564 000 434 700 

PO 1 430 233 174 445 

Summa Personalkostnader 4 994 233 609 145 

Materialkostnader, hyra (tkr) 

Årshyra 92 400 

Materialkostnader (Förbrukningsmaterial, mat, mm) 100 000 

Övriga kostnader (telefon, abonnemang, representation, mm) 15 000 

Summa Materialkostnader, hyra 207 400 

hyra hummerstigen, 120 kvm 

mat ca 1,6 / månad 75 tkr/år. Förbr.material (blöjor, handskar, våtservetter, mm) 25 tkr/år 

8 åa + 1 B.chef 

Totala driftkostnader 5 201 633 609 145 5 810 778 

INVESTERINGAR 

Investeringar (Engångskostnader) 

Ombyggnation/Anpassning 800 000 

Möbler, teknik 200 000 

Övriga engångskostnader 5 000 

Summa investeringar 1 005 000 

500 tkr sprinklerssystem + 300 tkr badrumsanpassning, mm 

sängar, matsalsmöbler, vardagsrumsmöbler och tekniska hjälpmedel 

1 mobiltelefon 

INTÄKTER 

Minskade kostsnader för placering av barn på LSS boende i egen regi utan B.chef med B.chef 

Intäkter per barn/dygn -49 -49 

Kostnad placering utanför kommunen/barn/dygn 7000 7000 

Kostnad placering egen regi/barn/dygn (4 barn) -3563 -3980 

Totalt minskade kostnader/barn/dygn 3388 2971 

Intäkterna förutsätter att föräldrarna har betalningsförmåga. De totala minskade kostnader/barn/dygn är en prognos om alla fyra 

platser är fyllda. 

Förväntade intäkter: 1500 kr/månad/barn 



 

KLF Projektkontor

Startkort – Särskilt boende för barn och 

ungdomar LSS, socialtjänsten 
2018-05-02 

Kommunledningsförvaltningen 



 

KLF Projektkontor

Innehåll 

1.Projektidén i korthet 

2. Startkort för projektidén 

3. Förslag till fortsatt arbete 

KLF Projektkontor 



    

   

 

   

 

  

 

  

KLF Projektkontor

Projektidén i korthet 

Inom Stöd och omsorg, Socialtjänsten finns en idé om att starta ett barn och ungdomsboende 

enligt LSS §9 punkt 8. 

Syftet med projektidén 

Grundidén är att barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. De barn 

och ungdomar i åldern 8-21 år som inte kan erbjudas tillräckligt stöd i hemmet ska kunna erbjudas ett 

särskilt boende i Piteå. Genom att placera boendet i Piteå kan normaliserings- och närhetsprincipen uppfyllas 

vilket bidrar till att barnets och ungdomens förankring i hemorten förstärks i ett långsiktigt perspektiv. 

Insatsen är kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv i relation till köpta tjänster i annan kommun. 



  

           

 

     

                  

     

     

       

        

  

  

  

 

  

KLF Projektkontor

Målgrupp – för vem gör vi detta? 
Så här uppfattar vi ansatsen: 

• Ett särskilt boende med 4 platser för barn och unga som har rätt till stöd enligt LSS i Piteå. 

• Barnen ska leva så normalt som möjligt = normaliseringsprincipen 

• Barnen ska leva så nära sin familj, närstående och nätverk som möjligt =närhetsprincipen 

• Ger kommunen en möjlighet att verkställa egna beslut. Större möjlighet till att jobba långsiktigt, planera och kvalitetssäkra insats. Att 

själv bestämma förhållningssätt, metoder och personal. God insyn, uppföljning 

• Kostnadseffektiv insats 

• Kan ersätta insatser som i dagsläget genomförs i andra kommuner. (2 barn) 

För att lyckas med detta finns några saker som är avgörande för resultatet.Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas: 

• Involvera intressenter: barn och vårdnadshavare/föräldrar, närstående, politiken, verksamheten, intresseorganisationer 

Det betyder att vi behöver 

 Inventera praktiska möjligheter till genomförande 

 Dialog med politik/nämnd 

 Dialog med vårdnadshavare 

 Inventera vilka tänkbara som finns i målgrupp framöver 

 Inventera möjlighet att sälja platser 

KLF Projektkontor 



  

     

 

  

  

 

    

         

   

 

      

 

 

KLF Projektkontor

Process & teknik –hur ska det fungera? 

Så här uppfattar vi ansatsen: 

• Först ska stöd i hemmet utredas 

• Kan vara kopplat till andra insatser, exempelvis föräldrastöd. Andra insatser kan vara komplement till denna insats. 

• Nära samarbete med korttids,Viktigt med samverkan med korttids 

• Samarbete kring andra insatser skola, habilitering och i viss mån hälso- och sjukvård 

• Boendechef ansvarar kring aktiviteter korttids och KPF. 

• Möjligt koppla ihop personalresurser med andra verksamheter 

• Delaktiga aktörer kring barnet: Biståndsbedömare, socialsekreterare, chefer, sjukvården/MAS/HSL-chef, särskolan/rektor 

För att lyckas med denna ansats så finns det några saker som är avgörande för resultatet.Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas: 

• Marknadsföring? Mot andra kommuner vid lediga platser? 

• Skolan viktig för att fånga upp framtida behov (viktigt för planering framåt, prognos kring behovet). 

• Andra kommuner? Lärdomar? Barnsjukdomar? Hur har man jobbat med involvering och utformning? Viss omvärldsbevakning av andra kommuner har skett 

• Borde finnas många tekniska lösningar. På gång att titta på detta i vuxenboende. Någon med i grupp? Hjälpmedel, färdighetsträning.Viktigt med samplanering 

med skolan 

Det betyder att vi behöver 

 Omvärldsbevakning andra kommuner. Forskning kring barnperspektivet och boende 

 Kopplar mycket till vilken organisation/organisering som ska finnas framöver. Logistik i relation till andra insatser, behov av insatser 

 Nulägesanalys och framtida prognos 

 Involvering av andra aktörer och intressenter tidigt i processen 

KLF Projektkontor 



 
  

         

  

    
  

         

 

 

  

 

 

   

   

 

KLF Projektkontor

Ramar & regler – att förhålla sig till! 
Så här uppfattar vi ansatsen: 

• Lagar och regler som kan påverka. LSS 9;8. SoL, LVU. Socialstyrelsens handbok (utformning av boende, resurser, kompetens). Grunden – man ska leva 
som andra 

• Ligger i linje med mål och uppdrag att jobba för lösningar på hemmaplan och jobba kostnadseffektivt. Närmare kvalitetssäkring 

• Erbjudande till nya med behov som kommer. Möjligt räkna hem efter hand (etisk hållning, vägledning genom Socialstyrelsens handbok). Efterfrågan lär 
finnas, hänger sannolikt ihop med utvecklingen inom pers ass området. 

• Kommunen = huvudman 

För att lyckas med denna ansats så finns det några saker som är avgörande för resultatet.Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas: 

• Ekonomiska förutsättningar för själva lösningen/boendet. I dagsläget inga avsatta resurser. Kostnaderna finns. 

• Osäkerhetsfaktor finns. Så längre två platser fylls med de som idag har placering i annan kommun – boendekostnad bär sig. Plan B om man bara står 
med en plats? Sälja ledig plats? 

• Ansvar för lösningen på sikt? Finns marknad? Viktigt att utreda detta om aktuellt att sälja platser. 

• Bra att ha med ekonom! Nya ekonomcontrollern/Anna? 

• Framtagande av verksamhetsbudget, med olika scenarioalternativ 

• Uträkningar av kostnader finns. ”Breakeven” i nytt boende 

• Skolan viktig för att fånga upp framtida behov (viktigt för planering framåt). 

Det betyder att vi behöver 

 Riskanalys. Olika scenarion som kan innebära risker.Viktigt för dialogen med politiken. 

 Framtagande av verksamhetsbudget 

KLF Projektkontor 



 

  

   

      

         

  

  

 

   

 

             

    

   

  

  

KLF Projektkontor

Ledning & styrning – hur genomför vi? 

Så här uppfattar vi ansatsen: 

• Att funktionsnedsatta barn och unga har rätt till närhet till anhöriga och närstående. 

• Idé som kom upp när behovet uppstod. Närhetsprincip och kostnader. Pågående genomlysning – lades fram som förslag i nytt sammanhang. 

Med på uppdragslista. Känt hos socialchef och avdelningschef. Uppdragslista från SN. BoF har 7 uppdrag. 

• Startkort är ett viktigt underlag för dialog i nämnden. För att få tydligt uppdrag av politiken 

• Ansvar och ägande av projektet? Projektorganisation? 

• Avdelningschef – beställare,VO-chef – utförare? 

• Projektledare. Någon av boendecheferna som projekterar? Avsatt tid? Rollfördelning 

• Finns plats i ordinarie boendeorganisation. Osäkert/tveksamt! 

För att lyckas med denna ansats så finns det några saker som är avgörande för resultatet.Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas: 

• Tydligt uppdrag av politiken 

• En del för att få budget i balans. Finns idag ingen budget för det 

Det betyder att vi behöver 

 Uppdragsbeskrivning som ger tydligt uppdrag från politiken att lämna förslag på LSS-boende för barn i Piteå 

 Projektorganisation med projektplan. Utsedd projektledare 

KLF Projektkontor 



 

 

  

 

KLF Projektkontor

Aktivitetsplan 

 Idéarbete 

 Startkort Uppstartsmöte 

 Startkort Återkoppling 

 Startkort Kompletterat av verksamheten 

 Godkänd uppdragsbeskrivning med projektorganisation av verksamhetsledning 

 Godkänd uppdragsbeskrivning med projektorganisation av politiken 

 Projektplan Hur? Vem? När? 

 Start av projektet 

KLF Projektkontor 



 

 
 

    
  

  
  

 

  

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektets syfte 

Grundidén är att barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. De 
barn och ungdomar i åldern 8-21 år som inte kan erbjudas tillräckligt stöd i hemmet ska kunna 
erbjudas ett särskilt boende i Piteå. Genom att placera boendet i Piteå kan normaliserings- och 
närhetsprincipen uppfyllas vilket bidrar till att barnets och ungdomens förankring i hemorten 
förstärks i ett långsiktigt perspektiv. Insatsen är kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv i relation till 
köpta tjänster i annan kommun. 

Projektets mål 

Vilka mål ska styra projektet utifrån syftet? Hur vet vi om målen uppfylls? 



 

   

  
  

    
  

  

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektets organisation 

Uppdragsgivare i verksamheten är SO:s avdelningschef. 

Styrgrupp består av avdelningschef SO och VO-chefer inom barn- och familj samt psykosocialt stöd. 

Utsedd projektledare ansvarar för projektdrift, i form av bl.a. fortlöpande dokumentation, beslutsunderlag 
och lägesrapportering. Projektledare sammankallar styrgrupp och arbetsgrupp. 

Arbetsgrupp utgörs av biståndsbedömare, socialsekreterare, chefer, sjukvården/MAS/HSL-chef, 
särskolan/rektor. Som nyckelperson finns controller. 

Referensgrupp tillsätts efter behov. 



       

    
    

    

  

     
      

  
  

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektplan 

Upprättas av projektledare. Beslutas av styrgrupp. Projektplanen följs återkommande upp och revideras vid behov. 

Startkort, uppdragsbeskrivning och riskanalys kan utgöra underlag. Projektplanen innehåller t ex: bakgrund, syfte 
och mål, aktivitets- och tidsplan, beskrivning av kostnader/resurser, utvärdering. Stöd i upprättande av projektplan 
finns att tillgå vid Kommunledningsförvaltningens projektkontor. 

Projektperiod och resurser 

Projektet startar 2019-01-01 och genomförs under året. 

Aktivitets- och tidsplan bör upprättas utifrån vilken tid utsedd projektledare har för uppdraget, i relation till andra 
uppdrag.Vilka möjligheter andra stödresurser i kommunorganisationen har att bidra med bör också beaktas. 

Styrgrupp har ansvar att tillse att resurser finns tillhands för att kunna uppnå projektmål och genomföra 
aktiviteter enligt tidsplan. 



 

  

 

  

 

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektaktiviteter (exempel utifrån startkort) 

Området ”Målgrupp och intressenter”:

• Inventera praktiska möjligheter till genomförande 

• Dialog med politik/nämnd 

• Dialog med vårdnadshavare 

• Inventera vilka tänkbara som finns i målgrupp framöver. Dialog med t ex skolan 

• Inventera möjlighet att sälja platser 



   

 

  
 

 

    

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektaktiviteter, forts. (exempel) 

Området ”Process och stödjande teknik”:

• Omvärldsbevakning andra kommuner 

• Inventera forskning kring barnperspektivet och boende 

• Undersöka organisation/organisering som ska finnas framöver. Logistik i relation till andra 
insatser, behov av insatser 

• Involvering av andra aktörer och intressenter tidigt i processen 

• Se över tekniska lösningar som kan vara av nytta i boendet.T ex hjälpmedel, färdighetsträning. 
Viktigt med samplanering med skola 



   

    

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektaktiviteter, forts. (exempel) 

Området ”Ramar och regler”:

• Riskanalys. Olika scenarion som kan innebära risker.Viktigt för dialogen med politiken. 

• Framtagande av verksamhetsbudget 

• Framtagande av rutiner för uppföljning av kostnader (alternativkostnad) 



   

  

 

 

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Projektaktiviteter, forts. (exempel) 

Området ”Ledning och styrning”:

• Uppdragsbeskrivning som ger tydligt uppdrag från politiken 

• Klargjorda ansvarsförhållanden 

• Projektorganisation med projektplan. Utsedd projektledare 



  

    
  

 

   

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Identifierade risker att följa (utifrån riskanalys) 

Generellt att notera 

• Inga risker som kan betecknas som ”högriskfaktorer”. Dock flera som är precis på gränsvärdet 

• Faktorerna med högsta bedömda riskerna handlar antingen om andra aktörers påverkan på 
projektet, eller förutsättningarna i projektet utifrån dialog med nämnden 

• Generellt sett låg bedömd sannolikhet på de flesta riskfaktorer 

• Flera riskfaktorer bör hållas under övervakning då de bedöms kunna ge stora konsekvenser 
för projektet 



 

     

  

  

    

 Projektkontoret, KLF 

Projektuppdraget 

Identifierade risker att följa (utifrån riskanalys) 

Risker att särskilt hålla under uppsikt 

• Svårbedömd framtida volym, internt-externt 

• Förändrad lagstiftning eller riktlinjer hos andra huvudmän (pers ass, FK) 

• Oklart kring föräldrars ekonomiska ansvar vid beslut om boende. Risk för fördyringar 

• Olika tolkningar i vad som är kostnadseffektivt med en hemmaplanslösning (nämnd -
verksamhet) 

• Rekrytering och bemanning.Att hitta rätt personal och kompetens, metodstöd osv. 



   

    

Ärende 11 

Utökning av boendeplatser inom 
ram 



 

    

  
   

             
             

         
                

             
               
               

              
 

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-31 
Dnr 18SN380 

Utökning av boendeplatser inom ram 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Psykosocialt stöd till vuxna arbetar vi aktivt för att utöka antalet 
boendeplatser, främst i form av närboende. Vi har under 2017-2018 utökat platser på 
Kanalgatans servicebostad, Ankargrunds, Birkarlens samt Parkens gruppbostad totalt 4 
platser, i november 2018 utökar vi med ytterligare en plats på Kanalgatan. Med andra ord blir 
detta den 5:e utökningen av boendeplatser inom befintlig budgetram. Genom att arbeta på 
detta sätt undviker vi viten från IVO men utan ramökning riskerar vi att missa kvalitetsmålen 
med LSS, en god levnadsnivå. Min bedömning är att det inte finns möjlighet till ytterligare 
utökning inom befintlig budgetram, med andra ord kommer sannolikt risken för viten att öka 
under 2018/19. 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

   
   

Ärende 12 

Piteå kommuns handlingsplan 
stimulansmedel psykisk hälsa 

2018/2019 



 

      

  
         

   

            
            

           
            

          

            
            

            
            

    

                  
              

       

                 
            

              
              

             

            
            

        

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-22 
Dnr 18SN412 

Piteå kommuns handlingsplan stimulansmedel psykisk hälsa 
2018/2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 och 
utvärderingen av handlingsplanen 2018 

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse om
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på 
området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målet är 
också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 och 2018 med 
likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till kommuner och landsting för 
arbetet enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr för 2016, 1,4 milj för vardera 2017 och 2018. 
Senast 2018-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till SKL med handlingsplan med l 
samt en redovisning av de medel kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att beskriva 
hur 2018 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens fem 
fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 2019 
samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda för 
uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2019 kommer att 
innebära. 

Om regeringen inte fattar nödvändiga beslut för utbetalning av fortsatta stimulansmedel för 
2019 kommer denna handlingsplan behöva revideras och anpassas till då rådande ekonomiska 
förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 utvärdering plan 2018 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

     

           
            
           
           

           

           
           

           
           

       

                
              
             

    

                
            

              
              

            
  

     
           

          
               

      

  
          

        
           

             
             

   

Piteå 2018-10-22 

Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2018/2019 

Bakgrund 
Staten och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans gjort en överenskommelse
om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har 
som målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av 
god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk 
behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och 
tillgängliga. 

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete 
på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 
Målet är också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 
och 2018 med likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till 
kommuner och landsting för arbetet enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 
totalt drygt 2,5 miljoner kr. Senast 2018-10-31 kommer vi skicka in en redogörelse till 
SKL med analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål samt en redovisning 
av de medel kommunen fått. 

De villkor som är uppsatta för att kommunen ska få ta del av stimulansmedlen är att 
beskriva hur 2018 års medel används, göra en handlingsplan som belyser regeringens 
fem fokusområden med långsiktiga mål på fem år sikt, kortsiktiga mål och aktiviteter för 
2019 samt indikatorer för de långsiktiga och kortsiktiga mål som man avser att använda 
för uppföljning och slutligen en beräkning av de kostnader handlingsplanen för 2019 
kommer att innebära. 

Sammanfattning och utvärdering av 2018-års handlingsplan 
När det gäller av aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriterades dock 
insatser för målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att 
det är den mest utsatta gruppen i kommunen, här följer en sammanfattning av det som 
stimulansmedlen i huvudsak använts till under 2018: 

Kompetens och metodutbildning 
Metodinriktning är KBT-baserad inom verksamheterna som arbetar med personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Under hösten 2018 genomförs uppföljningsutbildning i 
ESL för personal som har uppdrag som metodstöd. Metodgruppen har träffats 
regelbundet över året för att hålla metoden levande i verksamheten. Metoden ESL har 
även spridits till andra delar av verksamhetsområdet t ex till personal inom daglig 
verksamhet och LSS boendestöd. 
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All nyanställd personal har fått möjlighet till grundutbildning i MI. 

Arbetsanpassaren för målgruppen har gått utbildning i Supported Employment. 

SIP 
2015 och 2016 genomfördes en gemensam SIP-dag med personal från kommunens 
socialtjänst, landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och 
försäkringskassan. NSPH- riks bidrog till stor del med dagens innehåll. I oktober 2017 
genomfördes en lite annorlunda samverkansdag där brukare och närstående var de som
var inbjudna. Även denna gång hade vi hjälp av NSPH-riks, som höll i dagen. För att 
fördjupa oss i det som framkom på brukardagen 2017 inbjöd vi till en 
fokusgrupp/workshop med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Gruppens 
samtal leddes av personal från kommunledningskontoret som i sitt uppdrag arbetar med 
medborgardialog. Temat för fokusgruppen var tillgänglighet och bemötande, de 
områden som vi uppfattade som mest angelägna på brukardagen hösten 2017. Resultatet 
av diskussionerna och synpunkterna från brukare och närstående kommer att användas 
hösten 2018 till två eftermiddagsträffar. En träff i oktober för personal i socialtjänsten, 
psykiatrin och primärvården, vars syfte är diskutera hur verksamheten kan möta de 
framkomna synpunkterna kring tillgänglighet och bemötande. I november 2018 
planerar vi en träff för brukare och närstående för återkoppling. 

Psykiatrin i Piteå har med projektanställt en koordinator som har i uppdrag att främja 
arbetet med SIP-ar och annan samverkan. Från kommunen sida ser vi positivt på detta 
och såväl arbetet med SIP-ar och samverkan i övrig har förbättrats. 
Tillsammans med öppenvårdspsykiatrin har vi under året arbetat med att få en bättre 
samverkan kring personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk. En 
arbetsgrupp har i uppdrag att arbeta fram ett förslag på en försöksverksamhet med ett 
konsultativt team/gemensam mottagning under 2019. 

Sysselsättning 
I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014, med hjälp av PRIO-medel, framkom att 
andelen personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda 
gruppen. Med anledning av det gjordes en undersökning om sysselsättning hösten 2015 
med syfte att ta reda på vad som är framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning 
och vad det är som saknas. Samt att få en djupare kunskap om Pitebor med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik, motivation och tillgång till arbete och 
sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. 

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att 
tillfredsställa grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning 
och arbete kan hjälpa till att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är 
respekten och lyhördheten för den enskildes vilja och behov. För att ge fler möjlighet till 
sysselsättning utifrån sina egna önskemål anställdes i början av 2017 ytterligare en 
arbetsanpassare, vars anställning de första tre åren finansieras med Stimulansmedel 
psykisk hälsa. Detta har resulterat i att fler fått möjlighet till sysselsättning och väntetider 
och kö för insatsen minskat. 
Anhörigstöd 
I vår kommun har inte funnits uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer 
med psykisk ohälsa i sin närhet. De anhöriga som vänt sig till kommunen har fått visst 
stöd och råd av t ex Personliga ombuden, biståndshandläggare eller andra som arbetar 
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inom framför allt psykosocialt stöd. Brukarorganisationerna har länge påtalat bristen 
på anhörigstöd i Piteå kommun. Fr om 2017- 02-01 arbetar en person på halvtid som 
anhörigstöd för målgruppen närstående till personer med psykisk ohälsa. Det är en 
treårig projektanställning som under projekttiden ska såväl kartlägga behoven samt 
prova olika insatser och metoder. 

Personligt ombud 
Piteå kommun har under flera år haft tre personliga ombud. Efterfrågan på deras insatser 
är stor och Personliga ombuden i Piteå har kö och flera månaders väntetid under flera år. 
För att minska kötiden och ge fler personer stöd och tillgång till samhällets insatser 
arbetar en person på halvtid som personligt ombud sedan 2017-02-01. Anställningen är 
en treårig projektanställning. Den ökade resursen har snabbt gett resultat så efter 
sommaren 2017 var ingen kö till Personligt Ombud i Piteå. 

Ytterligare några planerade aktiviteter 2018 
o Uppföljning av kartläggningsprojekt Unga vuxna tillsammans med Region 

Norrbotten – projektansökan till samordningsförbundet Activus gjord tillsammans 
med psykiatrin för ett för tidiga insatser för personer med psykossjukdom eller 
neuropsykiatriska diagnoser. Ansökan bifölls inte i sin helhet, vilket innebär att 
projektet inte kommer att genomföras 

o Ettårigt försök med 1 avlastnings-/korttidsplats på ett av psykiatriboendena i
syfte att öka förutsättningarna för den enskilde att kunna bo kvar i ordinärt
boende – försöket genomfördes under en del av året med bl a en person med
borderlineproblematik, insatsen visade sig inte helt kunna möta behovet
varför försöket avslutades. 

o Utbildning samsjuklighet – kommer att genomföras januari 2019 
o Utbildning av utbildare ESL – tanken var att kunna bidra med medel för att 

utbildning skulle ske i Norrbottens kommuners regi, men det har inte genomförts 
under 2018 

o Möjlighet för personal och chefer till erfarenhetsutbyte – ej genomfört, planeras för 
2019 

o Uppföljningsdag för brukare/närstående – se under rubriken SIP ovan, sid 2 

Handlingsplan 2019 

Piteå kommuns Handlingsplan för 2018 skrevs med ansatsen att beskriva pågående och 
planerat arbete ur ett bredare perspektiv än enbart utifrån socialtjänstens socialpsykiatri. 
När det gäller val av aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriterades dock 
insatser för målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att det 
är den mest utsatta gruppen i kommunen. 
Den inriktningen kvarstår för 2018 och 2019. 

Om regeringen inte fattar nödvändiga beslut för utbetalning 
av fortsatta stimulansmedel 2019 kommer denna 
handlingsplan behöva revideras och anpassas till då 
rådande ekonomiska förutsättningar 
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Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete 

Barn och unga, uppmärksamma riskgrupper samt erbjuda kunskapsbaserade 
insatser på individ och gruppnivå 
Utbildningsförvaltningen arbetar för att förbättra ungas psykiska hälsa via det 
evidensbaserade projektet Samverka Agera Motivera. Resultaten kommer att utvärderas 
under 2019. 

Piteå kommun har utbildat ett antal grundskolekuratorer i programmet YAM (Youth 
Aware Of Mental Health). YAM har enligt SBU, Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering, god evidens för att förebygga självmord och självskadebeteende samt 
förebygga senare psykisk ohälsa. Genom att samarbeta med NLL vill Piteå kommun 
genomföra ett projekt under 2 år för att arbeta evidensbaserat primärpreventivt under 
barnets hela uppväxt från mammas mage till 20 år. 

Enkätundersökningen Personligt genomförs årligen bland elever i skolår 7 och 9 i 
grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan i Piteå kommun. Enkäten genomförs på 
uppdrag av kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Undersökningarna ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor” i förskoleklass, åk 4,

åk 7 och åk 1 på gymnasiet. Personligt 
o projektet SAM (Samverka Agera Motivera) 
o Fortsatt utbildning i metoden YAM (Youth Aware of Mental Health), och

ACT, Acceptans Comittment Therapy. Övrig utbildning som genomförs i 
SAM´s regi är ”älskade förbannade tonåring” som är ett omtyckt och 
välbeprövat 
tonårsföräldraprogram. 

 Kostnad 2018 
o SAM 750 000 kr finansieras genom kommunens sociala investeringsfond 

 Uppskattad kostnad 2019 
o SAM 750 000 kr finansieras genom kommunens sociala investeringsfond 

Ökad kunskap om hälsofrämjande faktorer i vardag och arbetsliv 
Ohälsotal är ett mått på antalet utbetalda nettodagar, beräknade på de sammanlagda 
utbetalda ersättningar sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Ohälsotalet i Piteå kommun är högre än länet och landet i övrigt. 

Piteå kommun är en stor arbetsgivare, med ca 3 500 anställda. Enligt Försäkringskassan 
har Piteå kommun ett högre sjuktal än länet och landet i övrigt. Bilden som 
Försäkringskassan ger är att den sjukskrivna i Piteå är en offentligt anställd kvinna med 
psykisk ohälsa. Piteå kommun som arbetsgivare är inget undantag. Arbetsgivaren 
arbetar på olika sätt för att uppmärksamma och arbeta med problemet. 
Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som skapar 
hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 1 
miljon kronor per år under 2017-2019 för hälsofrämjande insatser. Hösten 2017 bjöds 
alla medarbetare in till en föreläsning med temat: "Din arbetsplats - en plats med 
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arbetsglädje och utveckling" med Morgan Alling. Följande är planerat för de kommande 
två åren: 
2018 
"Du och jag är varandras arbetsmiljö" är temat för en utbildning som är utformat för 
samtal på arbetsplatsträffar och ska genomföras på alla arbetsplatser. 
Utbildningsmaterialet är digitalt kommer att presenteras i personaltidningen Pitekvarten. 
Aktivitetskort för arbetslag – varje arbetsplats planerar hur man ska uppnå tre 
pulshöjande fysiska aktiviteter á 30 minuter per vecka och medarbetare. Arbetslaget har tre 
månader på sig att uppnå målet och får därefter ersättning per medarbetare, för en aktivitet 
som 
stärker kulturen på arbetsplatsen. Instruktioner kring aktivitetskort kommer innan 
årsskiftet 2018. 
2019 
Medarbetarpanel 
En medarbetarpanel ska utses per förvaltning och de kommer under året möta politiker 
och beslutsfattare. Här kan medarbetare delge synpunkter och samtidigt få en inblick i 
hur politiken och kommunledningen tänker i olika frågor. I verksamheter där vikarie 
krävs för medverkan i panelen bekostas vikarien av centrala medel. Instruktioner för 
medarbetarpanelen presenteras under 2018. 
Aktivitetskort för arbetslag – fortsätter även under 2019. Se upplägg under 2018. 
Stressförebyggande arbete 
Dessutom deltar Piteå kommun i en pilotstudie med syfte att förebygga stress och 
utmattning vilken genomförs av SKL och Linné universitetet. Reflekterande kollegiala 
samtal i grupper med strukturerat upplägg har i flera studier visat sig vara effektivt 
strategi för att förebygga stressrelaterad ohälsa. I Piteå kommun har chefer inbjudits att 
delta och arbetet startar i september 2017. Om resultatet av pilotstudien är framgångsrik 
kommer metoden att användas i kommunen. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Uppföljning av sjuktal och sjukskrivningsorsak 
o Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare 

som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför 
beslutat att avsätta 1 miljon kronor per år under 2017-2019 för 
hälsofrämjande insatser. 

o Professionen i socialtjänsten som till vardags arbetar med personer
med psykiska funktionsnedsättningar bidrar med kunskap och
kontakter efter behov 

 Kostnad 2018 
o Finansierad inom personalavdelnings budget 

 Uppskattad kostnad 2019 
o Finansieras inom personalavdelnings budget 

Äldres psykiska hälsa, ökad medvetenhet inom området äldre med psykisk 
ohälsa och funktionsnedsättningar 
I arbetet med ”Framtidens äldreomsorg” har en kompetensplan tagits fram för att 
utbilda och stärka personalen till att möta de behov som uppstår utifrån de förändringar 
som sker. Ett område som är efterfrågat är psykiatri. 
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Under hösten 2016 utbildas Äldreomsorgens arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och arbetsledare under en dag i psykiatri. Dagen kommer att handla om 
att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, vad man bör vara uppmärksam på, 
kommunikation med personer som är psykiskt ostabila, balansen mellan 
professionalitet och medmänsklighet. Planen är att alla undersköterskor i ordinärt och 
särskilt boende, deras arbetsledare samt äldreomsorgens biståndshandläggare ska få 
samma utbildning. Under hösten 2017 genomfördes en uppföljningsdag för 
sjuksköterskorna där man har workshops utifrån reflektionerna som kom upp vid 
utbildningsdagarna med baspersonalen. 

2018 har Äldreomsorgen haft utbildning för värdegrundsambassadörerna särskilt boende 
och ordinärt boende i våld i nära relationer. De arbetar vidare i sina respektive grupper och 
försöker påbörja handlingsplan om man misstänker att någon är utsatt för våld. 
Personal inom Psykosocialt stöd är en resurs inom område och kan 
erbjuda personalgrupper inom äldreomsorgen sitt kunnande om psykisk ohälsa. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Checklistan Trygg hemma erbjuds alla brukare i hemtjänsten 
o Från Stöd och Omsorg förmedlas inbjudningar till utbildningar i 

ämnesområdet psykisk ohälsa anordnade av externa utbildare till 
verksamhetsutvecklare på äldreomsorgen, för att öka kännedomen om 
utbudet av fortbildning, och därmed möjliggöra att fler kan delta. 

Samhällsstrukturer som motverkar isolering och öka möjligheter till 
delaktighet genom meningsfulla aktiviteter, god fysisk hälsa, frånvaro av 
diskriminering. 
Stöd och omsorg bidrar med att motverka isolering och öka möjligheter till delaktighet
genom att ge stöd till två träffpunkter, en i centrala Piteå och en i Öjebyn. Under 2019
kommer träffpunktsverksamheten förändras. Träffpunkten i Öjebyn stängs och 
resurserna kommer att användas till en träffpunkt i centrala stan som kommunen ska 
bemanna och driva. Träffpunkterna är öppna för alla, men vänder sig särskilt till 
personer med psykisk ohälsa. 

Som bistånd enligt socialtjänstlagen kan man få en social kontaktperson, det är en 
möjlighet som knappt 60 personer sökte och fick beviljade under 2017. 
Kontaktperson är en möjlighet at bryta isolering och öka delaktigheten i samhället. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Anordna träff för de som har kontaktpersonsuppdrag för målgruppen i

kommunen Nobällkvällen ordnas hösten 2019 
o Brukarrådet träffas minst fyra gånger/år 
o Fortsatt fortbildning/metodstöd för personal i ESL 
o Uppstart och utveckling träffpunkten i central Piteå med stöd av personal

anställd av kommunen på träffpunkten och arbetsanpassare, för att den
även ska kunna nyttjas mer ur ett sysselsättningsperspektiv 

 Kostnader 2018 
o ESL fortbildning/uppföljning 68 700 kr 

 Uppskattad kostnad 2019 
o Nobällkväll 10 000 kr 
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Uppmärksamma frågor som rör stigma, motverka fördomar och ge kunskap ut till 
samhället kring psykisk hälsa och ohälsa. 
Sedan flera år genomförs ”psykiatriveckan” v 41. Den har genomförts i samarbete med 
brukarorganisationerna, kyrkan och region Norrbotten. Veckan ska innehålla aktiviteter 
med kunskapsspridning om psykisk hälsa och ohälsa. Vi har sett det som en bra möjlighet 
att sprida kunskap till allmänheten i ämnet psykisk hälsa och ohälsa, så vår plan är att 
fortsätta anordna psykiatriveckan. 2018-års psykiatrivecka genomfördes med någon 
aktivitet varje dag i veckan ex de öppna föreläsningarna ”Flickan, mamman och 
demonerna”, ”Diagnos, behandlingsformer och anhörigperspektiv”, ”Psykisk ohälsa -
hur uppkommer det och vad kan du göra?”, ”Att förbereda ungdomar för livets berg- och 
dalbana”, ”Bottenkänning - om hopp och omkullkastade drömmar” och ”Skamfilad”. 

 Kostnader 2018 
o Psykiatriveckan 10 000 kr 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Genomföra ”psykiatriveckan” v 41 2019 i samarbete med 

brukarorganisationerna, kyrkan och region Norrbotten i syfte att ökad kunskap 
hos Piteå kommuns befolkning om psykisk hälsa och ohälsa, 

 Uppskattad kostnad 2019 
o 20 000 kr psykiatriveckan 

Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser 

Personer med långvarig psykisk sjukdom ska ha tillgång till tidiga insatser 
Personer har ibland svårt att hitta rätt i samhällets utbud av insatser. Därför kan det vara 
svårt att få tillgång till rätt insatser i rätt tid. En yrkesgrupp som har som uppdrag att 
arbeta med dessa frågor är Personligt ombud. Personliga ombud arbetar på två nivåer: 
en individuell nivå där deras funktion är att hjälpa klienter att få mer kontroll över sin 
vardag, empowerment, genom att till exempel se till så att vård, stöd och 
omsorgsinsatser samordnas. 

Ombuden arbetar också på en strukturell nivå med att upptäcka och rapportera så 
kallade systemfel till sin ledningsgrupp och Socialstyrelsen. Piteå kommun har idag tre 
personliga ombud. Efterfrågan på deras insatser är stor och Personliga ombuden i Piteå 
har kö och flera månaders väntetid. 

I vår kommun fanns inget uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer med 
psykisk ohälsa i sin närhet. Något som också brukarorganisationerna länge påtalat 
bristen på. Därför startade kommunen med stöd av stimulansmedel ett treårigt projekt 
februari 2017 med en halvtidsanställd anhörigstödjare som de anhöriga kan vända sig 
till. Sedan starten har personen som är anställd för anhörigstöd haft rådgivning och 
guidning per telefon, träffat anhöriga för samtal individuellt och i grupp, samarbetat med 
brukarorganisationerna. Ett samarbete med kommens övriga anhörigstöd (alkohol- och 
narkotikagruppen samt äldreomsorgen) har inletts. Träffar med hälsocentralernas 
kuratorer har genomförts under året. Anhörigstödjaren deltar även på länsträffar med 
kollegor. 
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 Exempel på aktiviteter 2019 
o Anställning personligt ombud/anhörigstöd på 1 halvtid vardera börjat arbeta 

2017-02-01och fortgår t o m 2020-01-31 
o Påbörja utvärdering av anhörigstöd med hjälp av Luleå tekniska universitet 
o Arbeta för att öka kunskapen om varandras verksamheter och uppdrag i 

kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl, för att mer 
effektivt kunna erbjuda rätt stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

o Stimulera till fler ”interna SIP-ar” i den egna organisationen 

 Kostnader 2018 
o 350 000 kr personligt ombud/anhörigstöd 
o 10 000 kr aktiviteter/inköp anhörigstöd 

 Uppskattad kostnad 2019 
o 450 000 kr personligt ombud/anhörigstöd 
o 10 000 kr aktiviteter anhörigstöd 

Fokusområde 3: enskildas delaktighet och rättigheter 

Att förändra synen på den enskilde från passiv till en medaktör i vård- och 
omsorgsarbete, värna den enskildes möjlighet till SIP 
Personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har sämre 
levnadsförhållanden än befolkningen i stort, även i förhållande till andra grupper med 
funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att värna deras rättigheter. En viktig åtgärd är 
samordnad individuell plan (SIP). 

2015 och 2016 genomfördes en gemensam SIP-dag med personal från kommunens 
socialtjänst, landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och 
försäkringskassan. NSPH- riks bidrog till stor del med dagens innehåll. I oktober 2017 
genomfördes en lite annorlunda samverkansdag där brukare och närstående var de som
var inbjudna. Även denna gång hade vi hjälp av NSPH-riks, som höll i dagen. För att 
fördjupa oss i det som framkom på brukardagen 2017 inbjöd vi till en 
fokusgrupp/workshop med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Gruppens 
samtal leddes av personal från kommunledningskontoret som i sitt uppdrag arbetar med 
medborgardialog. Temat för fokusgruppen var tillgänglighet och bemötande, de 
områden som vi uppfattade som mest angelägna på brukardagen hösten 2017. Resultatet 
av diskussionerna och synpunkterna från brukare och närstående kommer att användas 
hösten 2018 till två eftermiddagsträffar. En träff i oktober för personal i socialtjänsten, 
psykiatrin och primärvården, vars syfte är diskutera hur verksamheten kan möta de 
framkomna synpunkterna kring tillgänglighet och bemötande. I november 2018 
planerar vi en träff för brukare och närstående för återkoppling. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Fortsatta arbetet med brukar/närståendedialog tillsammans med region 

Norrbotten 
o Fortsätta informera klienter om möjligheten att få en SIP 

 Kostnad 2018 
o 50 000 kr workshops med personal och brukare/närstående 

 Uppskattad kostnad 2019 
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o 50 000 kr brukardialog 
o 130 800 kr medel för ev projekt/samverkan region 

Verka för att människor med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra 
I socialtjänstens plan för verksamheten står ”Vi ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala situation inrikta oss på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och 
integritet.” 

I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014 med hjälp av PRIO-medel, framkom att 
andelen personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda 
gruppen. Hösten 2015 gjordes en uppföljande undersökning om sysselsättning med syfte 
att ta reda på vad som är framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning och vad det 
är som saknas. Samt att få en djupare kunskap om Pitebor med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik, motivation och tillgång till arbete och 
sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. 

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att 
tillfredsställa grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning 
och arbete kan hjälpa till att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är 
respekten och lyhördheten för den enskildes vilja och behov. I dagsläget har vi kö till 
sysselsättning med stöd av arbetsanpassare på privata och offentliga arbetsplatser, den 
mest efterfrågade formen av bistånd till sysselsättning. 
Det finns idag en person som har det som uppdrag på deltid. 

Målet för nystarten av kommunens träffpunkt är att det ska vara en möjlighet och 
resurs för gemenskap och aktivitet och ett bidrag till människors innehåll i 
vardagen. 

ESL – Steg för Steg är en metod som boendestöd och boendehandledare utbildats i. All 
personal fick basutbildning 2014 som sen följts upp med metodstödsträffar. Hösten 2016 
gjordens en uppföljningsutbildning för all personal samt en dags påbyggnad för varje 
arbetsplats metodstödjare. ESL tillsammans med MI är metodbasen i vårt arbete i 
särskilt boende och för boendestöd i ordinärt boende. Implementeringen av metoder 
måste ses i ett långsiktigt perspektiv, det tar tid både att lära och tillämpa en metod, men 
även ny personal som tillkommer behöver utbildas. 

För att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser 
enligt SoL och LSS planeras införandet av Funca som är ett webbaserat arbetsverktyg 
som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att 
förebygga och minska utmanande beteende. Verktyget ska bland annat möjliggöra för 
brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Under en 
tvåårsperiod kommer personal inom verksamheten utbildas för att sen utbilda sina 
kollegor i i Stöd och omsorgs verksamheter särskilt boende LSS och psykiatri och daglig 
verksamhet. Utbildarna kommer genom projektanställning under denna period frigöras 
på deltid från sitt ordinarie arbete, för att införa, utbilda och följa upp metoden. 
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 Exempel på aktiviteter 2019 
o Projektanställd arbetsanpassare för att fler personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska få möjlighet till sysselsättning utifrån 
sin förmåga – arbetsanpassare projektanställd tre år fr om 
februari 2017 fortgår således under 2019 

o Utveckla och stötta Träffpunkt Kafé Ernst, till att kunna vara en resurs för
arbetsträning och sysselsättning där arbetsanpassare ska vara ett stöd 

o Uppföljnings utbildning i ESL se Fokusområde 1: Förebyggande och 
främjande arbete 

o Utbildning för ny personal i ESL och MI 
o Utbilda utbildare i FUNCA, två personer projektanställd halvtid var i två år 

 Kostnad 2018 
o 470 000 kr arbetsanpassare 
o 81 600 kr utbildning MI 
o 68 700 kr utbildning ESL 

 Uppskattad kostnad 2019 
o 500 000 kr arbetsanpassare 
o 80 000 kr utbildning MI 
o 70 000 kr utbildning ESL 
o 500 000 kr FUNCA utbildning samt projektanställning 2 personer på vardera 

50 % anställning 

Fokusområde 4: Utsatta grupper 

Ambitionen är att alla som drabbas av psykisk ohälsa får tillgång till en jämlik, 
tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Det 
är viktigt att vara medveten om att olika grupper och olika individer har olika behov och 
förutsättningar. Personer med andra former av funktionsnedsättning exempelvis personer 
med utvecklingsstörning, behöver uppmärksammas då de löper ökad risk för psykisk 
ohälsa. Andra grupper med särskild utsatthet är personer med samsjuklighet av 
beroendesjukdom och psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos, personer som är eller har 
varit i kontakt med kriminalvården och/eller vårdats inom rättspsykiatrin. Det är viktigt 
att samordna verksamheter som syftar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa och 
olika former av missbruk. 

Insatsen Intensivt stöd för unga vuxna med omfattande missbruk och samsjuklighet har 
bedrivits under ett år och har permanentats under hösten 2016. De två behandlarna 
arbetar med ett tiotal personer mellan 18-25 år. Projektet har tydliggjort behovet av stöd 
och hjälp för såväl missbruk som psykisk ohälsa och vikten av ett gränsöverskridande 
samarbete mellan socialtjänst, psykiatri och beroendevård. Flera av de unga vuxna med 
samsjuklighet har svårt att klara sin vardag på egen hand och några är i behov av 
insatsen särskilt boende/gruppbostad för att kunna fungera. Det är idag brist på såväl 
boendeplatser som kompetens att möta den här målgruppens behov av stöd i boendet. 

Ett av kommunens psykiatriboende flyttade 2018 till nya lokaler och då utökades 
boendet med två boendeplatser. 
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Egen bostad är en av grundstenarna för återhämtning och rehabilitering. Idag är det 
bostadsbrist i Piteå kommun, vilket även drabbar målgruppen med psykisk ohälsa. Det 
kan vara svårt att få bostad även om man har tillräcklig kötid p g a tidigare störningar, 
ekonomiska svårigheter etc. För att det ska kunna vara möjligt för den enskilde med 
tillräcklig kötid, att få bostad, erbjuder socialtjänsten i samarbete med allmännyttan 
Pitebo möjlighet till sociala kontrakt, andrahandskontrakt. Målet är att den enskilde tar 
över kontraktet om boendet fungerar. 

I arbetet med ”Framtidens stöd och omsorg” påtalas behovet av nya boende- och 
stödformer för att möte den enskildes behov 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Erbjuda sociala kontrakt vid behov 
o Brukarnas behov ska styra

utformningen av ”rätt” boendemodell 
o Arbeta för att minska storleken på de två största särskilda boenden som finns 

för gruppen med psykiska funktionsnedsättningar, från 15 
platser/boendeenhet till 7-8 platser/boendeenhet 

 Kostnad 2018 
-

 Uppskattad kostnad 2019 
o Inom ramen för befintlig budget 

Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation 

Samordning och samverkan mellan organisationer och professionella 
Sedan många år finns ett fungerande brukarråd i Piteå. Brukarrådet består av 
representanter från brukarorganisationerna RSMH, IFS och NSPH, sedan hösten 2014 
även LP-stiftelsen, Länkarna och Connextions, närsjukvården från såväl psykiatrins 
öppen- och slutenvård och hälsocentralerna samt från den länsgemensamma
öppenvårdspsykiatrin (ÖRV-teamet). Piteå kommun representeras av socialpsykiatrins 
enhetschef samt ett Personligt ombud. Brukarrådet träffas 4 ggr/år. 

Idag finns en organiserad samverkan mellan landstingets psykiatri och på olika nivåer 
i vardera organisationen. En samverkansform är den så kallade ”Psykfältgruppen” som 
har fyra möten/år. Verksamheterna socialtjänsten, landstingspsykatrin, 
hälsocentralerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och allmännyttans 
bostadsföretag representeras av chefer för de olika verksamhetsgrenarna, 
brukarorganisationerna är representerade av NSPH. ”Psykfältgruppen” har i uppdrag 
att arbeta med konkreta samverkansfrågor som t ex att skriva lokala samverkansrutiner 
utifrån gjorda länsöverenskommelser. Gruppen är tillika ledningsgrupp för Personligt 
ombud. 

Ett exempel på samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin är att chefer från 
socialpsykiatrin och försörjningsstöd regelbundet träffar chefer från psykiatrin, såväl 
slutenvård och öppenvården. Träffarnas syften är att samplanera t ex utbildning, informera 
och diskutera organisations- och resursfrågor mm. 
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För barn och unga finns samverkansgruppen Norrbus, som består av enhetschefer, 
socialtjänstens Stöd till barn och familjer, verksamhetschef för elevhälsan, 
sektionsledare Barn- och ungdomspsykiatri som även representerar barn- och 
ungdomsmedicin samt barn- och ungdomshabiliteringen och en representant för 
närsjukvården/hälsocentral. 

Styrgrupp för Psykfältgruppen och Norrbus är Närsjukvårdsgruppen som består av 
ledningen för socialtjänst, skola och sjukvård. 

Norrbottens kommuner spelar en viktig roll i samverkan och kompetensförsörjning. I den 
länsövergripande kartläggningen och handlingsplanen framgår det att det finns såväl 
behov av som förslag på konkret samverkan vad gäller nätverk och kompetensfrågor. 

För att personal som möter människor med psykisk ohälsa arbetar evidensbaserat krävs 
fortbildning. För att trygga kompetensförsörjningen och även på detta sätt motivera erfaren 
och kunnig personal i vår verksamhet kommer vi under till en börja med den närmaste 
treårsperioden att satsa på fortbildning inom området. Vi ser även ett värde i att personal 
gör erfarenhetsutbyte och studiebesök i andra verksamheter och i andra kommuner för att 
utveckla verksamheten. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Upprätthålla det befintliga samverkansarbetet 
o Medverka i nätverk och utbildningar som ordnas av Norrbottens kommuner 
o Starta en försöksverksamhet 2019 tillsammans med region Norrbottens 

öppenvårspsykiatri och primärvård ett konsultativt team/gemensam mottagning 
för personer med samsjuklighet psykisk ohälsa/missbruk 

 Kostnad 2018 
o 20 000 kr erfarenhetsutbyte 

 Uppskattad kostnad 2019 
o Inom ramen för befintlig budget när det gäller samverkan 
o Användning av stimulansmedel för fortbildning 2019: 250 000 kr, 2020:

250 000 kr 2021: 250 000 kr 
o Stimulansmedel för erfarenhetsutbyte 80 000 kr 

Ekonomi 
Stimulansmedlen nyttjas för att prioritera målgruppen personer med 
funktionsnedsättningar p g a psykisk ohälsa, och deras närstående. Bedömning är att vi 
måste förstärka resurserna när det gäller sysselsättning och Personligt ombud samt arbeta 
med att kartlägga och utveckla stödet till anhöriga Planen är också att använda pengar till 
utvecklingsarbete SIP samt fortbildning för personal. Här nedan är en ekonomisk plan 
för 2017, men det finns en långsiktig ekonomisk plan för att finansiera ovanstående med 
stimulansmedel samt sedan tidigare reserverade medel för målgruppen, t o m 2019. 

Redovisning stimulansmedel 2018 
Inkomster 
2017 års reserverade stimulansmedel 478 713 
2018 års stimulansmedel 1 461 965 
Summa: 1 940 678 
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Kostnader: 
Personligt ombud/anhörigstöd 421 000 
Arbetsanpassare 460 000 
Utbildning MI 81 800 
ESL 68 700 
Metodutbildningar övriga 113 300 
Psykiatriveckan 10 000 
Bemötande och tillgänglighet 7 000 
Summa: 1 161 800 

Reserverade medel för 2019 768 878 

Budget 2019 
Inkomster 
Reserverade medel från 2018 768 878 
Stimulansmedel 2019 1 461 965 
Summa: 2 230 843 

Utgifter 
Personligt ombud/anhörigstöd 450 000 
Aktiviteter anhörigstöd 10 000 
Arbetsanpassare 500 000 
Brukardialog 50 000 
Psykiatriveckan 20 000 
Utbildning samsjuklighet 100 000 
Utbildning MI 80 000 
ESL 70 000 
FUNCA 500 000 
Fortbildning 250 000 
Erfarenhetsutbyte 70 000 
Medel för ev projekt/samverkan region 130 800 
Summa: 2 230 800 

13 



   

    
    

   
  

 
 

Ärende 13 

Översyn av konsekvenser för 
socialtjänsten vid en överlåtelse 

av färdtjänst- och 
riksfärdtjänsthantering till 

Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 



 

       
      

  

  
         

           
       

        

              
              

            
           

          
      

         
           

  

            
          

              
             

        

             
            

          
              

             
      

          
         

         
         

    

           
             
             

          

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-31 
Dnr 18SN409 

Översyn av konsekvenser för socialtjänsten vid en 
överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att all hantering rörande färdtjänst och 
riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 
kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs. 
Förslaget gäller endast om förutsättningar blir kostnadsneutrala för socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Översynen visar likt den 2013 att ett överlåtande innebär ökade kostnader för kommunen, i 
dagsläget på mellan 1 till cirka 1,5 miljon. Utredningen visar rimlighet i en fördyrning 
gällande tillståndsprövningen som i viss mån har förutsättningar till ett mer rationaliserat 
förfarande i socialförvaltningens regi. Socialnämndens ställningstagande är dock att det inte 
kan anses rimligt att socialförvaltningen med nuvarande förutsättningar genomför inhämtning 
eller rationaliseringsåtgärder motsvarande aktuell kostnadshöjning. Socialnämndens 
ställningstagande är också att färdtjänst- och riksfärdtjänsthanteringen ska frånlyftas 
socialförvaltningens ansvar och överlåtas i sin helhet till kommunfullmäktige. Detta på 
grundval av; 

- Färdtjänst och riksfärdtjänst är inte socialtjänstinsatser utan tillstånd och transportformer av 
särskild kollektivtrafik. Regleringen kräver inte att hanteringen sker inom socialtjänstområdet 
och det är inte avhängigt att socialnämnden ansvarar för denna oaktat ett överlåtande till 
RKM eller ej. Färdtjänst och riksfärdtjänst torde rimligen kunna anses vara mer lämpligt 
organiserat där övriga kollektivtrafikfrågor finns idag inom kommunen. 

- Uttalad nationell styrning och ambition är att integrera särskild och allmän kollektivtrafik, 
fortsatt anpassning av denna, ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta samt ökande krav på 
samordning och effektivisering av särskilda persontransporter. Nytt betänkande, SOU 2018:5, 
är vid tidpunkt för skrivelsen på remiss med sista svarsdag den 5 november. Utredaren 
föreslår moderniserad lagstiftning med krav på ökad samordning och ny lag om särskilda 
persontransporter som ersätter färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. 

-Prognostiserad fortsatt utveckling av demografiska påfrestningar, ökande komplexitet samt 
sviktande rekryterings- och kompetensläge inom socialtjänsten sätter press på 
välfärdssystemen, socialnämndens resurser och prioriteringar. Ett överlåtande rörande all 
färdtjänst och riksfärdtjänsthantering skulle avgränsa och prioritera förvaltningens arbete 
inom ramen för socialnämndens ansvarsområden. 

Underlaget som framtagits vid översynen baseras på statistik- och ekonomiuppgifter från
2017 samt RKM:s missiv ”Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst" som är detsamma som 
2013 med viss revidering. Samtliga kommuner utom Piteå och Boden har följt beslutad
rekommendation från Norrbottens Kommunförbund att överlåta hanteringen. Även SKL har 



 

             
            

   

   
   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-31 
Dnr 18SN409 

utrett i frågan om samordning genom studie som visar att gemensam lagstiftning kombinerat 
med att RKM ansvarar för all regional kollektivtrafik stärker förutsättningarna för samordning 
av de olika trafikformerna. 

Beslutsunderlag
Utredning av konsekvenser 
Regionala kollektivtrafikmyndighetens missiv 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



 
 

         

       
     

   

  

          
        

        
     

          
            

          
           

 

            
          

            
             

            
          

  

      

      
          

          
         

      

               
            

  

             
        

Datum 
2018-10-26 

Handläggare 
Madeleine Westman 

Datum 

Utredning av konsekvenser för socialtjänsten vid en 
överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering 
till Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

Bakgrund till utredningen 

Kommunförbundet i Norrbotten beslutade 2013 om en rekommendation till länets 
kommuner att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänsthanteringen till regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM. Ett överlåtande innefattande allt såsom regelverk, 
tillståndsprövning, upphandling, beställningsmottagning, avgifter, administration, 
samordning, statistik etc. Samtliga kommuner förutom Boden och Piteå följde 
rekommendationen. Piteå kommun utredde frågan 2013, RKM erbjuder nu på nytt ett 
övertagande varför nytt beslutsunderlag är framtaget. Underlaget baseras på statistik-
och ekonomiuppgifter från 2017 samt RKM:s missiv ”Överlåtelse av färdtjänst och 
riksfärdtjänst". 

Missivet är detsamma som 2013 förutom att det enligt RKM reviderats gällande
fördelning mellan kommunerna eftersom antalet invånare ändrats under åren. Även 
beräknad kostnad för handläggningen vilken är högre än förväntat. Enligt RKM främst 
på grund av att administrationen kring denna är mer betungande än initial kalkylering. 
RKM anger självkostnadspris som mål och att åtgärder planeras för rationalisering av 
administrationen i kostnadssänkande syfte som vidare ska leda till kostnadssänkning 
för kommunerna. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst en del av kollektivtrafiken 

Färdtjänst och riksfärdtjänst, en del av kollektivtrafiken 
Färdtjänst och riksfärdtjänst är former av särskild kollektivtrafik anpassad efter 
funktionshindrades behov. Tillsammans med skolskjuts och sjukresor ingår de under 
samlingsnamnet särskilda persontransporter medans ansvaret ligger på olika huvudmän 
och transportformerna reglereras av olika lagstiftning. 

2017 hade 309 000 personer tillstånd att åka färdtjänst och det företas cirka 11 miljoner 
resor årligen. Cirka 11 600 personer reste med riksfärdtjänst, sammanlagt närmare 52 
000 enkelresor. 

Det är en tydlig ambition i samhället att integrera särskild och allmän kollektivtrafik, 
att resandet för funktionshindrade normaliseras, att tillgängligheten för 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

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


         
     

         
           
          

          
         

           
   

          
              
           

          
           

           
          

             
               

    

            
           

             
 

           
          

           
            

   

          
           

         
          
             
         

          
             
            
            

  

2 
funktionshindrade ökar och att så många som möjligt ska 
kunna resa med allmänna kommunikationer. 

Kollektivtrafiken har successivt utvecklats och anpassats vad gäller tillgänglighet. 
Sedan lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik trädde i kraft 1980 har 
frågan om anpassning resulterat i flera propositioner och riksdagsbeslut. Propositionen 
”Mer tillgänglig kollektivtrafik” (1996/97:115) låg till grund för den nuvarande 
färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. I den betonades att anpassningen av 
kollektivtrafiken skulle påskyndas i syfte att minska behovet av särlösningar som 
riksfärdtjänst och färdtjänst. 

2006 antogs propositionen ”Moderna transporter” (prop 2005/06:160) där det belystes 
behov av en nationell kraftsamling och prioritering av de samlade insatserna för att nå 
målet om att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för funktionshindrade senast 2010. 

Anpassningen av kollektivtrafiken är en prioriterad samhällsfråga men också mycket 
resurskrävande varför den inte gått så fort som tidigare riksdagsbeslut förutsatt. 
Anpassningen fortgår och genom de åtgärder som hittills vidtagits har antalet 
färdtjänstresor minskat. Så även behovet av riksfärdtjänst för åtskilliga resenärer. 
Paradoxalt nog ökar det omfattning och komplexitet i att utreda rätten till riksfärdtjänst 
och om en person med funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt med 
ökade färdkostnader som följd. 

Reglering 
Färdtjänsten som tidigare reglerades i socialtjänstlagen lyftes ur genom ny lag om 
färdtjänst som trädde i kraft 1998. Riksfärdtjänsten var initialt försöksverksamhet i 
statlig regi men permanentades och kommunaliserades genom ny lag som trädde i kraft 
1994. 

1998 tillkom regleringen att kommunens ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst kan 
överlåtas till trafikhuvudmannen, RKM. Färdtjänst och riksfärdtjänst är tillstånd och 
transportformer, inte ett bistånd eller socialtjänstinsats. Det är inte avhängigt att 
socialnämnden i en kommun ansvarar för det som rör uppgifterna oaktat hanteringen 
överlåts eller ej. 

Cirka 50 procent av landets kommuner överlåtit myndighetsutövningen till regional 
nivå, medan cirka 80 procent har överlåtit anordnandet av trafiken (källa SKL). 

Riksfärdtjänstlagen kan även benämnas som ersättningslag. I motsats till färdtjänst-
lagen innehåller den inga skyldigheter för tillståndsgivarna att anordna transporter, 
vilket många ändå gör. Av förarbetena och rättspraxis framgår endast att lagen ska 
bidra till ”en tillfredsställande trafikförsörjning också för funktionshindrade”. Lagen 
beskriver miniminivån för ansvar, detaljregler om utformning saknas. Vissa tjänster, 
hjälp eller service, exempelvis möjlighet att ta med sig medresenär regleras inte av 
lagen. Innehållet och omfattningen av riksfärdtjänsten får dock utökas förutsatt att det 
håller sig inom den kommunala kompetensen, området inom vilket en kommun får 
anordna verksamhet. 



    

         
  

           
              

          
          

             
              

            
 

            
          

            
   

             
         

              
              

             
  

             
       

            
            

          
             
           

            
           

           
    

              
          

         
            

      

  

        
        

           
            

 
         

3 
Nationella riktningar och utredningar 

SOU 2018:5 Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning (bilaga 3) 
Samhällets kostnader för särskilda persontransporter uppgår till drygt 9 miljarder per 
år. 2016 beslutade regeringen att ge en utredare i uppdrag att analysera reglerna för 
transporterna samt identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att 
åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana
transporter. Även föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder och 
bidra till att kommuner och landsting kan skapa en hållbarhet när det gäller såväl 
kostnader som kvalitet. Detta förutsatt att det inte innebär försämrad kvalitet för 
resenärerna. 

Betänkandet lämnades över till infrastrukturministern i juni 2018 och är vid tidpunkt 
för tjänsteskrivelsen ute på remiss. Svaren ska inkomma till Näringsdepartementet 
senast den 5 november 2018. SKL ingår som expertgrupp och remissinstans och 
kommer att besvara remissen. 

Utredarens förslag är en moderniserad lagstiftning för ökad samordning och ny lag om 
särskilda persontransporter som ersätter färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Förslaget är 
dock att stora delar av bestämmelserna i dessa överförs till nya lagen, därutöver vissa 
ändringar i sak och helt nya bestämmelser. Utredaren ser att nya lagen ska utformas 
som en ramlag och ange vad huvudmannen ska uppnå med verksamheten utan att 
detaljreglera utförandet. 

Vidare föreslås att lagen också ska omfatta sjukresor och skolskjuts, men som i 
dagsläget ska fortsätta regleras i annan lagstiftning. 

Frågan om ett obligatoriskt huvudmannaskap på regional nivå har övervägts noga, men 
på grund av att detta skulle innebära betydande inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen föreslås ingen ändring i frivilligheten att överlåta huvudmannaskap till 
RKM. Däremot föreslås att kommuner som inte överlåtit ansvaret ska åläggas att till 
RKM ge in det senaste trafikförsörjningsprogrammet som kommunen är skyldig att 
upprätta enligt lagen om kollektivtrafik. Därefter ankommer det på RKM att samlat 
offentliggöra dessa program, t.ex. på myndighetens webbsida. Detta för att möjliggöra 
län- och kommunvisa jämförelser av den samordning som myndigheten respektive de 
olika kommunerna har lyckats åstadkomma. 

Lagen föreslås en struktur som tydliggör ansvar för att dels erbjuda viss service till 
kommuninvånarna, dels utveckla verksamheten som ett led i ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Regeringen förslås tillsätta en arbetsgrupp med berörda myndigheter 
gällande förutsättningar att utveckla ett nationellt beslutsstöd, i syfte att ytterligare öka 
likvärdigheten i bedömningsfrågor vid handläggning av tillståndsärenden. 

Vidare föreslås: 

 Krav på ökad samordning för administration och trafik. 
 Krav på systematiskt kvalitetsarbete med tillsyn från Transportstyrelsen. 
 Utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst. 
 Ny avgiftsprincip för riksfärdtjänst med ett maxpris för resa med taxi eller 

specialfordon. 
 Egenavgift för resa med kollektivtrafik ska motsvara det faktiska biljettpriset. 



         
              

           
           

         
           

           
 

            
           

      

         
      

               
         

             
          

         
         

 
          

           
         

       

          
            

           
 

            
          
       

    

      
           

         
        

         
   

            
           
    

            
        

        
      

4 
Utredaren har också funnit att det saknas nationell statistik 
i tillräcklig utsträckning på området och att denna behöver utvecklas då den är viktig 
både för lokalsamhället utifrån rättviseaspekter och för staten såsom garant för 
likvärdiga välfärdstjänster. Bedömningen är att bristen på tillgång till nationell statistik 
även är bekymmersam utifrån ett kvalitets- och uppföljningsperspektiv. Utredaren 
påtalar att med rätt statistiskt underlag kan bättre förutsättningar skapas för 
huvudmännen att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och 
effektivisera verksamheten. 
Därför föreslås ett uppdrag till Trafikanalys att i samråd med Statistiska Centralbyrån 
och andra relevanta aktörer utreda frågan om nationell statistik för särskilda 
persontransporter avseende utbud, kvalitet, kostnader och resande. 

SKL-studie om samordning och gemensam lagstiftning för den allmänna 
kollektivtrafiken och de särskilda persontransporterna (bilaga 4)
Även SKL har utrett frågan och gjorde 2014 en studie i vilka effekter en samlad 
lagstiftning skulle få på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. 
Studien visar att gemensam lagstiftning kombinerat med att RKM får ansvar för all 
regional kollektivtrafik, skulle stärka förutsättningarna för samordning av de olika 
trafikformerna. Enligt SKL försvårar splittrad organisation samordning, dessutom är 
det krångligt för resenärer att förstå systemet. (källa SKL) 

RKM Norrbotten 
Myndigheten är ett kommunalförbund bildat 2012 med medlemmar från Region 
Norrbotten och samtliga kommuner i länet. Uppdraget är att bedriva verksamheten 
enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) samt färdtjänst- och 
riksfärdtjänsthantering för de kommuner som överlåter uppdragen. 

Grundläggande ambition är att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla 
kollektivtrafiken i länet. Vidare att medverka i lokala, regionala och nationella nätverk 
som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av 
kollektivtrafik. 

Även om skolskjuts liksom färdtjänst och riksfärdtjänst är en form av särskild 
persontransport kan den inte överlåtas till RKM, däremot upphandling av 
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål samt 
samordning av sådana transporttjänster. 

Fördelar med länsgemensam hantering enligt RKM 
RKM anger att en länsgemensam hantering ger ekonomi- och miljövinster genom 
samordnad upphandling, ökade möjligheter till samordning av samtliga särskilda 
persontransporter, effektivare nyttjande av fordon, effektivare nyttjande av 
beställningscentralen och rationellare hantering av tillståndsgivning. Detta utan att 
kvalitén på resandet försämras. 
RKM lyfter också fram att om ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och kollektivtrafik 
handhas av samma organisation innebär det bättre förutsättningar att anpassa och 
utveckla den allmänna kollektivtrafiken. 

I ett överlåtande ingår att gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av 
Kommunförbundet i Norrbotten tillämpas. Enligt missivet ska centraliserad 
tillståndsgivning, gemensamt regelverk och specialisering öka kompetensen och 
likvärdigheten i bedömningsfrågor vid handläggning av tillståndsärenden. 
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Reglementet ger personer med färdtjänsttillstånd rätt att åka obegränsat antal resor 
inom egen kommun, utan särskild prövning resa 50 kilometer väglängd in i 
angränsande kommuner samt 24 så kallade länsfärdtjänstresor. För resor inom länet 
behövs och sker därför ingen tillståndsprövning av riksfärdtjänst förrän de 24 
länsfärdtjänstresorna förbrukats. 

Tillståndsprövning i kommunens regi 
Socialförvaltningens tillståndsprövning innebär att utifrån lagstiftning, praxis och 
kommunala riktlinjer utreda rätten genom sedvanligt handläggningsförfarande. Det 
innebär kontakt med sökande, hembesök, att inhämta fakta, dokumentation, 
beslutsfattande, kommunicering, hantera överklagningar etc. Förfarandet varierar från 
relativt snabb och okomplicerad handläggning vid uppenbara behov till mer komplex 
och fördjupad utredning där det krävs läkarintyg och eller funktionsbedömningar som 
underlag till beslut. I förekommande fall även kontakter med taxi- och bussbolag, 
flygplatser och tågstationer för att utreda möjliga färdsätt. Tiden per ärende varierar 
därför. Uppskattad genomsnittlig tid per tillståndsprövning i är 30 minuter. 

Det är inte ovanligt att den enskilde utöver färdtjänst och eller riksfärdtjänst även 
ansöker om socialtjänstinsatser vid samma tillfälle varför handläggning av flera 
utredningar kan ske samtidigt. Detta effektiviserar ofta förfarandet totalt sett. I många 
fall är den enskilde sedan tidigare beviljad socialtjänstinsatser varför det ofta finns visst 
utredningsunderlag att tillgå vid tillståndsprövningen, förutsatt samtycke. 

Ansvariga funktioner 
Socialförvaltningens tillståndsprövning är delegerad socialtjänstens bistånds- och LSS-
handläggare. Utöver denna handläggning har socialförvaltningen ansvar för all övrig 
tillkommande hantering som regelverk, tillståndsgivning, avgifter, fakturahantering, 
kvalitetssäkring, upphandling, statistik, samverkan, klagomålshantering etc. Funktioner 
som omfattas är chefer, administratörer och ansvariga vid inköpsavdelningen. 

Antalet tillstånd och resor i Piteå kommun 
Mätning per den 31 december 2017 visar 1818 beviljade färdtjänsttillstånd och att 272 
personer var beviljade riksfärdtjänst. Sammanlagt företogs 54 717 enkelresor. 

Kommunens kostnader i egen regi 

Lönekostnad för tillståndsprövning 
Socialförvaltningens kostnad för tillståndsprövningen visas genom exempelberäkning 
baserat på helår 2017. Då fattades 902 färdtjänst- respektive 193 riksfärdtjänstbeslut. 
Omvandlat i arbetstid innebär det 548 timmar och 16 procent beräknat på heltidsmått 
40 timmar per vecka, lönekostnad ca 100 000 kr. 

Lönekostnad för administration 
Socialtjänstens administratörer uppskattar att i genomsnitt åtgår 5 timmar per vecka till 
uppgifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Omvandlat i arbetstid innebär det 260 
timmar per år och 12,5 procent beräknat på heltidsmått 40 timmar per vecka, 
lönekostnad ca 60 000 kr. 

Overheadkostnader 
Även så kallade overheadkostnader medräknas för sällan förekommande 
arbetsuppgifter som upprättande av regelverk, upphandling, IT-kostnader och 
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betalningsadministration. Påslaget är en schablon och 12 
procent på framräknade lönekostnader, för 2017 drygt 20 000 kronor. 

Kostnad för beställningscentral och resor 
Socialtjänsten betalar årlig avgift för beställningscentralen, i dagsläget 322 800 kr, samt 
en avgift på 3,30 kr/enkelresa. Med 54 717 enkelresor 2017 blir det en sammanlagd 
årskostnad på drygt 500 000 kr. 

Total kostnad i kommunens egen regi 
Den sammanlagda kostnaden i exempelberäkning år 2017 visar en kostnad på drygt 
680 000 kronor. 

Kommunens kostnad vid ett överlåtande till RKM 

Kostnad för tillståndsprövning 
Likt socialtjänstens skattning bedömer RKM att den faktiska tiden för 
tillståndsprövning varierar och kostnaden för momentet baseras därför på 
befolkningsmängd i kommunen och antal tillstånd. Enligt RKM:s exempelberäkning 
(bilaga 3) skulle det innebära en årskostnad på 1 033 831 kronor för Piteå kommun, 
baserat på 42 184 invånare och 2000 tillstånd. Det innebär 517 kronor per 
tillståndsprövning. 

Kostnad för beställningscentral 
Kostnaden är 22,63 kr per beställning, 21,60 kr om Piteå också ingår avtal om 
överlåtelse. Beräknat på att det år 2017 företogs 54 717 enkelresor skulle det genererat 
en kostnad på mellan cirka 590 900 till 1 182 000 kronor beroende på om resenären 
bokar enkelresor eller tur och returresa vid samma beställning. 

Socialnämndens budget och förbrukning för färdtjänst 2017 (tkr) 

Stöd och omsorg 

Färdtjänst 

Riksfärdtjänst 

Budget 

2900 

350 

Förbrukning 
Utfall 
4270 -
1370 
386 -

36 

Äldresomsorg 
Färdtjänst 2300 2295 

5 
Riksfärdtjänst 450 456 

6 
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Kostnadsjämförelse år 2017 (avrundat kr) 

Tillståndsprövning, 
administration, 
overheadkostnader 
Årlig avgift 
Beställningscentral 

Kostnad för avgifter 180 500 -
per resa 
Kostnad per - 21,6 
beställning 

Kostnad egen regi 

180 000 

322 800 

Kostnad vid Kostnadsförändring 
överlåtande till RKM 

1 030 000 + 850 000 

-

Framräkning samma 
jämförelsetal 

Baserat på 54 700 
beställningar 

12,5 21,6 
(683 
300/54 700) 

1 182 000 

    

      
  

  

 
 

     

    

   
  

 

    

  
 

  
       

      

  
    

       

  
    

    

        

              
        

           
        

            
    

Baserat på 27 400 
beställningar 

Total kostnad 
baserat på 54 700 
beställningar 
Total kostnad 
baserat på 27 400 
beställningar 

683 300 

592 000 

2 212 000 + 1 530 700 

1 622 000 + 938 700 

Avvägningar 

Färdtjänst och riksfärdtjänsttillstånd – uppgift för socialförvaltningen eller 
trafikhuvudman? 
Nationell utveckling pågår sedan länge för att så många som möjligt ska kunna resa 
med allmänna kommunikationer och ökad tillgängligheten för funktionshindrade. 
Nationell ambition är att resandet för funktionshindrade ska normaliseras och successiv 
integrering av den särskilda kollektivtrafiken med den allmänna kollektivtrafiken. 
RKM lyfter fram bättre förutsättningar för detta om samma organisation handhar både 
färdtjänst, riksfärdtjänst och kollektivtrafiken. 



       
            

    

              
          

            
          

          
    

             
            

            

   
         

            
             

            
             

 

          
         

           
         

        

 
         

          
   

            
           

  

            
          

           
              

     

  
          

          
        

        
   

             
                

            

8 
I betänkandet SOU 2018:5 förslås en moderniserad 
lagstiftning för ökad samordning och en ny lag om särskilda persontransporter som 
ersätter färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. 

Även SKL har utrett frågan om vilka effekter en samlad lagstiftning skulle få på 
kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter och fick fram att gemensam 
lagstiftning kombinerat med att RKM får ansvar för all regional kollektivtrafik, skulle 
stärka förutsättningarna för samordning av de olika trafikformerna. Enligt SKL 
försvårar dagens splittrade organisation samordning, dessutom är det krångligt för 
resenärer att förstå systemet. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst är tillstånd för rätten till viss transportform, inte ett bistånd 
eller socialtjänstinsats. Det är inte avhängigt att socialnämnden i en kommun ansvarar 
för det som rör uppgifterna, oaktat hanteringen överlåts till RKM eller ej. 

Kompetens att tillståndspröva 
Anpassning av den allmänna kollektivtrafiken har ökat tillgängligheten för 
funktionshindrade och till följd av detta har antalet färdtjänstresor i Sverige minskat 
med åren. Så även behovet av riksfärdtjänst. Paradoxalt nog ökar det omfattning och 
komplexitet i att utreda rätten till riksfärdtjänst och om en person med 
funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt med ökade färdkostnader som 
följd. 

För socialförvaltningen innebär den sällanhandläggning som idag förkommer av viss 
typ av riksfärdtjänstresor både ineffektiv handläggning och svåravvägda bedömningar 
inför beslut om rätta och kostnadseffektiva beslut. Fördelar som anges med 
överlåtande, centralisering och gemensamt regelverk är ökad kompetens genom 
specialisering som leder till likställighet genom lika bedömningar. 

Medborgarperspektiv 
Enligt Norrbottens kommunförbund och RKM:s missiv innebär centralisering och 
gemensamt regelverk ökad likställighet och ökad kvalité genom successivt förbättrad 
anpassning av kollektivtrafiken. 

Att med färdtjänsttillstånd även ha rätt till 24 länsfärdtjänstresor utan prövning kan 
förutom förenkling och tidsbesparing även upplevas som en förbättring ur och 
integritetshänseende. 

Ett överlåtande kan kräva fler samtal, fler kontakter med fler myndigheter för 
medborgaren än om hanteringen kvarstannar i socialförvaltningen. Detta kan upplevas 
som en försämring. En centralisering till länsgemensam hantering kan också anses 
påverka möjligheten till nära samverkan likt den som byggts upp på lokal nivå mellan 
exempelvis brukarorganisation, socialförvaltningen och taxibolag. 

Ekonomi och välfärdsfaktorer 
Av RKM:s missiv framgår synergieffekt med centralisering såsom minskade kostnader 
totalt sett genom ökad möjlighet till samordning av samtliga särskilda 
persontransporter, effektivare nyttjande av fordon och beställningscentral samt 
rationellare hantering av tillståndsgivning, miljövinster, bättre anpassad kollektivtrafik 
och bibehållen kvalité. 

Kostnadsjämförelse baserat på statistik från 2017 visar på en höjning för kommunen på 
mellan 938 700 och 1 530 700 kr vid ett överlåtande. Ett överlåtande skulle dock ge 
möjlighet att prioritera de resurser som frigörs för handläggning och administration till 



       
   

          
          

          
          

   

         
            

           
         

              
            
            

           

            
         

            
  

9 
andra uppgifter inom ramen för socialtjänstens prioriterade 
uppdrag och ansvarsområden. 

Att överlåta hanteringen i sin helhet från socialförvaltningen till kommunfullmäktige 
att besluta om skulle ytterligare avgränsa förvaltningens arbete till socialtjänstområdet 
med förväntad fortsatt utveckling av ökande målgrupper och komplexitet samt 
sviktande rekryterings- och kompetensläge vilket sätter press på välfärdssystemet och 
socialnämndens resurser och prioriteringar. 

Förutom RKM:s rationalisering i och med länsfärdtjänstresorna vilka kräver 
tillståndsprövning av riksfärdtjänstresa i kommunens egen regi är det rimligt anta att 
kostnaderna för RKM:s tillståndsprövning i vissa ärende är högre, framförallt initialt 
vid övertagandet. Tillståndsprövningen i kommunens egen regi effektiviseras inte 
sällan genom att det i många fall finns underlag från tidigare utredningar att tillgå, 
förutsatt ett samtycke. Samhandläggning av flera utredningar är också relativt vanligt i 
samband med att den enskilde ansöker om både socialtjänstinsatser, färdtjänst och eller 
riksfärdtjänst vid samma tillfälle vilket kan effektivisera förfarandet totalt sett. 

Ytterligare faktorer att beakta är dels de resurser som åtgår för handläggningen 
inköpsavdelningen ansvarar för vid upphandling och avtalsskrivning vilka skulle 
frigöras vid ett överlåtande. Vidare att skolskjuts med gällande lagstiftning inte kan 
överlåtas. 
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Till 

Piteå kommun 

Kommunstyrelsen 

941 85 Piteå 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och 

centraliserad färdtjänsthantering i länet 

Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst - Piteå kommun 

Beskrivning 

I bilagd skrivelse beskrivs tillvägagångssättet för att Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet ska överta kommunens uppgifter beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst 
enligt gällande lagstiftning. 

Förslag till beslut: 

…Att Piteås kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst (1997:736 t o m 2010:1068)", 
§§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst (1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns 
kollektivtrafikmyndighet 

…Att överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 och vid tidpunkt som överenskommes mellan den enskilda 
kommunen och myndigheten 

Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet, dvs. 
uppdraget om fattar hela färdtjänsthanteringen, allt från tillståndsprövning, regelverk och avgifter 
samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, statistik etc. 
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1. Bakgrund 

Under våren och hösten 2013 har Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) 

och Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN) besökt alla kommuner i Norrbotten och presenterat ett förslag på 

övertagande av färdtjänst och riksfärdtjänst. Personer som träffats vid besöken har varierat men 

representanterna från RKM/LTN har i många fall mött kommunalråd, kommunchefer, social/teknisk chef 

och handläggare. 

Nio av kommunerna i länet (Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix 

och Övertorneå) har sedan tidigare uppdragit åt RKM/LTN att handha uppgifter för färdtjänst och 

riksfärdtjänst men tillståndsprövning (myndighetsutövning) ligger fortfarande kvar hos respektive 

kommun. De övriga fem kommunerna (Arjeplog, Boden, Kiruna, Luleå och Piteå) har inte överlåtit några 

uppgifter. 

För de nio kommuner som redan idag överlämnat uppgifter gällande färdtjänsten sköter RKM/LTN bl a 

upphandling av trafik, kontakter med transportörer, regelverksfrågor, betalningsadministration, 

uppföljning, framtagning av statistik, kvalitetsarbete samt samordning och planering av trafiken. Åtagande 

inkluderar alltså all hantering gällande färdtjänst och riksfärdtjänst förutom tillståndsprövningen. 

I övertagandet ingår även att tillämpa de gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av 

Kommunförbundet i Norrbotten (se Bilaga 3). Gemensamma färdtjänstregler innebär att det blir 

rättvisare, tydligare och enklare för både resenärer och handläggare. I dagsläget har tio kommuner 

antagit det gemensamma regelverket (förutom de nio kommuner som redan överlämnat uppgifter även 

Luleå). 

Den 24 oktober 2013 har Kommunförbundet i Norrbotten tagit beslut att rekommendera kommunerna 

att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM i enlighet med gällande lagstiftning. 

2. Organisation 

Organisationsstrukturen hos RKM om kommunerna i länet överlåter färdtjänst och riksfärdtjänst innebär 

att avdelning för hantera tillståndsprövning organisationsmässigt hamnar direkt under RKM (Figur 1). 

Uppgifter utöver tillståndsprövning sköts av LTN's kundservice som idag har 19 anställda. Kundservice 

fungerar som beställningscentral för färdtjänst i nio av länets 14 kommuner samt för sjukresor i hela 

länet. Förutom färdtjänst och sjukresor hanterar kundservice även Länstrafikens efterfrågestyrda trafik 

och växel samt ger trafikupplysning om allmän kollektivtrafik. Kundservice hanterar ca 240 000 

beställningar per år men om samtliga kommuner lämnar över färdtjänsten tillkommer ca 200 000 resor, 

det vill säga nästan en fördubbling. 
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Kommunalförbundet Norrbotten Läns 
Kollektivtrafikmyndighet 

Myndighetsutövning / 
Färdtjänsthandläggning 

Enhetschef/färdtjänsthandläggare, 1 pers 

Färdtjänshandläggare, 5 pers 

Administratör/färdtjänsthandl, 0,5 pers 

Länstrafiken i Norrbotten AB / 
Kundservice 

Chef Kundservice 

Administratör 

Operatörer > 20 personer 

Figur 1: Organisation Kommunalförbundet Norrbotten Läns Kollektivtrafikmyndighet (Regionala kollektivtrafik-

myndigheten) vid övertagande av färdtjänst och riksfärdtjänst. Figuren visar den del av RKMs och LTNs 

organisation som berör färdtjänst. 

2.1 Arbetet med tillståndsprövning 

Det är svårt att exakt veta hur många som i dagsläget jobbar med att handlägga färdtjänsten i länet. 

Uppskattningsvis handlar det om 16-25 personer. Dessa har även andra arbetsuppgifter som 

biståndshandläggning, utfärda parkeringstillstånd, upphandling, regelverk etc. I de mindre 

kommunerna är det vanligt att färdtjänsthandläggaren endast arbetar en liten del av tiden med 

tillståndsprövning och övrig tid med andra arbetsuppgifter. Att upprätthålla kompetens kan vara svårt 

om handläggare arbetar deltid med tillståndsprövning för färdtjänst. Om alla kommuner överlåter 

färdtjänst beräknar RKM antalet handläggare till 6-7 tjänster. 

2.1.1 Arbetsuppgifter färdtjänsthandläggare 

I ett ärende som en färdtjänsthandläggare handhar ingår många arbetsuppgifter. Tidsåtgången är svår 

att beräkna eftersom vissa delar kan variera stort tidsmässigt. Beräkning av kostnaden har därför valts 

utifrån befolkningsmängd (se Kapitel 4 Kostnader, Tabell 2). Några uppgifter som ingår är: 

-Ta emot och registrera ansökan/ärendet. 

-Utreda kundens behov av färdtjänst/riksfärdtjänst enligt gällande lagstiftning. 

-Genomgång av/begära läkarintyg. 

-Göra hembesök (se förtydligande nedan). 

- Samverkan med den enskilde, med anhöriga och med berörda verksamheter inom kommunen samt 

med andra externa myndigheter. 

-Besluta om tillstånd/avslag. 
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-Besvarar yttranden/handha kundsynpunkter. 

- Hålla sig ajour med aktuella domar/mål samt följa föreskrifter och allmänna råd eftersom ett avslag 

kan innebära överprövning, överklagande till länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. 

-Medverka i statistikarbete. 

Vid tillståndsprövning i RKM kommer hembesök att genomföras vid nytt ärende och vid förnyelse av 

ett ärende om behov finns. Undantag vid eventuella generella tillstånd på äldreboende. 

3. Fördelar 

Att ha en centraliserad färdtjänsthantering innebär många fördelar bl.a. för resenärer, handläggare 

och betalare. Några fördelar med att färdtjänsten lämnas över till RKM, d.v.s. även 

tillståndsprövningen är: 

1. Direkta vinster med samordnad upphandling är: 

1.1. Ökad samordning och effektivare nyttjande av fordon ger ekonomiska vinster. 

1.2. Miljövinster, bidrar till ett hållbart samhälle. 

2. Centraliserad tillståndsgivning och gemensamt regelverk innebär: 

2.1. En mer konsekvent och lika bedömning för de som ansöker om färdtjänst. 

2.2. Färdtjänstresenärerna får lika villkor. 

2.3. Personalen blir specialister inom området. 

2.4. Bättre anpassning till resenärens behov. 

2.5. Lika och indexreglerade egenavgifter. 

3. Att färdtjänsten sköts av samma organisation som handhar kollektivtrafiken i länet innebär: 

3.1. Bättre förutsättningar att öka andelen resande med den allmänna kollektivtrafiken. 

3.2. Snabb och direkt information för att kunna anpassa och förändra den allmänna 

kollektivtrafiken. 

4. Övriga fördelar: 

4.1. Ökad samverkan mellan länets kommuner. 

4.2. Ökad harmonisering för funktionshindrade i den allmänna kollektivtrafiken. 

4.3. Ökat resande i allmänna kollektivtrafiken. 

Sammanfattningsvis kommer kostnaden för färdtjänsten i sin helhet att minska genom ökad 

samordning av trafiken (samordning av färdtjänst-/sjukresor/etc.), effektivare nyttjande av 

beställningscentralen och rationellare hantering av tillståndsgivning, detta utan att kvalitén på 

resandet försämras. 

4 



2013-12-13 

4. Kostnader 

Kostnad per utförd resa 

Tabell 1 nedan visar antal beställningar som hanterats av LTN's kundservice år 2012 och hur det kan se ut 

år 2016 om alla 14 kommuner överlåtit färdtjänst. 

Tabell 1: Antal beställningar. 

Färdtjänstresor Sjukresor Efterfrågestyrd trafik Totalt 

Beställningar 2012 53 085 177 199 9 338 239 622 

Beställningar* 2016 250 000 180 000 10 000 440 000+ 
*Antal baserat på 2012 års volymer. 

Ökat antal beställningar innebär ”stordriftsfördelar”, d.v.s. bättre nyttjande av beställningscentralens 

resurser. Kostnad per beställning beräknas därför minska enligt Figur 2 nedan. 

Antal resor 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

     

  

 

  

  
 

 
 

         

                                                                  

                                                                
 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

Figur 2: Kostnadsminskning om alla 14 kommuner överlåter tillståndsgivning och beställningscentral. 

Kostnad per prövat tillstånd 

Vid överlåtelse av tillståndsprövning kommer kommunens kostnad att baseras på antal prövade ärenden. 

I praktiken innebär det att respektive kommun månadsvis faktureras för ett antal ärenden baserat på 

befolkningsmängden i kommunen. Slutlig justering av antal faktiska ärenden sker efter bokslut, varefter 

kostnaderna justeras. 
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Tabell 2 nedan visar bl. a. en beräkning av respektive kommuns kostnad för tillståndsprövning om dessa 

uppgifter överlämnas till RKM. 

Tabell 2: Kostnadsfördelning per kommun. 

Befolkning 

(år 2012) 

Andel av 

en tjänst 

per 

kommun 

Beräknad 

årskostnad 

tillståndsprövning 

per kommun 

Antal 

tillstånd 

(år 2012) 

Andel 

per befolkning 

Tidigast 

övertagande 

tillstånds-

prövning 

Tidigast 

övertagande 

trafikavtal, 

beställningscentral 

Arjeplog 3 054 0,08 48 518 164 5,4% Enl ök 1/1 2015 

Arvidsjaur 6 467 0,17 102 739 230 3,6% Enl ök -

Boden 27 598 0,73 438 439 971 3,5% Enl ök 1/7 2015 

Gällivare 18 307 0,48 290 836 656 3,6% Enl ök -

Haparanda 9 904 0,26 157 341 514 5,2% Enl ök -

Jokkmokk 5 086 0,13 80 799 204 4,0% Enl ök -

Kalix 16 518 0,43 262 415 749 4,5% Enl ök -

Kiruna 22 972 0,60 364 947 864 3,8% Enl ök 1/1 2015 

Luleå 74 905 1,97 1 189 987 3 917 5,2% Enl ök 1/1 2016 

Pajala 6 279 0,17 99 752 272 4,3% Enl ök -

Piteå 41 078 1,08 652 590 1 784 4,3% Enl ök 1/7 2015 

Älvsbyn 8 200 0,22 130 270 315 3,8% Enl ök -

Överkalix 3 497 0,09 55 555 223 6,4% Enl ök -

Övertorneå 4 772 0,13 75 811 181 3,8% Enl ök -

Länet 248 637 6,54 3 950 000* 11 044 Enl ök 

*Se beräkning Bilaga 2. 

Beräknad besparing på trafikkostnad vid samordning 

Tabell 4 och Figur 3 nedan visar beräknad besparing om färdtjänst- och riksfärdtjänstresor med taxi och specialfordon 
samordnas med övriga samhällsbetalda transporter, det vill säga även färdtjänstresor från andra kommuner, 
sjukresor och efterfrågestyrd/anropsstyrd trafik. 

Vid beräkning av besparing har antagits att kostnader för samordnade resor halveras. 
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Tabell 4: Beräknad besparing vid samordning av samhällsbetalda transporter 

Kommun Uppskattad 
netto-kostnad 

Andel resor som samordnas 

2,5 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Piteå 6 600 000 82 500 165 000 330 000 495 000 660 000 825000 

Besparing i Skr 

900 000 

800 000 

700 000 

600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

0 

2,5% 5% 10% 15% 20% 25% 

Andel resor som samordnas med övriga samhällsbetalda transporter 

Figur 3: Beräknad besparing vid samordning av samhällsbetalda transporter. 

5. Erbjudande 

RKM erbjuder Piteå kommun att överlåta uppgifter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM. Vid ett 

beslut inleds förhandling om datum för överlåtelse och avtal tecknas mellan kommunen och RKM. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Avtalsmall om överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. 

Bilaga 2. Kostnader beräknat på 6,5 färdtjänsthandläggare (inklusive enhetschef och 

administratör som är deltidstjänster). 

Bilaga 3. Regelverk Färdtjänst 
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Bilaga 1. Avtalsmall om överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala 

kollektivtrafikmyndigheten. 

Avtal färdtjänst och riksfärdtjänst 

Mellan Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (222000-2949), nedan kallad RKM 
och Xxxxx kommun, nedan kallad kommunen har följande avtal träffats beträffande färdtjänst, riksfärdtjänst 
och andra persontransporter som betalas av kommunen. 

1.  Uppdrag 

Kommunen uppdrar åt RKM att handha uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med gällande 

lagstiftning inom området. Uppdraget om fattar hela färdtjänsthanteringen, allt från tillståndsprövning, 

regelverk och avgifter samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, 

statistik etc. 

Uppdraget utförs i enlighet med aktuell lagstiftning samt eventuella regler och tillämpningsföreskrifter 

som överenskommes mellan RKM och kommunen. 

Kommunens färdtjänstresor skall kunna samordnas med andra resor som avropas av RKMs 

beställningscentral (Länstrafikens kundservice), t ex landstingets sjukresor. 

2. RKMs uppgift 

RKM ska handlägga tillståndsprövningar för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt gällande lagstiftning. 

RKM skall upphandla och teckna avtal med trafikutövare för att utföra transportuppdragen. RKM skall 

företräda kommunens intressen gentemot trafikutövaren vid avtalstolkningar. 

RKM skall ta emot beställning och samordna resorna. Detta sker på RKMs beställningscentral, 

Länstrafikens kundservice. Kommunen skall regelbundet erhålla statistik beträffande färdtjänsten. 

RKM betalar månadsvis i efterskott ut ersättning till trafikutövaren för utförda transportruppdrag. 

RKM fakturerar kommunen månadsvis för transportkostnaden, avgift till beställningscentral och 

tillståndsprövning. 

3. Kommunens uppgift 

Kommunen överlämnar färdtjänstuppgifter i sin helhet till RKM. Register över färdtjänstberättigade 

skall tillställas RKM vid övertagandet. Efter överlämnandet svarar RKM för att registret över de 

färdtjänstberättigade är aktuellt. 
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Kommunen svarar för alla kostnader för utförda transportuppdrag och tillståndsprövning. Faktura från 

RKM erhålles månadsvis för utförda uppdrag och tillståndsprövning. Fakturan innehåller även ersättning 

för uppdraget (se punkt 4.). 

4. Ersättning för uppdraget 

För RKMs uppgifter enligt ovan, exkl tillståndsprövningen, betalar kommunen en avgift på XX,XX per 

beställd enkel resa som är utförd. Tillståndsprövningen faktureras i förskott med ett överenskommet fast 

belopp per månad. Efter årets slut beräknas slutlig avgift som motsvarar verkligt anta prövningar under 

föregående år. Slutlig fakturering för tillståndsprövningen görs under första kvartalet. De avtalade 

avgifterna gäller i prisläge oktober 20XX och räknas inför varje kalenderår om med förändringen av KPI 

oktober – oktober. Första omräkning görs per 20XX-01-01. 

5. Avtalstid 

Detta avtal gäller under tiden 20XX-XX-XX och tillsvidare. Uppsägning kan göras av båda parter med en 

uppsägningstid på tolv (12) månader. 

6. Avtalets tecknande 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Luleå / Xxxx kommun  dag /månad / år 

För Kommunalförbundet Norrbottens 

Läns Kollektivtrafikmyndighet För Xxxxx kommun 

………………………………………. ………………………………………. 

Kenneth Johansson 

Myndighetschef 
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Bilaga 2. Kostnader beräknat på 6,5 färdtjänsthandläggare per år (inklusive 

enhetschef och administratör som är deltidstjänster). 

Benämning Kostnader (tkr) 

(per år och 6,5 handläggare) 

Direkta lönekostnader (tkr) 

(per år och 6,5 handläggare) 

Lokalkostnader 110 

Förbruknings/kontorsmtrl 80 

Handläggningssystem 240 

Fordonskostnader 60 

Resekostnader 20 

Telefoni 30 

Konsultarvoden 50 

Löner + soc avg etc 3 220 

Traktamenten 30 

Utbildning 60 

Övrigt 50 

Delsumma 700 3 250 

Totalkostnad 3 950 
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Bilaga 3. Regelverk Färdtjänst. 

FÖRSLAG TILL GEMENSAMMA FÄRDTJÄNSTREGLER FÖR KOMMUNER I 

NORRBOTTENS LÄN 

En kort bakgrund 

Sedan 1 januari 1998 gäller en ny lag om färdtjänst. Den ersätter socialtjänstlagens tidigare 

bestämmelser. Intentionerna i den nya lagen är att resandet för funktionshindrade ska normaliseras 

och att färdtjänsten på så sätt i större utsträckning integreras med den allmänna kollektivtrafiken. 

Färdtjänsten är numera en transportform och inte en tillståndsfråga. 

Dessa regler gäller för personer som är folkbokförda i kommuner som tillhör Norrbottens län. 

Vilken transportform används 

Färdtjänst är en form av särskild kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov. Det innebär 

ingen rätt till “egen“ bil eller till resa vid exakt begärd tidpunkt. Däremot betyder rätt till färdtjänst 

också rätt till en anpassad trafikform. Den ska ta individuella hänsyn och kan därför se mycket olika 

ut för olika personer och för olika sorts resor. Byte av fordon kan förekomma. Strävan mot ett mer 

normaliserat resande för funktionshindrade innebär även en ambition till en successiv integrering av 

den särskilda kollektivtrafiken med den allmänna kollektivtrafiken. 

Var får man åka och hur många resor får göras 

Beviljat färdtjänsttillstånd innebär rätt att utan särskild prövning åka enligt följande: 

• Obegränsat antal resor inom egen kommun där man är folkbokförd samt max 50 kilometer 

väglängd in i angränsande kommun räknat från den egna kommungränsen 

• 24 enkelresor per år motsvarande 2 enkelresor per månad inom länet, sk länsfärdtjänstresor. 

Vid tillfällig vistelse eller boende i annan kommun tillåts resor i den kommunen i enlighet med deras 

bestämmelser. Kontakt tas med hemkommunen som utfärdar intyg. Det måste beställas senast en 

vecka före avresan. 

Riksfärdtjänst kan vid behov också användas. För resor inom länet får riksfärdtjänst inte användas 

förrän de 24 länsfärdtjänstresorna först förbrukats. 

När under dygnet får man åka 
Grunden för färdtjänsten är att resor kan företas under hela dygnet alla dagar under året. 

Normaliseringen av resandet och intentionerna att integrera olika trafikformer innebär att 
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färdtjänsten i möjligaste mån anpassas till principer som gäller för den allmänna kollektivtrafiken. Det 

kan innebära tidtabellagda rutter, kompletteringstrafik, anropsstyrd trafik och andra liknande 

trafikformer. Något som kan medföra vissa begränsningar av reseutbudet vissa tider på dygnet. Det 

är dock individuella behov som avgör vilken trafikform och därmed färdtjänstservice som den 

enskilde behöver. 

När måste resan beställas 
Samordningen av olika trafikformer samt samhällets kostnadsbild ställer krav på samordning av resor 

med färdtjänsten. Det i sin tur medför att beställningen behöver göras i god tid före resan. Precis 

som i den allmänna kollektivtrafiken kan det innebära samåkning med andra resenärer, avvikelser 

från närmaste färdväg och längre restid än om man åker ensam. Det är heller inte säkert att det alltid 

finns ett ledigt fordon, vilket kan betyda väntetider. 

Förbeställningen bör göras i god tid. Då är också möjligheterna större att få åka vid den tidpunkt man 

önskar. 

Var ska resan beställas 

Färdtjänstresa beställs hos den beställningscentral eller motsvarande som anvisas av kommunen. 

Resenären uppger önskad avresetid och beställningen ska alltså göras i så god tid som möjligt. Helst 

bör också återresan beställas samtidigt. 

För att få en så snabb och smidig transport som möjligt är det viktigt att resenären vid beställningen 

lämnar uppgifter om resmål, behov av särskilt fordon, ledsagare/stödperson, rullstol eller 

handikapphjälpmedel, sällskapsdjur eller andra uppgifter som påverkar transport och samordning. 

Kan uppehåll göras under resan 

Normalt medges inte att fordonet gör uppehåll under en färdtjänstresa för att resenären ska handla 

eller uträtta andra ärenden. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. 

Vilken service kan den färdtjänstberättigade få 

Chauffören hjälper till vid av- och påstigning, för i- och urlastning av bagage och hjälpmedel och 

annat som normalt ingår i chaufförens serviceåtaganden. Vid behov kan den färdtjänstberättigade få 

utökad service av chauffören. Sådana behov måste anges vid beställningen. 

Vad gäller för ledsagare och annan medföljande person 

Ledsagare till färdtjänstberättigad åker utan avgift tillsammans med den färdtjänstberättigade. Utan 

särskild prövning kan färdtjänstberättigad ta med medresenär som betalar för sin resa enligt gällande 

avgifter för färdtjänst. 

Vid resor i ordinarie kollektivtrafik medföljer ledsagare och medresenär gratis. Antalet resor i den 

ordinarie kollektivtrafiken är obegränsade och kan göras i hela länet. 

Vad kostar det att åka färdtjänst 

För resa med färdtjänsten betalar den färdtjänstberättigade en så kallad egenavgift. Den varierar 

beroende på resans längd. Färdtjänstavgiften justeras varje gång Länstrafikens enkelbiljettpriser 

förändras. 
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Egenavgift för färdtjänst 2014-01-06 

Avstånd Biljettpris Egenavgift1) 
km intervall Länstrafiken färdtjänst 

24 42 
0-10 
11-20 40 70 
21-30 50 88 
31-40 66 116 
41-50 79 138 
51-60 94 165 
61-70 105 184 
71-80 116 203 
81-90 130 228 
91-100 142 249 
101-110 155 271 
111-120 167 292 
121-130 178 312 
131-140 191 334 
141-150 203 355 
151-160 215 376 
161-170 224 392 
171-180 237 415 
181-190 248 434 
191-200 259 453 
201-210 270 473 
211-220 281 492 
221-230 289 506 
231-240 300 525 
241-250 311 544 
251-260 319 558 
261-270 328 574 
271-280 336 588 
281-290 344 602 
291-300 353 618 
301-310 361 632 
311-320 368 644 
321-330 374 655 
331-340 383 670 
341-350 389 681 
351-360 395 691 
361-370 402 704 
371-380 412 721 
381-390 418 732 
391-400 426 746 
401- 433 758 

1)Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
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För den som gör många färdtjänstresor, exempelvis vid studieresor eller arbetsresor, 

erbjuds 40-kort. Kortet ger 40 procents rabatt per resa jämfört med ordinarie 

färdtjänstpris. 

Barn under 7 år till färdtjänstberättigade åker gratis. Barn/ungdomar i åldern 7-19 år till 

färdtjänstberättigad betalar halv färdtjänstavgift. 

Behövs någon särskild legitimation 

Den som beviljas färdtjänst ska finnas registrerad hos den beställningscentral eller 

motsvarande som anlitas vid beställning av färdtjänstresa. Godkänd legitimation ska 

kunna uppvisas om föraren begär det. För resor i ordinarie kollektivtrafik kan i vissa fall 

särskild legitimation komma att behövas. 

Vilka rutiner gäller för avbeställning av resa 

Avbeställning ska göras snarast möjligt om en beställd resa inte behöver utnyttjas. Om 

inte resan avbeställs debiteras den färdtjänstberättigade en kostnad motsvarande lägsta 

gällande färdtjänstavgift. 
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Befolkning 

(år 2017) 

Andel av 

en tjänst 

per 

kommun 

Beräknad 

årskostnad 

tillståndsprövning 

per kommun 

Antal 

tillstånd 

(år 2018) 

Andel 

per befolkning 

Datum för 

övertagande 

tillstånds-

prövning 

Datum för 

övertagande 

trafikavtal, 

beställningscentral 

Arjeplog 2 821 0,11 69 136 107 3,8% 2015-01-01 2015-07-01 

Arvidsjaur 6 440 0,25 157 829 209 3,6% 2014-12-01 2004-03-01 

Boden - - - - 3,5% ? ? 

Gällivare 17 825 0,68 436 849 587 3,6% 2015-01-01 2008-01-01 

Haparanda 9 825 0,37 240 298 458 5,2% 2015-01-01 2002-07-01 

Jokkmokk 5 081 0,19 124 523 171 4,0% 2015-01-01 1998-07-01 

Kalix 16 169 0,62 396 264 806 4,5% 2014-12-01 2000-07-01 

Kiruna 23-116 0,88 566 519 831 3,8% 2015-07-01 2015-07-01 

Luleå 77 470 2,95 1 898 608 3 395 5,2% 2016-01-01 2016-01-01 

Pajala 6 101 0,23 149 521 249 4,3% 2014-11-01 2001-01-01 

Piteå 42 184 1,61 1 033 831 2 000 4,3% Enl ök Enl ök 

Älvsbyn 8 274 0,32 202 776 331 3,8% 2014-12-01 2009-12-01 

Överkalix 3 367 0,13 82 517 214 6,4% 2014-10-01 1998-01-01 

Övertorneå 4 461 0,17 106 329 190 3,8% 2014-11-01 2005-07-01 

Länet 223 114 8,50 5 468 000 9 548 4,3% 
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Förord 

Möjligheterna att på ett bättre sätt än hittills samordna den allmänna 
kollektivtrafiken med särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och 
sjukresor, har länge diskuterats och har utretts flera gånger under årens lopp. 
Frågan har åter aktualiserats sedan kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012, 
eftersom det nu finns nya förutsättningar att samla ansvar hos de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. SKL har därför gett Sweco i uppdrag att göra en 
översikt över hur förutsättningarna för en sådan samordning ser ut idag. 

Studien har gjorts med syfte att pröva om en samlad lagstiftning för allmän och 
särskild kollektivtrafik skulle ge positiva effekter på kollektivtrafikens 
effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. Den tar sin utgångspunkt i läget idag 
och utvecklingsbehov ur olika perspektiv när det gäller förutsättningarna för 
samordning. 

Resultatet visar att det från flera perspektiv finns fördelar med att samla allmän 
och särskild kollektivtrafik. Förutsättningarna för att samordna resurserna och 
integrera olika typer av persontransporter skulle förbättras. Trafiksystemet 
skulle bli enklare och tydligare att förstå för resenärerna. Att samla all 
kollektivtrafik hos en huvudman skulle kunna ge ett tydligt ansvar för helheten. 
Det finns också möjligheter att göra kollektivtrafiken till utgångspunkt för 
samhällets insatser och särlösningarna till ett komplement. 

Rapporten har gjorts på uppdrag av SKL, med medfinansiering från 
Trafikverket. Studien gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

Stockholm i mars 2014 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Sveriges Kommuner och Landsting 

Gunilla Glasare Jan Söderström 
Avdelningschef Sektionschef 
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1. Bakgrund, syfte och metod 
Att integrera allmän och särskild kollektivtrafik är en tydlig ambition i 
samhället sedan lång tid tillbaka. Den allmänna kollektivtrafiken definieras som 
linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för allmänheten. Den 
särskilda kollektivtrafiken erbjuds en definierad målgrupp efter särskild 
prövning. Till den särskilda kollektivtrafiken räknas: 

• Färdtjänst 

• Sjukresor 

• Skolskjuts 

Huvudmannaskapet för de olika transportformerna är uppdelat på olika 
huvudmän. För vissa transporter ansvarar kommunerna eller sjukvårds-
huvudmannen. I några län ansvarar ett regionförbund eller ett kommunal-
förbund för den allmänna kollektivtrafiken. De olika transportformerna regleras 
också av ett flertal olika lagstiftningar. Erfarenheter visar att den splittrade 
organisationen och den uppdelade lagstiftningen försvårar en samordning 
mellan de olika trafikformerna. Det är dessutom svårt för resenärerna att förstå 
systemet med skilda regelverk och prissättning. Den nya lagstiftningen och 
bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKM, har stärkt 
förutsättningarna för att organisatoriskt samla ansvaret för all kollektivtrafik. 

Detta har aktualiserat frågan om en samordning av lagstiftningen för allmän och 
särskild kollektivtrafik och om en samlad organisation skulle kunna medverka 
till en integrering av de olika trafikformerna. Av statens budgetproposition för 
år 20131 framgår att regeringen bedömer att det finns anledning att undersöka 
hur regelverket kan moderniseras i syfte att underlätta för såväl brukare som 
behöriga myndigheter inom området. 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om en samlad 
lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik skulle få positiva effekter på 
kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. Studien ska visa på 
utveckling, nuläge och utvecklingsbehov ur olika perspektiv när det gäller 
samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik. 

Arbetet har bedrivits utifrån fem olika perspektiv: 

• Trafik 

• Organisation 

• Resenär 

• Ekonomi 

• Lagstiftning 

Inom ramen för arbetet med de olika perspektiven har ett antal intervjuer 
genomförts med företrädare för regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM), 
kommuner, branschorganisationer och intresseorganisationer. Kunskap från 
forskning och dokumenterade försök har använts för att beskriva den praktiska 

1 Proposition 2012/13:1 utgiftsområde 22 Kommunikationer, sid 55 
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utvecklingen inom området. Litteraturstudier och insamling av statistik har gett 
underlag för en beskrivning av den historiska utvecklingen av samhällets 
ambitioner när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik och de ekonomiska 
förutsättningarna för de olika trafikformerna. 

Studien har genomförts av Sweco TransportSystem på uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Uppdragsgivare är Sara Rhudin, SKL. 
Uppdragsledare hos Sweco är Bengt Stålner. Övriga medverkande konsulter: 
Jenny Carlsson, Joakim Swahn, Anders Schweitz och Kirsten Wretstrand. 
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2. Sammanfattning och 
slutsatser 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om en samlad 
lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik skulle få positiva effekter på 
kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. Studien ska 
resultera i en beskrivning av utveckling, nuläge och utvecklingsbehov ur olika 
perspektiv när det gäller samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik. 
Denna sammanfattning kan läsas fristående från resten av rapporten. 

2.1 De viktigaste slutsatserna 
• Nuvarande uppdelning av ansvaret för färdtjänst, sjukresor, skolskjuts 

och allmän linjetrafik på olika huvudmän med olika regelverk är ett 
hinder för samordnad trafik. Uppdelningen kräver stora gemensamma 
insatser från olika huvudmän när det gäller samordning av tekniska 
system, samråd och överenskommelser om regelverk, prissättning och 
fördelning av kostnader. 

• Samhället har under många år haft ambitionen att öka tillgängligheten 
till den allmänna kollektivtrafiken för människor med funktions-
nedsättningar. Uppdelningen av ansvaret för allmän respektive särskild 
kollektivtrafik har hämmat denna utveckling. 

• Ur resenärens perspektiv kan det uppdelade ansvaret och den splittrade 
lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik uppfattas som 
svårbegriplig och ologisk. 

• Ett samlat regelverk ger en bra grund för att koncentrera och samla det 
formella ansvaret för alla trafikformer i en organisation vilket skulle 
bidra till att systemet blir överskådligt och att de förhållanden som styr 
resan blir mer logiska och begripliga för resenären. 

• En samlad lagstiftning och en gemensam organisation för allmän och 
särskild kollektivtrafik skulle stärka förutsättningarna för samordning 
av de olika trafikformerna. Det bedöms allmänt finnas goda förutsätt-
ningar att samla ansvaret för all regional kollektivtrafik hos den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

• Genom att samla kostnadsansvaret för de olika trafikformerna hos en 
huvudman stärks de ekonomiska incitamenten för tillgänglighets-
anpassning i den allmänna kollektivtrafiken. På sikt skulle detta ge 
förutsättningar för kostnadseffektiviseringar och ökad tillgänglighet till 
den allmänna kollektivtrafiken för människor med funktions-
nedsättningar. 

• Ett samlat ansvar för all kollektivtrafik skulle ge ökade möjligheter att 
utnyttja den anpassning för personer med funktionsnedsättningar som 
gjorts i den allmänna kollektivtrafiken de senaste åren. Det skulle också 
gynna utveckling av nya trafikformer i glest befolkade områden. 

• Runt om i landet pågår en omfattande regional samordning mellan den 
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken samt mellan de olika 
formerna av särskild kollektivtrafik. Många kommuner har dock av 
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olika skäl valt att behålla det formella och praktiska ansvaret för 
färdtjänsten inom den egna organisationen. 

• Intervjuer med företrädare för de län där ansvaret är samlat 
organisatoriskt hos RKM, visar på goda erfarenheter av samordningen 
hos en enskild huvudman. Samordningen har positiva effekter på 
möjligheten att utveckla de olika trafikformerna utifrån perspektivet 
integrerad kollektivtrafik. I flera län finns erfarenhet av att genomföra 
upphandlingar av transportörer med en gemensam fordonsflotta för 
samtliga transportuppdrag för mer effektiv trafik. 

• Nyttan och lämpligheten av att samla ansvaret för all kollektivtrafik på 
regional nivå ifrågasätts av vissa företrädare på lokal och regional nivå. 

2.2 Sammanfattning 

2.2.1 Regional samordning och samlat organisatoriskt ansvar 
Begreppet kollektivtrafik delas upp i allmän och särskild kollektivtrafik. Till 
den allmänna räknas linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig 
för allmänheten. Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken är uppdelat länsvis 
och ligger på den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). 

Organisationen för RKM skiljer sig åt i de olika länen och det formella, lag-
stadgade ansvaret för den allmänna, regionala kollektivtrafiken ligger antingen 
på landsting, regioner, regionala samarbetsorgan eller på ett kommunalförbund. 

Den särskilda kollektivtrafiken erbjuds en definierad målgrupp med särskilt 
tillstånd eller behörighet: 

− Färdtjänst och riksfärdtjänst 

− Skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken 

− Särskoleresor 

− Sjukresor (som inte sker i ambulans, med egen bil eller med allmän 
kollektivtrafik) 

− Omsorgsresor och resor till daglig verksamhet 

Ansvaret för de olika delarna av den särskilda kollektivtrafiken är uppdelat på 
landstingen/regionerna som har ansvar för sjukresor och kommunerna som 
ansvarar för övriga trafikformer. Det betyder att den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken i länen har tre olika huvudmän. 

Sedan många år tillbaka arbetar man runt om i landet med samordning mellan 
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken samt mellan de olika trafik-
formerna i den särskilda kollektivtrafiken. Ambitionen är att utnyttja samhällets 
transportresurser på ett mer effektivt sätt och att skapa ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken. 

Det är mycket vanligt att färdtjänstresor samordnas med sjukresor och annan 
anropsstyrd trafik på regional nivå, både när det gäller upphandling, planering 
och fördelning av köruppdrag i en gemensam beställningscentral. Allmänt finns 
goda erfarenheter av sådan samordnad trafik. Samordningen brukar också 
omfatta upphandling av köruppdragen. Sammantaget innebär detta ett 
effektivare fordonsutnyttjande med positiva effekter på huvudmännens 
kostnader för trafiken. 
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I flera län finns också en mycket långtgående organisatorisk samordning mellan
de olika huvudmännen. I Stockholm, Kalmar, Jönköping, Örebro, Halland och 
Dalarna är alla färdtjänstresor och sjukresor organisatoriskt samordnade i en 
gemensam beställningscentral under RKM som styrs av gemensamma regler. I 
dessa län har RKM också tagit över det formella ansvaret för kommunernas 
färdtjänst. Därmed är ansvaret för myndighetsutövningen, för färdtjänst-
legitimering, reglering och prissättning samlat i en och samma organisation. 

Organisatorisk samordning sker även i övriga län men samordningen är inte 
fullständig eftersom kommunerna i olika utsträckning valt att behålla det 
formella och praktiska ansvaret för färdtjänsten. I Värmland, Jämtland och 
Västernorrland sker en långtgående organisatorisk samordning av sjukresor och 
färdtjänstresor, men i en kommun i varje län står färdtjänsten utanför den 
länsgemensamma samordningen. Oftast har flera kommuner i de olika länen 
valt att stå utanför samordningen av den kommunala färdtjänsten. 

Ett antal kommuner i varje län har alltså valt att ställa sig utanför läns-
samordningen av den särskilda kollektivtrafiken. Skälen för detta varierar, men 
det är vanligt att man självständigt vill styra kvalitetsnivån på färdtjänsten, till 
exempel när det gäller regler för samåkning, restider, byten och prissättning. 
Kvalitetsnivån påverkar naturligtvis resenärens upplevelse av resan men är 
också starkt styrande för kostnadsutvecklingen. 

En väl dokumenterad erfarenhet av genomförda utvecklingsprojekt är att 
nuvarande uppdelning av ansvaret för färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och 
allmän linjetrafik på olika huvudmän med olika regelverk är ett hinder för 
samordning. Det krävs stora insatser när det gäller samordning av tekniska 
system, samråd och överenskommelser om regelverk och prissättning. 

Med många olika trafikformer ska också fler dela på kostnaden vilket kräver ett 
fördelningssystem som är accepterat av alla parter. Erfarenheter visar att 
kostnadsfördelningen är en mycket komplicerad och arbetskrävande del i 
överenskommelser om trafiksamordning mellan olika huvudmän. 

Det viktigaste skälet för den länsgemensamma samordningen av den särskilda 
kollektivtrafiken är ekonomiska vinster och ökad kostnadseffektivitet. 
Intervjuer i denna studie visar att samordningen har positiva effekter på 
möjligheten att utveckla de olika trafikformerna utifrån perspektivet integrerad 
kollektivtrafik. De intervjuade bedömer dock allmänt att det fortfarande finns en 
stor outnyttjad potential för samordning av resor i den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken. 

Flera personer som intervjuats i denna studie betonar möjligheterna att utveckla 
resorna på landsbygden genom att integrera olika trafikformer. I län med stora 
geografiska avstånd och gles bebyggelse är samordning ofta det enda alter-
nativet för att överhuvudtaget kunna erbjuda en samhällsfinansierad trafik. 

Sammantaget kan konstateras att det finns stora ambitioner runt om i landet när 
det gäller samordning och integrering av de olika trafikformerna men att det 
också finns stora skillnader mellan olika län i hur stor del av den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken som är integrerad. Trots att länssamordning 
förekommer i nästan alla län har en stor del av kommunerna valt att behålla 
ansvaret för den inomkommunala färdtjänsten. 

Samtliga företrädare för RKM på tjänstemannanivå som intervjuats i denna 
studie bedömer att det finns goda förutsättningar för att samla ansvaret för 
allmän och särskild kollektivtrafik i den egna myndigheten. Man betonar dock 
att myndigheten måste ges möjlighet att bygga upp den egna kompetensen och 
att det tillförs resurser för att klara ett sådant uppdrag. Man framhåller också 
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behovet av en samlad lagstiftning och acceptans från länets kommuner för att 
kunna ta det samlade ansvaret. 

Kommunerna tror i allmänhet att RKM har förutsättningar att ta ett samlat 
ansvar för kollektivtrafiken men att det innebär en stor utmaning till exempel 
när det gäller handläggning och beslut om rätt till skolskjuts. Flera kommuner 
betonar risken för ett alltför långt administrativt avstånd mellan skolorna och 
den handläggande myndigheten. 

De kommuner som är tveksamma till att ge RKM ansvar för delar av den 
särskilda kollektivtrafiken ser en fara i att de administrativa avstånden blir för 
stora och att det kan uppstå brister i kommunikationen mellan kommunen och 
RKM. Det finns också farhågor när det gäller att separera transportfrågorna från 
verksamheten inom respektive sakområde. 

I några intervjusvar framkommer att det i vissa kommuner saknas tilltro till en 
regional organisation för all kollektivtrafik. Skälet är främst en oro för negativa 
effekter för resenärerna av en mer strikt tillämpning av regler för skolskjuts och 
färdtjänst. Ett samlat ansvar på regional nivå kan också innebära att närheten 
mellan resenärer i den särskilda kollektivtrafiken och huvudmannen, 
kommunen, går förlorad. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i stor utsträckning förekommer 
samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik och mellan de olika 
formerna av särskild kollektivtrafik. Samordningen sker både organisatoriskt 
och i trafiksystemet men ansvarsuppdelningen på skilda huvudmän innebär att 
det krävs stora arbetsinsatser från alla aktörer när det gäller samverkan och 
överenskommelser. Med olika huvudmän är det svårt att skapa en helhet i 
systemet och att organisera och utföra verksamheten på ett effektivt sätt. Det 
spridda huvudmannaskapet medför också risk för suboptimeringar inom 
respektive verksamhet. 

Det finns många erfarenheter av samordning i länen, några av de viktigaste är 
betydelsen av ett enhetligt regelverk och en samlad organisation för att kunna 
utveckla samordnad kollektivtrafik. 

Intervjuerna visar att det finns goda förutsättningar för RKM att ta ett 
övergripande ansvar för all regional kollektivtrafik. I och med att den nya 
kollektivtrafiklagen togs i bruk skapades också bättre förutsättningar för att 
samla ansvaret hos en huvudman då huvudmannaskapet nu utövas av en 
myndighet i förvaltningsform. 

Några av de intervjuade är dock tveksamma till att samla ansvaret på regional 
nivå. Det gäller främst en oro över ökade administrativa avstånd och att 
resenärerna på olika sätt kommer att få försämrade villkor för sina resor. 

2.2.2 Resenären 
Resenären kan uppfatta det uppdelade ansvaret och den splittrade lagstiftningen 
för allmän och särskild kollektivtrafik som svårbegripligt och ologiskt. Till 
exempel får färdtjänsten inte användas för resor som ska bekostas av annan 
huvudman. Detta innebär att resenären inte kan använda färdtjänsten till ett 
vårdbesök på sjukhuset. Om resan däremot görs för att besöka någon på samma 
sjukhus är det tillåtet att använda färdtjänsten. För resenären är det ingen 
skillnad på dessa resor. De har samma start- och slutpunkt och pris och regler 
för resan borde därför ur resenärens perspektiv vara desamma. 
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Även när det gäller resor till och från skola är systemet svårt att förstå för elever 
och föräldrar. Det fria skolvalet innebär att elever väljer andra skolor än den 
kommunen anvisat och då gäller andra regler för rätten till skolskjuts. 

Tillgänglighetsaspekter i kollektivtrafiken rör framförallt tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och möjligheter för människor med funktionsnedsättning att 
resa. Det handlar också om tillgänglighet för människor som bor i glest 
befolkade områden med begränsat underlag för allmän kollektivtrafik. 

Möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att resa i den allmänna 
kollektivtrafiken har uppmärksammats i forskning och i praktisk utveckling 
under mycket lång tid. Som framgår av kapitel 3.5 nedan har samhället under 
lång tid haft stora ambitioner inom området. Den allmänna kollektivtrafiken har 
följaktligen utvecklats i linje med dessa ambitioner. Utvecklingen har skett 
utifrån ett brett perspektiv med fokus på tillgänglighet i fordon, hållplatser och 
gatumiljö. Det återstår dock mycket arbete för att uppnå målen för tillgänglighet 
till den allmänna kollektivtrafiken. 

Den allmänna kollektivtrafiken har inte möjlighet att erbjuda alla invånare 
resmöjligheter. Man räknar med att drygt 1,2 miljoner människor inte har 
tillgång till kollektivtrafik inom 1000 m från bostaden och att lika många 
människor endast har tillgång till kollektivtrafik ett par gånger i veckan.2 

Bristerna i kollektivtrafiksystemet finns i huvudsak i glest bebyggda områden 
med svagt befolkningsunderlag vilket innebär försämrad tillgänglighet till 
arbete, offentlig och kommersiell service och fritidsaktiviteter. Det är främst 
ungdomar, kvinnor, äldre och andra som saknar tillgång till bil som drabbas av 
det bristande kollektivtrafikutbudet. Detta ger negativa effekter på jämställdhet, 
jämlikhet och allas möjligheter att leva ett aktivt liv utan tillgång till egen bil. 
Den bristande tillgängligheten påverkar också möjligheterna till arbete och 
högre utbildning och har därmed en negativ effekt på den regionala tillväxten. 

Samtidigt trafikeras dessa områden av flera olika former av särskild 
kollektivtrafik, framförallt skolskjutstrafik som är särskilt anordnad för elever, 
färdtjänst och sjukresor som kräver tillstånd eller att vissa villkor uppfylls. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kollektivtrafikens organisering och 
reglering innebär att systemet är svårt att förstå för resenärer. En ökad sam-
ordning av regelverken för de olika trafikformerna skulle kunna bidra till att 
systemet blir överskådligt och att de förhållanden som styr resan blir mer 
logiska och begripliga för resenären. Därmed skapas förutsättningar för den 
enkla resan. Detta är en viktig aspekt eftersom enkelhet är en av de faktorer som 
värderas högst av kollektivtrafikresenärer och som starkt bidrar till att man 
väljer att resa med kollektivtrafiken. En ny reglering för kollektivtrafiken bör 
med hänsyn till de brister som finns i dagens olika regelverk utformas med 
fokus på resenärens behov av att resa. Syftet med resan, resmålet och trafik-
formen får då underordnad betydelse för utformningen av de regler som styr 
resan. 

Det är en vanlig uppfattning att ökad integrering och en samlad lagstiftning ökar 
systemets enkelhet och begriplighet ur resenärens perspektiv. En samlad 
lagstiftning skulle, enligt intervjuade i denna studie, kunna bidra till tydligare 
trafiklösningar som är mer enhetliga, rättvisa och logiska. Som exempel tas 
möjligheten till en samlad prissättningsstruktur oavsett syfte med resan upp. 

De senaste åren har inneburit en omfattande utveckling av tillgängligheten till 
allmän kollektivtrafik för människor med funktionsnedsättning. Dock är många 

2 Börjesson M (2003) Slutredovisning av projekt Glitter 
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människor fortfarande beroende av olika särlösningar för att kunna resa. En 
fortsatt utveckling av kollektivtrafikens tillgänglighet är mycket angelägen, 
både ur resenärens perspektiv och mot bakgrund av samhällets ambitioner när 
det gäller alla människors möjligheter till delaktighet i samhället. Det är då 
viktigt att utgå från resenärens behov av att klara hela resan. Det betyder att 
fokus måste läggas på anpassning av de miljöer som resenären vistas i, till 
exempel gångvägar till/från hållplatser och på kollektivtrafikens infrastruktur. 

Genom att samla ansvaret för de olika trafikformerna hos en huvudman kan 
ekonomiska incitament för anpassning av tillgänglighet till den allmänna 
kollektivtrafiken skapas. Huvudmannen kan genom att stärka tillgängligheten 
till den allmänna kollektivtrafiken minska behovet av särlösningar. Detta frigör 
ekonomiska resurser till ytterligare trafikutveckling. En sådan utveckling skulle 
ge fler människor ökade möjligheter att använda den allmänna kollektivtrafiken 
och på sikt innebära fler resmöjligheter för alla resenärer. 

Många av de personer som intervjuats i denna studie anser att trafikresurserna i 
glest befolkade områden skulle kunna utnyttjas mer effektivt. En övervägande 
uppfattning är att en ökad samordning av de olika trafikformerna skulle ge fler 
resmöjligheter i glest befolkade områden. Företrädare för RKM i de mest gles-
befolkade länen framhåller att ett samlat ansvar, och därmed integrering av 
trafikformerna, är ett villkor för att kollektivtrafik överhuvudtaget ska kunna 
erbjudas boende på landsbygden. 

2.2.3 Ekonomi 
Den samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som just nu 
sker runt om i landet har främst sin grund i förväntningar på minskade trafik-
kostnader och ökad kostnadseffektivitet. En samlad lagstiftning och ett samlat 
huvudmannaskap väntas bidra ytterligare till detta. 

I den allmänna kollektivtrafiken genomförs cirka 1 383 miljoner resor, till en 
samhällskostnad av cirka 36,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 26 kronor per 
resa. I den särskilda kollektivtrafiken genomförs cirka 176 miljoner resor till en 
kostnad av cirka 7,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 185 kronor per resa. 

En överflyttning av samtliga resor från särskild till allmän kollektivtrafik 
resulterar i en besparing på 38 procent. Detta är den maximala teoretiska be-
sparingspotentialen. I verkligheten kan naturligtvis endast en del av resorna i 
den särskilda kollektivtrafiken göras i den allmänna kollektivtrafiken. 

Av intervjuer i denna studie framgår att företrädare för de regionala kollektiv-
trafikmyndigheterna uppskattar besparingspotentialen för samordnad trafik till 
25-30 procent av de totala kostnaderna. Enbart en samordning av beställnings-
funktioner för länsomfattande sjukresor och färdtjänst beräknas till 20 procent 
av de totala kostnaderna. Enligt en tidigare bedömning av SKL kan det finnas 
en besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den allmänna 
och särskilda kollektivtrafiken. 

År 1999 bedömdes potentialen för samordning av den särskilda kollektiv-
trafiken i Jönköpings län. Resultatet visade att 15 – 20 miljoner kronor av totalt 
74 miljoner kronor, motsvarande 20 – 27 procent av kostnaderna, kunde sparas 
genom ökad samordning av den särskilda kollektivtrafiken. 

Om samma besparingspotential som kan beräknas för färdtjänsten även gäller 
för skolskjutsar och sjukresor finns en möjlig besparingspotential på 25 – 30 
procent eller cirka 2 miljarder kronor. 

Samlad lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik 12 



    

  
 

  
  

  
  

 
   

 
   

  
    

 
 

      
   

    
  

   

  

   

   

  

  

   
 

     
 

   

  
   

    

   
  

 

    
   

  
    

  

                                                      
  

Beräkningen ovan bygger på antaganden om kostnader för sjukresor och skol-
skjutsar eftersom ett fullständigt statistiskt underlag saknas. Beräkningarna visar 
dock att den största potentialen för kostnadseffektivisering ligger i att påverka 
kostnaden per resa. Med en ökad samordning i upphandling och trafikering av 
allmän och särskild kollektivtrafik finns goda förutsättningar för en positiv 
utveckling av kostnaden per resa i kollektivtrafiken. 

2.2.4 Lagstiftning 
Samhället har sedan långt tillbaka en tydlig ambition och mål för att till-
gänglighetsanpassa kollektivtrafiken. Ambitionen att kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig för alla gäller inte bara i Sverige. Även på EU-nivå har flera nya 
lagar och direktiv fastställt att kollektivtrafiken ska tillgänglighetsanpassas. EU-
rätten har i allt större utsträckning under senare år reglerat utformningen av 
fordon och anläggningar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken har pågått under relativt 
lång tid men det var inte förrän i början av 2000-talet som arbetet kom igång 
ordentligt. På flera håll har de ekonomiska ramarna bromsat arbetet. De senaste 
åren har dock både arbetet med och uppföljningen av 
tillgänglighetsanpassningen intensifierats. 

Följande lagar reglerar den allmänna och särskilda kollektivtrafiken: 

• Lag om kollektivtrafik 2010:1065. Kollektivtrafiklagen 

• Lag om färdtjänst 1997:736 

• Lag om riksfärdtjänst 1997:735 

• Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor 1991:419 

• Skollag 2010:800 

• Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
1991:1110 

Ansvaret för olika former av personresor regleras av helt olika lagstiftningar. 
Lagarna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor är individuella 
rättighetslagar medan kollektivtrafiklagen är en organisationslagstiftning. 

De olika lagarnas karaktär förklaras av att de har tillkommit vid olika tid-
punkter, under olika förutsättningar och med olika syften. De skapades långt 
innan ambitionerna om att skapa ett samlat kollektivtrafiksystem med grund-
tanken att de flesta människor ska kunna använda den allmänna kollektiv-
trafiken. Lagarnas olika karaktär och inriktning tar följaktligen inte hänsyn till 
möjligheten att skapa helhet i systemet och att organisera och utföra 
verksamheten på ett effektivt sätt. 

Problemen med den splittrade lagstiftningen har uppmärksammats vid 
upprepade tillfällen de senaste åren och man har konstaterat att de olika lagarna 
inte ger tillräckligt stöd för helt samordnade trafiklösningar.3 

Även sekretesslagstiftningen utgör ett hinder i utvecklingen. Sekretess-
lagstiftningen verkar dock inte ge några problem med överföring av känsliga 
uppgifter mellan olika huvudmän när det gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. 

3 Se till exempel Vägverket (2007) 
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Redan idag finns en sekretessbrytande bestämmelse i 29 kap. 7 § offentlighets-
och sekretesslagen (OSL) som bland annat hänvisar till färdtjänstlagen. 

Som nämns ovan kan resenärer som använder den särskilda kollektivtrafiken 
uppfatta lagar, regler och bestämmelser som ologiska, krångliga och ineffektiva. 
Det är mycket vanligt att en resenär berörs av flera olika lagstiftningar beroende 
på ärendet och syftet med resan. Mer än hälften av dagens sjukresor görs av 
personer som har färdtjänsttillstånd. Enligt färdtjänstlagen får dock färdtjänsten 
inte användas för resor som ska bekostas av annan huvudman. Det innebär att 
man inte får åka färdtjänst till ett vårdbesök på sjukhuset. Om resenären 
däremot ska besöka någon på samma sjukhus är det tillåtet att använda färd-
tjänsten för resan. Lagstiftningen bidrar därmed till att skapa otydlighet ur 
resenärens perspektiv. 

Flera företrädare för kollektivtrafiken på regional nivå ser fördelar med en 
samlad kollektivtrafiklagstiftning. De främsta argumenten för en samlad 
lagstiftning är: 

• Enklare och tydligare att förstå för resenärerna 

• Tydligt ansvar för helheten med en huvudman 

• Bättre förutsättningar för att samordna resurserna och integrera olika 
typer av persontransporter 

• Kollektivtrafiken blir utgångspunkt för samhällets insatser och 
särlösningarna ett komplement 

Med en samlad kollektivtrafiklagstiftning med en huvudman för alla person-
transporter skulle de olika lagstiftningarna ersättas med en kollektivtrafiklag 
som anger vad huvudmannen ska åstadkomma med verksamheten utan att 
detaljreglera genomförandet. 

Företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna anser till viss del att 
nuvarande lagstiftning utgör ett hinder för samordning och integrering av 
allmän och särskild kollektivtrafik. Merparten av de intervjuade anser att en 
omfattande samordning av trafiken är möjlig inom ramen för nuvarande 
lagstiftning men att en mer långtgående samordning hindras eftersom det 
splittrade ansvaret har medfört att olika regelverk har byggts upp av olika 
huvudmän för olika resor. Till exempel hindrar olika kommuners skilda 
tillståndsnivåer en regional samordning inom färdtjänsten. 

En gemensam lagstiftning och ett samlat ansvar skulle ta bort behovet av 
överenskommelser om regelverk och fördelning av kostnader mellan olika 
huvudmän. Dessa processer upplevs ofta som mycket tunga och svåra att 
hantera och blir därmed ett hinder för ett integrerat kollektivtrafiksystem. 

En samlad lagstiftning skulle enligt de intervjuade också förbättra de praktiska 
möjligheterna för trafikering, bland annat genom att enklare kunna undvika 
suboptimeringar med parallell trafik och utveckla fler resmöjligheter i glest 
bebyggda områden. 

Företrädare för buss- och taxibranschen tror att en samlad lagstiftning skulle 
leda till att uppdelningen i olika trafikformer på sikt försvinner, att ett enhetligt 
kollektivtrafiksystem kan skapas och att systemet blir enklare för resenären att 
förstå, till exempel när det gäller prissättningen. Branschorganisationerna be-
tonar också betydelsen av en samlad lagstiftning när det gäller möjligheter till 
gemensamma upphandlingar. 
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Vissa företrädare för RKM är tveksamma till om en samlad lagstiftning är den 
bästa lösningen för att öka integreringen mellan olika trafikformer. Däremot 
betonas vikten av en översyn av de olika lagstiftningarna för att få ytterligare 
underlag för en bedömning av värdet med en samlad lagstiftning. 

Kommunerna ser i allmänhet mindre problem med den nuvarande lagstiftningen 
när det gäller att samordna de olika delarna av kollektivtrafiken. De fördelar 
som kommuner tar upp i intervjuerna är kopplade till hela resan-perspektivet 
och att en samlad lagstiftning möjligen kan göra det enklare att kombinera 
allmän och särskild kollektivtrafik. Flera kommuner har erfarenheter av försök 
till regional samordning som efter lång tid av samråd och förhandlingar har 
slutat med att vissa kommuner valt att behålla ansvaret inom kommunen. En 
samlad lagstiftning skulle kunna bidra till att samordning och integrering av de 
olika trafikformerna sker naturligt anser några av de intervjuade. Däremot tar 
ingen av de intervjuade kommunerna upp problem med otydlighet och ologiska 
regelverk för till exempel färdtjänst och sjukresor. 
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3. Samlad lagstiftning ur fem 
perspektiv 
3.1 Trafik 

3.1.1 Olika trafikformer och huvudmän 
Kollektivtrafiken delas upp i allmän och särskild kollektivtrafik. Till den 
allmänna räknas linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för 
allmänheten. Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken är uppdelat länsvis 
och ligger på den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). 

Organisationen av RKM skiljer sig åt i de olika länen och man har valt att lägga 
det formella, lagstadgade ansvaret för den regionala kollektivtrafiken antingen 
på landsting, region, regionalt samarbetsorgan eller på ett kommunalförbund. 

Den särskilda kollektivtrafiken erbjuds en definierad målgrupp med särskilt 
tillstånd eller behörighet: 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst 

• Skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken 

• Särskoleresor 

• Sjukresor (som inte sker i ambulans, med egen bil eller med allmän 
kollektivtrafik) 

• Omsorgsresor och resor till daglig verksamhet 

Ansvaret för de olika delarna av den särskilda kollektivtrafiken är uppdelat. 
Landstingen/regionerna har ansvar för sjukresor och varje kommun ansvarar för 
övriga trafikformer. 

3.1.2 Samordning av de olika trafikformerna 
Tidigare gjorda uppskattningar om befolkningens tillgång till kollektivtrafik 
visar att minst 600 000 personer i landet varken har linjetrafik inom 1000 meter 
från bostaden eller tillgång till anropsstyrd kompletteringstrafik. Av de som har 
tillgång till linjetrafik saknar cirka 300 000 invånare morgonförbindelse som 
kan användas för arbetsresor.4 

Den främsta orsaken till att kollektivtrafiken inte är tillgänglig för dessa 
personer är att det i glest befolkade områden inte är ekonomiskt försvarbart att 
upprätthålla en linjelagd, allmän kollektivtrafik. Befolkningsunderlaget är helt 
enkelt för litet. Utbud och efterfrågan på kollektivtrafik i landsbygd hänger 
naturligtvis ihop och det begränsade trafikutbudet ger liten efterfrågan. 

Av de resor som görs på landsbygden är andelen resor i den allmänna 
kollektivtrafiken mindre än fem procent och många som reser med kollektiv-
trafiken är skolelever. Bäst fungerar trafiken i större regionala stråk där man kan 
ha hög turtäthet för ett stort resandeunderlag. I glest befolkade områden med 
utspridd bebyggelse är det svårare att göra rationella linjedragningar och 

4 Vägverket (2007) 
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erbjuda hög standard på trafiken. Utvecklingen går därför mot att trafik-
resurserna i allt större utsträckning koncentreras till de regionala stråken med 
stora resandeunderlag. De som bor på landsbygden utmed dessa starka stråk har 
ofta god tillgång till kollektivtrafik, medan tillgängligheten till kollektivtrafik 
för de som bor utanför stråken gradvis försämras. 

Sedan många år tillbaka arbetar man därför runt om i landet med samordning 
mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken samt med samordning 
mellan de olika trafikformerna i den särskilda kollektivtrafiken. Ambitionen är 
att utnyttja samhällets transportresurser mer effektivt och att ge invånarna ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken. 

Det finns en allmän insikt om den stora utvecklingspotentialen i att samordna 
trafiken. Det gäller inte minst i glest befolkade områden där trafiken ofta utförs 
med större fordon. De stora fordonen trafikerar även sträckor med begränsat 
resandeunderlag eftersom de är upphandlade och finns att tillgå. Med mindre 
fordon i en anropsstyrd trafik där resandeunderlaget är mindre kan kostnads-
effektiviteten öka. Det finns därför en stor ekonomisk potential i att samordna 
den anropsstyrda trafiken med den linjelagda trafiken redan i samband med 
trafikupphandlingar. En förutsättning är att de olika huvudmännen för allmän 
och särskild kollektivtrafik samverkar tidigt i upphandlingsskedet och att 
förfrågningsunderlaget utformas så att den anropsstyrda trafiken blir en 
integrerad del av den samlade trafiken. 

Ambitionen är att samordna så många resor som möjligt i allmän och särskild 
kollektivtrafik. Det är både teoretiskt och praktiskt lättare att samordna trafiken 
ju fler resor som finns i ett system med förutsättningar för samordning. En 
självklar förutsättning för att kunna samordna resor är att de sker samtidigt och i 
samma område. Om det inte finns tillräckligt med resor i ett område måste det 
geografiska område som ska samplaneras utvidgas, vilket innebär minskad 
effektivitet med långa körtider både med och utan resenärer i fordonet. 

För att få så många resor som möjligt att samordna bör de olika trafikformerna i 
både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inkluderas. Det finns stora 
utmaningar med detta. Med många olika trafikformer, stort antal resor och stora 
geografiska områden ställs krav på att olika typer av tekniska system ska kunna 
samverka. Trafiksamordning innebär ofta en kombination av trafik med buss-
och taxifordon med olika kostnadsförutsättningar, regler och förarkrav. Ett 
ständigt utvecklingsarbete pågår därför sedan många år tillbaka med att skapa 
lösningar som klarar trafikledning, betalning och information för en resa som 
består av både linjetrafik och anropsstyrd trafik. 

Med många olika trafikformer ska också fler dela på kostnaden vilket kräver ett 
fördelningssystem som är accepterat av alla parter. Erfarenheter visar att 
kostnadsfördelningen är en mycket komplicerad och arbetskrävande del i 
överenskommelser om trafiksamordning mellan olika huvudmän. 

Genom åren har olika försök med att öka samordningen mellan linjelagd och 
anropsstyrd kollektivtrafik genomförts. En viktig erfarenhet är betydelsen av ett 
enhetligt regelverk och en samlad organisation för utveckling av samordnad 
kollektivtrafik i glesbygd.5 Vid sidan av den pågående samordningen av de 
olika trafikformerna utvecklas nya trafikkoncept som bygger på anropsstyrning 
där trafiken endast utförs om någon i förväg begärt att få resa. Uppföljningar 
visar att det finns fördelar och möjligheter med att använda anropsstyrd trafik 

5 Se till exempel Börjesson, M (2007) 
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som en del av den allmänna kollektivtrafiken, till exempel som matartrafik till 
linjetrafiken eller för att ersätta linjetrafik med låg kostnadseffektivitet. Det har 
också visat sig att den anropsstyrda trafiken kan förbättra trafikutbud och 
service för resenärerna samt bidra till att sänka trafikkostnaderna. Det finns god 
dokumentation om de olika formerna av anropsstyrd trafik som utvecklats de 
senaste åren.6 

I en studie7 och sammanställning av erfarenheter av anropsstyrd trafik 
konstaterades dock att denna trafikform används i mycket begränsad omfattning 
på grund av bristande tradition att utveckla sådana trafiklösningar och begrän-
sad kunskap om möjliga trafiklösningar. En annan viktig slutsats är att det av 
tradition är olika huvudmän som ansvarar för tidtabellsbunden respektive 
anropsstyrd trafik och att detta hämmar trafikutvecklingen. 

Tidigare studier av trafik i glest befolkade områden har också uppmärksammat 
frågeställningar om hur man kan bygga upp kunskap om resbehov för boende i 
glesbygd och vilka av dessa behov kollektivtrafiken kan tillgodose. Denna 
kunskap är grundläggande och måste utgå från de boendes livsmönster. Behovet 
av förflyttningar förändras i ett livscykelperspektiv och ser därför olika ut 
beroende på de demografiska förutsättningarna. Behovet av resor förändras 
också över tiden, bland annat genom allt större krav på geografisk rörlighet i 
samhället. 

Många studier och erfarenheter av praktisk verksamhet visar att samverkan 
mellan allmän kollektivtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor kan stärka 
kollektivtrafiken i glesbygdsområden. Här finns en stor samstämmighet mellan 
olika studier. En skoltrafik som är öppen för allmänheten ger fler turer och 
bättre yttäckning. En anpassad kollektivtrafik ger förutsättningar att flytta fram 
behovet av färdtjänst. För samhället ger detta ekonomiska vinster och för 
boende i glesbygd ökar standarden på kollektivtrafiken. 

Inom befintlig lagstiftning kan kommuner, landsting och trafikhuvudmän 
samverka i stor omfattning och detta sker på flera håll i landet. De lagar som 
finns ger dock inte tillräckligt stöd för helt samordnade trafiklösningar. Idag kan 
RKM upphandla men inte ta över ansvaret för sjukresor med taxi och för 
särskild skolskjuts vilket försvårar etablering av effektiva beställningscentraler 
och nya samordnade trafiklösningar. 

Nuvarande lagar och regelsystem för yrkesförare begränsar möjligheterna att 
utveckla nya lösningar. Till exempel hindrar kravet på taxiförarlegitimation för 
yrkestrafik olika former av trafiklösningar med frivilliga förare.8 Av tidigare 
studier framgår också att representanter för buss- och taxibranschen lyfter fram 
betydelsen av att kunna anpassa fordonstyper efter resbehov, och att det finns 
vinster att göra genom ytterligare samverkan och sammankoppling av systemen 
för särskild kollektivtrafik med den allmänna kollektivtrafiken, främst i form av 
anropsstyrd trafik. 

3.1.3 Skolskjuts 
Enligt skollagen är hemkommunen ansvarig för att anordna skolskjuts för 
eleverna i grundskolan. Skolskjuts ska ordnas om det behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon 
annan särskild omständighet. Skolskjutsar samordnas i mycket stor utsträckning 

6 Se till exempel Gottfridsson H O (2013) 
7 Börjesson M, Westerlund Y (2009) 
8 Börjesson M (2003) 
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med den allmänna kollektivtrafiken genom att upphandlade skolskjutsar har 
linjelagts och därmed utgör en del av den allmänna kollektivtrafiken. Skolorna 
köper så kallade skolkort för elevernas resor. RKM ansvarar då för planering 
och genomförande. Erfarenheter från tidigare försök visar på fördelar med att 
öppna skoltrafiken för allmänheten i syfte att öka resmöjligheterna. Dock kan 
kapacitetsproblem uppstå eftersom högtrafikperioderna för resor till skola och 
arbete infaller samtidigt. För mindre barn kan det också vara besvärligt att resa i 
större fordon tillsammans med andra typer av resenärer. 

Lagstiftningen för skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken 
innebär att kommunen har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med 
hållplatser, trafikering och tidplanering. 

Sedan ett antal år tillbaka pågår arbete med att samordna skoltider med den 
allmänna linjelagda kollektivtrafikens tidtabell. Ambitionen är att minska 
behovet av särskilt upphandlade transporter för skolresor och att utnyttja 
kollektivtrafikens kapacitet mer effektivt. Samordningen utgår från kunskap om 
hur grundskoleelever reser till sin skola. I inventeringen ingår skolunder-
visningens samtliga start- och sluttider, var eleverna bor, hur de reser, antal 
skolbussar och hur de är planerade till de olika skolorna samt vilka elever som 
åker med den linjelagda trafiken. 

Erfarenheter visar att man med en större differentiering av skolornas starttider 
och minimering av antalet sluttider per skola kan effektivisera transporterna. 
Linjetrafiken är utbyggd till många skolor men tidtabellen stämmer inte riktigt 
med alla de tider som varje skola har. En starkt styrande faktor för möjligheten 
till samordning mellan skolskjuts och linjelagd kollektivtrafik är kommunernas 
skolskjutsreglementen som kan innebära att den enda resmöjligheten är en 
särskilt anordnad skolskjuts. Reglementet styr bland annat maximal väntetid på 
skolan, maximalt gångavstånd till hållplats och andra trafiksäkerhetsfaktorer. 

När man använder linjetrafik för resor till skolan är det nödvändigt att skolan 
anpassar sina tider för att bättre matcha busstiderna. Det påverkar naturligtvis 
förutsättningarna för undervisningen. Samordningen måste därför utgå från en 
överenskommelse och en acceptans hos i första hand de ansvariga på respektive 
skola. Det handlar om att skapa incitament för den enskilda skolan, till exempel 
genom att skolan får ta del av den besparing man kan göra vid effektiviseringar 
i den allmänna kollektivtrafiken. Det kan också vara nödvändigt att anpassa 
linjetrafikens tidtabell och eventuellt öka turutbudet så att eleverna kan komma 
till skolan ungefär samtidigt oavsett var de bor. 

Linjetrafikens hållplatser är inte alltid optimalt placerade i förhållande till 
elevernas behov. Samordning mellan skoltider och den allmänna kollektiv-
trafiken kan därför innebära att personal från skolan måste följa barnen till och 
från hållplatsen. Hållplatserna måste också vara rätt dimensionerade och vägen 
från skolan till hållplats måste vara trafiksäker. Den kostnadseffektivisering 
anpassade skoltider innebär kan alltså förutsätta att man accepterar ökade 
kostnader för investeringar i till exempel fysisk miljö och för trafikering. 

Det är mycket vanligt runt om i landet att kommunerna utnyttjar linjetrafiken 
för skolelevernas resor. I glest befolkade områden bygger ofta linjetrafiken på 
resor till skola och elever utgör den helt dominerande resenärsgruppen. Denna 
typ av linjetrafik har ofta skapats utifrån skolskjutsbehoven. I flera län betonas 
att anpassning av skoltiderna är ett krav för samordning linjetrafik-skolskjuts. 
Kommunerna överlåter ofta ansvaret för upphandling av hela eller delar av 
skolskjutstrafiken på RKM. Upphandlingen sker dels separat, dels i samband 
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med upphandling av övrig linjetrafik. Alla kommuner lämnar dock inte över 
ansvaret för upphandling till RKM. Inte ens i de län där RKM har fullt ansvar 
för sjukresor och färdtjänst har alla kommuner överlåtit upphandling av 
skolskjuts till RKM. 

Allmänt finns goda erfarenheter av samordning av skolskjutsar med annan 
kollektivtrafik, både när det gäller upphandling, planering och trafikering. Det 
är dock en vanlig uppfattning bland landets RKM att det finns en större, 
outnyttjad potential när det gäller samordning men förutsättningarna varierar 
stort inom länen beroende på befolkningsstruktur, geografiska förutsättningar 
med mera. Bland fördelar med samordning betonas skalfördelar och att 
samordning ger förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden. 

Kommunerna ser också positivt på samordning men betonar att det är svårt att 
överlåta ansvaret för särskilt anordnad skolskjuts till RKM eftersom sådan trafik 
kräver omfattande kontakter med olika förvaltningar inom kommunen. En 
annan nackdel med att utnyttja linjetrafiken för skolskjuts är RKM:s behov av 
lång framförhållning i planeringsarbetet.  Även vissa kommuner ser en outnytt-
jad potential när det gäller samordning mellan skolskjutsar och linjetrafiken. 

Nuvarande lagstiftning medger att ansvaret för färdtjänsten i ett län överlåts och 
samordnas i en regional organisation, till exempel inom ramen för den regionala 
kollektivtrafikmyndighetens verksamhet. Med gemensam upphandling kan 
kostnaden hållas nere och genom samordning kan fordonen utnyttjas bättre. Det 
är mycket vanligt att färdtjänstresor samordnas med sjukresor på regional nivå 
både när det gäller upphandling, planering och fördelning av köruppdrag i en 
gemensam beställningscentral. Endast i ett län, Uppsala, sker ingen samordning 
av sjukresor och kommunernas färdtjänst. I ett par län omfattar samordningen 
endast ett fåtal kommuner. Färdtjänstresor i glest befolkade områden samordnas 
i vissa län med annan anropsstyrd trafik, till exempel kompletteringstrafik eller 
så kallad närtrafik, se vidare kapitel 3.2. 

3.1.4 Samordningsvinster 
Samordning ger möjlighet att utöka trafikutbudet utan att kostnaderna ökar eller 
möjlighet till kostnadsbesparingar utan att trafikutbudet minskar. Samordningen 
kan också bidra till att den samordnade trafiken uppfattas som ett enhetligt 
system, åtminstone när det gäller själva transporten. I kap 3.4 förs en diskussion 
om besparingspotential för samordning av de olika trafikformerna. Om trafiken 
samordnas kan i bästa fall antalet fordon i systemet minskas vilket innebär en 
stor besparing. Detta sker till exempel när man kan föra över fler skolskjutsar 
till linjetrafiken och därmed minska antalet kommunala skolfordon. 

Motiven för den samordning som sker runt om i landet är ofta ekonomiska. 
Samordning förväntas ge ökad kostnadseffektivitet i den särskilda kollektiv-
trafiken. Andra motiv är att det är lättare att hålla en hög kompetens och en hög 
kunskapsnivå inom området om ansvaret är samlat i en regional organisation. 

Flera intervjuade betonar att resmöjligheterna på landsbygden kan utvecklas 
genom att integrera olika trafikformer. I län med stora geografiska avstånd och 
gles bebyggelse är samordning ofta det enda alternativet för att överhuvudtaget 
kunna erbjuda en samhällsfinansierad trafik. 

3.1.5 Hinder för samordning 
Erfarenheter visar att det finns en rad utmaningar och hinder i arbetet med att 
skapa ett enhetligt kollektivtrafiksystem med samordning av de olika trafik-
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formerna. Ett sådant hinder är olika krav och behov för olika resenärsgrupper. 
Det kan till exempel handla om behov av kort resväg eller av att åka ensam i 
fordonet. 

Samordning kan också innebära att samma fordon används till olika typer av 
resor. Det är en enklare typ av samordning som naturligtvis förutsätter att 
behoven av olika transporter inte sammanfaller tidsmässigt. Denna typ av 
samordning är svårare både att hitta och att få till stånd, eftersom de olika 
huvudmännen tenderar att se de upphandlade fordonen som sina egna vilka inte 
ska delas med en annan huvudman. Ofta vill man ha fordonet tillgängligt för att 
få största möjliga flexibilitet i verksamheten. 

Ett av de viktigaste skälen till att samordning inte kommer till stånd är att de 
olika huvudmännen inte kommer överens om centrala frågor som till exempel 
gemensamt regelverk, fördelning av kostnader för trafiken eller fordonens 
tillgänglighet. Huvudmännen kan också ha olika mål och syften med samord-
ningen. Det är också vanligt att någon eller några huvudmän väljer att ställa sig 
utanför. Det finns exempel på regional samordning där kommuner dragit sig ur 
samarbetet på grund av till exempel låg transportkvalitet eller att den beräknade 
kostnadseffektiviteten inte har uppnåtts. 

Som nämns ovan är det mycket vanligt med samordning av organisation och 
resor när det gäller den särskilda kollektivtrafiken runt om i landet. Samord-
ningen är dock, med några undantag, inte fullständig då ett antal kommuner valt 
att ställa sig utanför länssamordningen. Skälen för detta varierar, men det är 
vanligt att man i kommunerna självständigt vill styra kvalitetsnivån på färd-
tjänsten, till exempel när det gäller regler för samåkning, restider, bytesbehov 
och prissättning. 

Samordning av alla resor i ett län kräver i allmänhet ett gemensamt regelverk 
för färdtjänstresor vilket förutsätter att alla kommuner kommer överens om 
regelverkets utformning. För resenärer i vissa kommuner kan detta innebära en 
lägre kvalitetsnivå än tidigare och att priset för resorna höjs. Kommunerna 
måste då göra en avvägning mellan detta och den effektivisering och eventuella 
besparing som en länssamordning kan medföra. Samordning blir därmed en 
fråga om tjänstens kvalitet utifrån resenärsperspektivet kontra kommunens 
behov av en kostnadseffektiv verksamhet. 

I kommuner som valt att stå utanför samarbetet har resenärsperspektivet ofta 
varit avgörande, genom att synpunkter från till exempel olika handikapp-
organisationer har påverkat kommunens bedömning när det gäller överlåtelse av 
ansvar för färdtjänsten. Så var fallet i Malmö stad som genom ett beslut år 2011 
valde att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst på Region Skåne. Skälet 
var bland annat regionens mer restriktiva regler för förbeställning av resor och 
farhågor om att beställningspersonalens bristande lokalkännedom skulle ge 
sämre service och längre väntetider för resenärerna. 

En samordnad upphandling av den särskilda kollektivtrafiken innebär att 
kommunerna lämnar över ansvaret till den regionala nivån. Trafikens ut-
formning och kvalitet avgörs redan i upphandlingsskedet, då krav på kvalitet 
och andra viktiga förutsättningar måste ingå i upphandlingens förfrågnings-
underlag. Av intervjuerna i denna studie har framgått att kommunerna i viss 
mån vill styra över upphandlingsprocessen när det gäller trafikområdenas 
omfattning och transportörens övriga åtaganden så att det lokala trafikföretaget 
får möjlighet att konkurrera. 

Samlad lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik 21 



    

  
    

  
  

 
  

  
 

   

  
  

    
   

   
 

   
     

    

   
 

 
  

 

  
   
   

     
 

 
    

   
 

    

 
   

  
   

 
  

    

       
     

   

   
     

  
  

Samordning är också en fråga om förtroende mellan olika parter. I några län har 
kommunerna valt att ställa sig utanför samordningen inom länet på grund av 
missnöje med kvaliteten på de transporter som samordnas. Efter klagomål från 
privatpersoner och brukarorganisationer beslutade Vellinge kommun att utreda 
om huvudmannaskapet för färdtjänsten kunde återtas från Region Skåne. 
Resultatet blev en överenskommelse mellan kommunen och regionen om att det 
lokala taxiföretaget tills vidare får utföra en större del av transporterna inom 
kommunen. Parterna ska nu tillsammans ta fram en handlingsplan som 
beskriver hur en mer långsiktig lösning ska utformas. 

Enbart det faktum att man har lämnat över ansvaret från kommunen betyder inte 
att kommunens ansvar inom området försvinner helt. Ofta kontaktas kommu-
nerna av resenärer och brukarorganisationer med synpunkter på servicenivå och 
prissättning men framförallt på hur de enskilda resorna fungerar. Ofta sker 
dessa kontakter direkt med de lokala politikerna. Detta innebär i praktiken att 
kommunen vidarebefordrar frågor och synpunkter till den regionala organisa-
tion som övertagit ansvaret. Som framgår ovan finns exempel på kommuner 
som omprövat sitt tidigare beslut att överlåta ansvaret till den regionala nivån 
efter synpunkter från resenärer och brukarorganisationer. 

En central del i den regionala samordningen av olika trafikformer är att alla 
parter är överens om klart uttalade mål med samordningen. Dessa mål måste 
dessutom vara väl förankrade i respektive organisation. Vill man skapa bättre 
resmöjligheter till samma kostnad eller är syftet egentligen att reducera 
kostnaderna? 

En mycket viktig och svårhanterad fråga är vilken kvalitetsnivå trafiken ska 
erbjuda. Vid samordning av olika typer av resor inom ett område måste man, 
förutom själva trafikplaneringen, utforma ett gemensamt regelverk. Till 
exempel måste legitimeringen för färdtjänst utformas så att den bidrar till målen 
för samordningen. Om målen är minskade kostnader och ökad effektivitet måste 
regelverket bidra till detta, till exempel genom restriktivitet med ensamresor och 
genom att tillåta längre resvägar. Reglerna måste i detta fall också tillåta sam-
åkning med andra resenärer, förlängd restid på grund av samåkning, förändring 
av tid för senaste beställning och av vilka tider man kan resa. Dessa frågor kan 
vara svåra att lösa i ett län med upp till femton inblandade parter. 

Resenärer i kollektivtrafiken har generellt ett stort informationsbehov före och 
under resan. För resenärer i den allmänna kollektivtrafiken är information om 
resmöjligheter grundläggande, men för resor som samordnas och där olika 
huvudmän ansvarar för olika delar av resan kan det vara svårare att tillgodose 
detta informationsbehov. En kombinationsresa med allmän och särskild 
kollektivtrafik kräver ibland att resenären hämtar information om resmöjlig-
heter, avgångstider, priser och betalsystem via flera olika informationskanaler. 

Den samordnade resan innebär ibland också ett byte mellan olika fordon vilket 
ställer ytterligare krav på information till resenären. Grundläggande är rese-
närens behov av trygghet under resan. Faktorer som bidrar till trygghet är att 
veta att bytet fungerar tidsmässigt, att i förväg känna till var hållplatserna finns 
och att förstå hur betalningssystemet fungerar. 

I den särskilda kollektivtrafiken har flertalet resenärer speciella behov. Oavsett 
om det är barn eller äldre personer som reser är det viktigt att i förväg veta att 
man kan få hjälp under resan om något går fel. Även detta ställer krav på 
informationssystemet och på förarna. 
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Sammantaget gäller att informationsbehoven är extra stora för resor som 
samordnas och där olika resenärskategorier blandas, vilket ställer krav på de 
olika huvudmännen när det gäller utformning och samordning av informations-
systemen. Det är också viktigt att de olika huvudmännen bemöter och tar hand 
om resenärerna på ett likartat sätt. 

Integrerad trafik kan försvåras av att samordningen ger en sänkning av 
kvalitetsnivån. Mindre generösa regler för tider för förbeställning, längre 
omvägar och större krav på samåkning är sådant som resenärer upplever som 
negativt vid en ökad samordning av olika trafikformer. 

Andra hinder för integrering som framhållits vid intervjuerna i denna studie är 
att det är svårt för färdtjänstresenärer att prova att resa med den allmänna 
kollektivtrafiken, att prisskillnaden mellan färdtjänst och allmän kollektivtrafik 
är för liten för att motivera ett ändrat resande samt att reglementen för färdtjänst 
tydligare måste styra resenärerna mot att resa i den allmänna kollektivtrafiken. 

Erfarenheter visar att nyckelfrågorna när det gäller samordning av de olika 
formerna av särskild kollektivtrafik och den allmänna kollektivtrafiken är: 

• Gemensamma klart uttalade mål för vad man vill åstadkomma med 
samordningen 

• Anpassning av trafiken utifrån de olika resenärskategoriernas krav 

• Skapa hanterbara områden och stora transportkvantiter för samordning 

• Gemensamt regelverk och gemensam prissättning 

• Modell för fördelning av kostnader mellan olika parter 

De regionala företrädare som intervjuats i denna studie framhåller följande 
faktorer som de viktigaste för integrering av olika trafikformer: 

• Systemets pålitlighet 

• Att alla fordon i upphandlad kollektivtrafik kan samutnyttjas 

• Bemötande och högre status på föraryrket 

• Att fordon av olika storlek upphandlas 

• Flexibilitet i beställningsmomentet 

• Gemensam taxestruktur och regelverk 

3.1.6 Trafiksamordning i olika län 
I flera län sker en mycket långtgående organisatorisk samordning av de olika 
trafikformerna. Förutom att skolskjutsar utförs inom ramen för den allmänna 
kollektivtrafiken är samordning av färdtjänstresor och sjukresor via en 
gemensam beställningscentral mycket vanlig. 

I fem län samordnas länens alla färdtjänstresor och sjukresor i en gemensam
beställningscentral som organiseras under RKM. Även i övriga län samordnas 
främst färdtjänst och sjukresor samt i varierande grad skolskjutsar. Trafiken 
samordnas dock inte fullständigt i dessa län eftersom kommunerna i olika grad 
har valt att behålla det formella och praktiska ansvaret för färdtjänstresorna. 

I några län samordnas alla sjuk- och färdtjänstresor. I en kommun i varje län 
står dock färdtjänsten utanför den länsgemensamma trafiksamordningen. Oftast 
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har flera kommuner i de olika länen valt att stå utanför den länsvisa samord-
ningen. I Uppsala län finns ingen länsgemensam trafiksamordning. Den gemen-
samma samordningen av färdtjänst, sjukresor och beställningscentral sker oftast 
inom ramen för RKM:s organisation. I de län som har valt att behålla det före 
detta länstrafikbolaget hanteras trafiksamordningen ofta inom ramen för 
bolagets verksamhet. 

Den pågående utvecklingen innebär att flera län arbetar aktivt med samordnad 
trafik genom att fler kommuner överlåter ansvaret för det praktiska arbetet med 
färdtjänsten till RKM. I flera län pågår också utredningar om hur RKM kan ges 
större ansvar för kommunernas planering och upphandling av skolskjutsar. 

Sammantaget kan konstateras att det finns stora ambitioner runt om i landet när 
det gäller samordning och integrering av de olika trafikformerna, men att det 
finns stora skillnader mellan länen i hur stor del av den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken som är integrerad. I intervjuerna i denna studie har det också 
framkommit skillnader när det gäller regionernas ambitioner för samordning av 
olika trafikformer. Till exempel överväger RKM i Stockholm att bevilja 
generellt tillstånd för ensamresa vid sjukresor utifrån resenärens behov. I 
Västernorrland har man tvärtom ambitionen att öppna transporter för sjukresor 
för allmänna resenärer. 

3.1.7 Potential för samordning 
Det övervägande skälet för den länsgemensamma samordningen av den 
särskilda kollektivtrafiken är ekonomiska vinster och ökad kostnadseffektivitet. 
De intervjuade i denna studie bedömer allmänt att det fortfarande finns en stor 
outnyttjad potential för samordning av resor i den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken. Som förklaring till att samordning inte sker i större ut-
sträckning anges bland annat att ett system där olika huvudmän ansvarar för 
olika trafikformer kräver en mycket bred insikt om möjligheterna till sam-
ordning och om de ekonomiska vinster som en sådan kan medföra. 

På regional nivå bedöms det alltså allmänt finnas en outnyttjad potential för 
integrering av de olika trafikformerna. Det gäller både samordning mellan 
skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik och mellan de olika formerna av 
särskild kollektivtrafik. Flera intervjuade betonar dock att det krävs en utbyggd 
och kompetent regional organisation för att kunna arbeta med och utnyttja 
samordningspotentialen. Det finns också stora skillnader i befolkningsstruktur 
och bebyggelsestruktur i olika delar av ett län som påverkar samordnings-
möjligheterna. Även på kommunal nivå är det vanligt med uppfattningen att det 
finns outnyttjade möjligheter att samordna de enskilda resorna och integrera de 
olika trafikformerna, i synnerhet när det gäller skolskjutstrafiken. 

3.1.8 Exempel på samordning 
I detta avsnitt redovisas kortfattat exempel på pågående utveckling när det 
gäller samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. 

Samordning av allmän kollektivtrafik och skolskjutsar i södra Närke 
Syftet med projektet är att effektivisera kollektivtrafiken i de fyra kommunerna
i södra Örebro län: Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla samt i södra delen
av Örebro kommun. De övergripande målen handlar om ett skapa förutsätt-
ningar för ett ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken, att minska 
kostnaderna för skolskjutsar samt att skapa förutsättningar för ökad kollektiv-
trafik i glesbygd. Arbetet har koncentrerats på att förenkla tidtabellen, se över 
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körvägar, förkorta restiderna samt att integrera skolskjutsar i linjetrafiken. En 
förutsättning för projektet har varit att kommunerna ska tjäna både ekonomiskt 
och trafikmässigt på förändringen. 

Arbetet utgick från ett läge med låg marknadsandel för kollektivtrafiken men 
också från behovet av förbättrad kollektivtrafik på grund av stora pendlings-
strömmar. I många fall trafikerar olika trafikslag parallellt. Busstrafik körs 
samma sträcka och samtidigt som tåget. Skolskjutsar körs samtidigt med och på 
samma vägar som den allmänna, linjelagda linjetrafiken. Sammantaget innebar 
detta att det bedömdes finnas stor potential att rationalisera trafiken utan att 
försämra kvaliteten för resenären. 

Arbetet koncentrerades på att förenkla resandet i den allmänna kollektivtrafiken 
genom så kallad styv tidtabell som innebär avgång samma minuttal varje 
timme, utökad turtäthet, minskade restider genom att körvägar rätas ut och att 
färre stopp görs. Trafikeringen bygger också på integrering av kommunala 
skolskjutsar i den linjelagda kollektivtrafiken. 

En annan viktig del i projektet är att förbättra anpassningen mellan linjetrafiken 
och skolans start- och sluttider vilket gör det möjligt att minska såväl antalet 
fordon som elevernas res- och väntetider. Ett ramschema med samma schema-
tider alla dagar skapades där undervisningen i perifera skolor startar först och i 
centralt belägna skolor sist. Arbetssättet innebär att RKM har tagit fram trafike-
ringsförslaget, redovisat konsekvenserna och deltagit aktivt i processen med 
skolor och kommuner. 

Trafikutbudet i området beräknas öka med drygt 50 procent och kosta 18 
miljoner kronor per år. RKM tror att trafikeringskostnaderna kan bli lägre vid 
nästa upphandling eftersom trafiken nu är jämnare fördelad över dygnet och 
möjlig att köra effektivare med färre fordon. Resultatet är ett väl samordnat 
skolskjutssystem som gör det möjligt att bygga upp en glesbygdstrafik där det 
annars av ekonomiska skäl skulle ha varit omöjligt. 

Kommunernas sammanlagda kostnader för skolskjutsar beräknas minska med 
11,1 miljoner kronor. Man räknar med att det tar tre år för en utökad trafik att få 
genomslag i resandet. Enligt ett förslag till överenskommelse ersätts RKM av 
kommunerna med den besparing som kommunerna gör för skolskjutsar. 
Ersättningen trappas ned under en femårsperiod. Första året betalar kommu-
nerna hela besparingen till RKM, det andra året 80 procent och så vidare. 

Kollektivtrafik på landsbygd 
Kollektivtrafikmyndigheterna i Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och 
Jönköpings län samarbetar i projektet Kollektivtrafik på landsbygd (KPL). 
Projektets mål är att beskriva hur framtidens kollektivtrafik på landsbygden kan 
se ut för att tillgodose tillgänglighet till kollektivtrafik och ge ökad kostnads-
effektivitet. 

Effektmålet är att man som invånare i något av de fem länen ska kunna resa 
kollektivt även om man bor på landsbygden. Det ska också vara möjligt att 
förflytta sig över administrativa gränser så att arbetsmarknad samt lokal 
kommersiell och offentlig service blir mer lättillgänglig för invånarna. Arbetet 
koncentreras på flera insatsområden med anropstyrd trafik för arbetsresor, 
serviceresor och fritidsresor. Dessutom ska modeller för samåkning studeras. 
Ambitionen är att utforma en gemensam modell samt regelverk och att beräkna 
kostnader. Projektet genomförs åren 2013-14. 
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Söderåstrafiken 
I området kring Söderåsen i sydvästra Skåne har kommunerna Bjuv, 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samverkat med RKM och 
Trafikverket för att samordna den vanliga linjetrafiken med skolskjutstrafiken. 
Målet är att den tidigare uppdelade trafiken inom kommunerna ska omvandlas 
till en väl fungerande, sammanhållen kollektivtrafik för resor till skolor, 
arbetspendling, inköpsresor och fritidsresor. 

Ambitionen är också att skapa goda förutsättningar för regionförstoring. Sju 
korta busslinjer och en mängd skolbusstrafik har omvandlats till två längre 
linjer, som kompletteras med en mindre omfattande skolbusstrafik. Linje-
trafiken ska köras med minst entimmastrafik måndag-söndag och har för-
bindelser med tåg till och från Lund/Malmö/Köpenhamn. 

Den nya busstrafiken är nu anpassad till schematiderna vilket innebär att antalet 
fordon som enbart används för skolskjuts har halverats. Eftersom elever i 
förskoleklass nu åker i linjetrafik har förarna genomgått en utökad utbildning. 
Projektet innefattar också ombyggnader av hållplatser för att kunna utöka 
linjebusstrafikens längd, och för att anpassa dem till grundskoleelevers behov. 

Samordning allmän och särskild kollektivtrafik 
I Västernorrland har RKM öppnat en sjukreselinje, Ånge-Sundsvall, för allmänt 
resande. Bedömningen är att detta erbjuder resmöjligheter samtidigt som sjuk-
reselinjen kan drivas vidare genom intäkter från resenärer i den allmänna 
kollektivtrafiken. På linjen gäller ordinarie prissättning med giltighet för period-
kort. Erfarenheterna från den integrerade trafiken är mycket goda, ambitionen är 
att utveckla antalet linjer med integrerad trafik de kommande åren. 

3.2 Organisation 

3.2.1 Olika huvudmän och incitament för samordning 
Som nämns i föregående kapitel är ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken 
uppdelat länsvis och ligger på den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 
som organisatoriskt utgörs av landsting, regioner, regionala samarbetsorgan 
eller kommunalförbund. Ansvaret för de olika delarna av den särskilda kollek-
tivtrafiken är organisatoriskt uppdelat på landstingen/regionerna som har ansvar 
för sjukresor och kommunen som ansvarar för övriga trafikformer. Det betyder 
att den allmänna och särskilda kollektivtrafiken har tre olika huvudmän. 

En viktig erfarenhet i arbetet med att skapa ett enhetligt kollektivtrafiksystem är 
de problem som uppstår med uppdelning av ansvar för olika trafikformer mellan 
olika huvudmän. Det faktum att RKM ansvarar för den allmänna linjelagda 
trafiken, att kommunerna ansvarar för skolskjuts och färdtjänst och sjukvårds-
huvudmannen för sjukresor försvårar en effektiv samordning. 

Det finns väl dokumenterade fördelar med samordning mellan allmän och 
särskild kollektivtrafik, t.ex. ökar kostnadseffektiviteten genom samordning av 
planering och upphandling av skolskjuts och linjetrafik. Likaså finns fördelar 
med samordning mellan allmän trafik och olika former av anropsstyrd trafik, till 
exempel färdtjänst och sjukresor. 

De institutionella förutsättningarnas betydelse för ett integrerat trafiksystem har 
understrukits i olika utvecklingsprojekt de senaste åren. I ett projekt för kombi-
nerade resor med linjetrafik och anropsstyrd trafik utgick arbetet från att hante-
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ring av bussbiljetter i taxis taxametrar var ett av de stora problemen. Andra 
större utvecklingsbehov som projektet skulle ta itu med var standardlösningar 
för information och bokning av hela resan samt biljett för hela resan. En av 
projektets viktigaste slutsatser var dock insikten om svårigheterna med att de 
olika trafikformerna i stor utsträckning hanteras av skilda huvudmän och att den 
splittrade organisationen bör förändras mot en mer enhetlig organisation med ett 
samlat ansvar.9 

I glest befolkade områden där utbudet av allmän kollektivtrafik har minskats av 
ekonomiska skäl ersätts ofta linjetrafiken med skolskjuts och kompletterings-
trafik. En reducering av linjetrafiken ger ofta större behov av färdtjänstresor 
vilket innebär att kostnaden för resorna flyttas över från RKM till kommunen. 
Begränsningar i den allmänna kollektivtrafikens utbud ger ofta negativa effekter 
även för sjukvårdshuvudmannen eftersom kostnaden för sjukresor ökar. 

Mot bakgrund av detta har de ekonomiska motiven för att skapa ett gemensamt 
system genom organisatorisk samordning spelat en central roll i den allmänna 
diskussionen i branschen. Under senare år har behovet av ett samlat organisa-
toriskt ansvar för de olika trafikformerna blivit allt tydligare, bland annat genom 
insikten om att ett samlat organisatoriskt ansvar kan stärka de ekonomiska 
incitamenten för integrering av allmän och särskild kollektivtrafik. 

Tankarna om en gemensam organisation väcktes redan i handikapputredningen i 
slutet av 1980-talet. I Samreseutredningen (1995) föreslogs att ansvaret för 
färdtjänst och sjukresor skulle flyttas till den dåvarande trafikhuvudmannen i 
varje län. Den bärande tanken bakom förslaget var att den organisation som har 
ansvar för både allmän och särskild kollektivtrafik i länet skulle ha ekonomiska 
incitament att utveckla ett anpassat trafiksystem med den allmänna kollektiv-
trafiken som grund. En viktig intention var att minska behovet av särlösningar 
med särskilda trafikformer för personer med funktionsnedsättningar. 

I 1997 års färdtjänstlag gavs möjlighet för kommunerna att överlåta uppgiften 
att hantera färdtjänsten till länets trafikhuvudman. Senare har det även tagits 
fram förslag om att flytta ansvaret för andra delar av den särskilda kollektiv-
trafiken. I slutbetänkandet från Kollektivtrafikkommittén (2003) föreslogs att 
kommunerna skulle ges möjlighet att överlåta hela ansvaret för skolskjuts till 
trafikhuvudmannen på motsvarande sätt som man har möjlighet att överlåta 
ansvaret för färdtjänst. 

3.2.2 Organisatorisk samordning idag 
I flera län sker idag en mycket långtgående organisatorisk samordning av de 
olika trafikformerna. Planering av skolskjutstrafik sker ofta hos RKM inom 
ramen för den allmänna kollektivtrafiken. Det är även vanligt med regional 
organisatorisk samordning av färdtjänstresor och sjukresor. I april 2013 hade 
sammanlagt 133 kommuner valt att överlåta den praktiska hanteringen av 
färdtjänst på en länsgemensam organisation inom ramen för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM)10. I de län som har valt att behålla det före 
detta länstrafikbolaget hanteras samordningsfrågorna inom ramen för bolaget, 
så är fallet i till exempel Blekinge, Värmland och Östergötland. 

RKM ansvarar oftast för det praktiska arbetet med upphandling, 
beställningsmottagning och fördelning av köruppdrag i en gemensam regional 
beställningscentral. Beställningscentralerna drivs i de flesta län av entreprenörer 

9 Börjesson M (2007)
10 Uppgift från Svenska Färdtjänstföreningen 
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som efter upphandling har uppdraget att sköta mottagning av beställningar, 
samordning och trafikledning. 

Som nämns i avsnitt 3.1.6 har hela ansvaret för all särskild kollektivtrafik med 
undantag av viss skolskjutstrafik samlats hos RKM i några län. I Stockholm, 
Kalmar, Jönköping, Örebro, Halland och Dalarna är alla färdtjänstresor och 
sjukresor organisatoriskt samordnade i en gemensam beställningscentral under 
RKM. I dessa län har RKM också tagit över det formella ansvaret för kommu-
nernas färdtjänst. Därmed är också ansvaret för myndighetsutövningen, för 
färdtjänstlegitimering, reglering och taxa samlat i en och samma organisation. 

Organisatorisk samordning sker även i övriga län, men samordningen är inte 
total eftersom kommunerna i olika utsträckning behållit det formella och 
praktiska ansvaret för färdtjänsten. I Värmland, Jämtland och Västernorrland 
sker en långtgående organisatorisk samordning av sjukresor och färdtjänstresor. 
Färdtjänsten står dock i en kommun i varje län utanför den länsgemensamma 
samordningen. 

Oftast har flera kommuner i de olika länen valt att stå utanför samordningen av 
den kommunala färdtjänsten. Till exempel har RKM samordningsansvar för 9 
av 14 kommuner i Norrbotten, för 6 av 8 kommuner i Kronoberg och i 41 av 49 
kommuner i Västra Götaland ingår färdtjänst i länssamordningen under RKM. 
För övriga län är bilden likartad, endast i Uppsala län pågår ingen länsgemen-
sam samordning. 

Den pågående utvecklingen innebär att RKM får ett allt större ansvar för den 
särskilda kollektivtrafiken genom att fler kommuner överlåter ansvaret för det 
praktiska arbetet med färdtjänsten. En sådan utveckling pågår i till exempel
Norrbotten och Sörmland. Även i Västerbotten planeras en insats från RKM i 
syfte att öka samordningen av kollektivtrafiken inom länet. I Västernorrland 
planeras för en samordnad upphandling av linjer för sjukresor och färdtjänst i 
hela länet år 2015. 

I kommunerna organiseras kollektivtrafik på olika sätt. I vissa kommuner 
handläggs färdtjänst av en förvaltning med koppling till den sociala sidan 
medan skolskjuts planeras och handläggs av skolförvaltningen eller mot-
svarande. I kommunerna blir det dock allt vanligare att ansvaret för all särskild 
kollektivtrafik samlas i en enhet med ett samlat politiskt ansvar i en nämnd. 
Exempel på sådana kommuner är Norrköping (tekniska nämnden) och Sala 
(kommunstyrelsen). 

Som nämns ovan har många kommuner valt att överlåta ansvaret för färdtjänst 
på RKM. Vanligast är att RKM sköter planering, upphandling och beställning 
av resor. Flertalet kommuner har fortfarande kvar ansvaret för de delar som 
handlar om myndighetsutövning, det vill säga beslut om färdtjänstlegitimering. 
Detsamma gäller för skolskjuts där det är mycket vanligt att RKM stöder 
kommunerna i upphandling och planering men där beslut om rätt till skolskjuts 
enligt gällande lagstiftning måste fattas i respektive kommun. I flera av de 
kommuner som fortfarande hanterar den särskilda kollektivtrafiken inom den 
egna organisationen pågår diskussioner eller utredningar i syfte att samla 
ansvaret för det praktiska arbetet på regional nivå hos RKM. 

De kommuner som är tveksamma till att ge RKM ansvar för delar av den 
särskilda kollektivtrafiken befarar att de administrativa avstånden kan bli för 
stora och leda till bristande kommunikation mellan kommunen och RKM. Flera 
kommuner påtalar vikten av att dialogen fungerar på ett bra sätt så att till 
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exempel barnens behov i skolskjutstrafiken tillgodoses även om ansvaret för 
planering, upphandling och utförande ligger hos RKM. Detsamma gäller för 
handläggning av ansökan om färdtjänst. Flera kommuner uttrycker tveksamhet 
till att överlåta myndighetsutövningen till RKM med hänvisning till att 
avståndet mellan de sökande och beslutsfattarna riskerar att öka. 

Även kommuner som inte beslutat att överlåta ansvaret på RKM ser fördelar 
med ett ansvar på regional nivå. De fördelar som tas upp är samordnings-
möjligheter, tydlighet och ett system med likvärdig handläggning och utförande. 
Det är också vanligt att kommunerna tror på en kostnadseffektivisering om 
ansvaret överlåts, i första hand genom gemensam upphandling av transporter, 
gemensam beställningscentral och trafikledning. Kommunerna hänvisar ofta i 
intervjuerna till välfungerande befintlig samordning med upphandling av 
transporter och beställning av resor i en gemensam beställningscentral. 

I denna studie har intervjuer genomförts med företrädare för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Samtliga företrädare för RKM bedömer 
att det finns goda förutsättningar att samla ansvaret för allmän och särskild 
kollektivtrafik i den egna myndigheten. Flera företrädare för RKM betonar dock 
att myndigheten måste ges möjlighet att bygga upp den egna kompetensen och 
att det tillförs resurser för att klara ett sådant uppdrag. Man framhåller också 
behovet av en samlad lagstiftning och acceptans från länets kommuner för att 
kunna ta på sig det samlade ansvaret. 

3.2.3 Samlat organisatoriskt ansvar 
Intervjuerna med företrädare för de län där ansvaret är samlat organisatoriskt, 
hos RKM, visar att det finns goda erfarenheter av samordning hos en enskild 
huvudman. Samordningen har positiva effekter på möjligheten att utveckla de 
olika trafikformerna utifrån perspektivet integrerad kollektivtrafik. Flera län har 
genomfört upphandlingar av transportörer med en gemensam fordonsflotta för 
samtliga transportuppdrag för att få en mer effektiv trafik. 

De ekonomiska aspekterna är centrala när det gäller organisatorisk samordning. 
De intervjuade tar upp samordningens möjligheter till kostnadsbesparingar, till 
exempel när det gäller arbetet med tillståndsgivningen. Ett samlat ansvar ger 
också möjlighet att följa upp verksamheten på ett bättre sätt genom att 
statistikinsamling och analyser är lättare att genomföra. 

Rättviseaspekten med enhetliga bedömningar i myndighetsutövningen lyfts 
fram som en positiv effekt av den organisatoriska samordningen. Det betyder 
till exempel att en ansökan om färdtjänst bedöms likvärdigt oavsett i vilken 
kommun i länet man är bosatt. Det innebär också att enhetliga regler och samma 
prissättning gäller för resor i hela länet och att det finns möjlighet att anpassa 
regler för sjukresor till de gemensamma reglerna för färdtjänst. Regelverket styr 
kvaliteten på resan och har därmed stor betydelse för resenärens upplevelse av 
kollektivtrafiken. När det gäller den särskilda kollektivtrafiken styr regelverket 
till exempel inom vilket område resan kan göras, hur långt i förväg resan måste 
beställas, hur stor avvikelse från önskad restid och hur lång omvägstid som 
tillåts. Möjligheterna att ta med en medresenär, som inte uppfyller de formella 
kraven för till exempel färdtjänst, anges också i regelverket. 

De regionala företrädare som intervjuats i denna studie framhåller följande, ej 
rangordnade, faktorer för organisation och samverkan som de viktigaste för 
integrering av olika trafikformer: 
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• Ett samlat regelverk för allmän och särskild kollektivtrafik. 

• Viljan hos alla aktörer från nationell nivå och nedåt 

• Kunskap bland beslutsfattare om fördelar med ett integrerat trafiksystem 

• En organisation med acceptans och mandat att driva arbetet med 
integrering 

• En fungerande samverkan, samarbetsvilja och dialog mellan olika parter 

• Acceptans för förändringar hos alla parter 

• Förtroende och närhet till medborgarna 

När det gäller de institutionella förutsättningarna att samla ansvaret för all 
kollektivtrafik hos RKM finns också en tveksamhet hos flera intervjuade. 
Denna gäller till exempel separering av transportfrågorna från verksamheten 
inom respektive sakområde. Exempelvis framhålls risken att en anpassning av 
schemaläggning och övrig skolplanering utifrån resmöjligheterna påverkas om 
hela ansvaret för elevernas resor flyttas från respektive skola till en regional 
aktör. 

Kommunerna tror i allmänhet att RKM har förutsättningar att ta ett samlat 
ansvar för kollektivtrafiken men att det skulle innebära en stor utmaning för 
RKM och enskilda skolor att samverka när det gäller planering av skolskjuts 
och samordning av schematider. Tveksamheten gäller också RKM:s förmåga att 
handlägga och besluta om rätt till skolskjuts. Flera kommuner betonar risken att 
det blir ett för långt administrativt avstånd mellan skolorna och den hand-
läggande myndigheten. Man framhåller att planering av skolskjuts kräver intern 
samordning och samverkan mellan olika skolenheter. Det finns farhågor att 
administrationen blir för omfattande om hela ansvaret läggs på den regionala 
nivån. 

Behovet av lokal koppling när det gäller färdtjänsten framhålls också vid 
intervjuerna. En uppfattning är att det utifrån resenärsperspektivet är bättre att 
besluten fattas närmare resenären. Dessutom anser man att transporterna kan 
utföras på ett bättre sätt av trafikföretag med god lokalkännedom. En intervjuad 
betonar att det, även om ansvaret flyttas, är viktigt att kommunerna har ett 
fortsatt, övergripande ansvar för sina invånare. I detta sammanhang tas också 
frågan om konsekvenserna av helt samordnade upphandlingar upp. Hur 
påverkas trafikföretagens möjligheter om upphandlingarna för kollektivtrafiken 
koncentreras till ett fåtal, stora upphandlingar? 

En annan tänkbar negativ effekt av helt samordnade upphandlingar på regional 
nivå är att mellanstora och mindre företag med stark lokal förankring får svårt 
att konkurrera på grund av att köruppdragen blir för omfattande, både när det 
gäller antal köruppdrag och de sträckor som ska trafikeras. 

Ett samlat ansvar måste enligt några intervjuade innebära att ansvaret för all 
allmän och särskild kollektivtrafik samlas hos RKM. Det är en omfattande 
process, men om det inte kan genomföras fullt ut kommer det även i framtiden 
att utföras ett parallellt arbete i många kommuner. 

Flera intervjuade tar också upp behovet av ett fortsatt kommunalt engagemang 
även om ansvaret samlas i en regional organisation. En av företrädarna för 
RKM säger att ett regionalt ansvar förmodligen kräver ett "bollplank med lokal 
förankring" och att det därför, även i fortsättningen, är nödvändigt med grund-
läggande kompetens inom sakområdet hos kommunerna. 
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I några intervjusvar framkommer att det i vissa kommuner saknas tilltro till en 
regional organisation för all kollektivtrafik. Skälet är främst en oro över 
negativa effekter för resenärerna av en mer strikt tillämpning av regler för 
skolskjuts och färdtjänst. Ett samlat ansvar på regional nivå kan också innebära 
att positiva effekter av närhet mellan resenärer i den särskilda kollektivtrafiken 
och huvudmannen (kommunen) går förlorade. 

Några intervjuade är tveksamma till nödvändigheten av ett samlat organisa-
toriskt ansvar för allmän och särskild kollektivtrafik. Man menar att en 
långtgående samordning är möjlig inom ramen för nuvarande lagstiftning. 

Med nuvarande lagstiftning och organisation finns det ett antal faktorer som 
motverkar integrering av de olika trafikformerna. Av intervjuerna i denna studie 
framgår att processen med att skapa en samordnad trafik genom samverkan och 
frivilliga överenskommelser är en stor utmaning. En förutsättning för att kunna 
samla ansvaret för färdtjänst och sjukresor på regional nivå med en gemensam 
beställningscentral, är ett gemensamt regelverk som reglerar kvalitetsnivåer för 
resorna. 

I vissa fall betyder det att kommunerna får acceptera en försämrad kvalitet och 
kanske ett högre pris för resorna. I flera län är erfarenheten att samordning av de 
olika kommunernas regler för färdtjänst till ett gemensamt regelverk är en tids-
och arbetskrävande process, som ibland präglas av politisk prestige och misstro 
mot den regionala organisationens förmåga att ansvara för all kollektivtrafik. 
Man menar också att kommunens beslut om att släppa ansvaret för färdtjänsten 
är en mognadsprocess som måste få ta tid. 

3.3 Resenären 

3.3.1 Otydliga regler 
Ansvaret för den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken utövas av flera 
olika huvudmän och regleras av ett antal olika lagar. Ur resenärens perspektiv 
kan dagens situation med uppdelat ansvar och splittrad lagstiftning för allmän 
och särskild kollektivtrafik därför uppfattas som svårbegriplig och ologisk. 

Till exempel görs mer än hälften av sjukresorna av personer som innehar 
tillstånd till färdtjänst. Enligt färdtjänstlagen får dock färdtjänsten inte användas 
för resor som ska bekostas av annan huvudman. Detta innebär att resenären inte 
kan använda färdtjänsten till ett vårdbesök på sjukhuset. Om resan däremot görs 
för att besöka någon på samma sjukhus är det tillåtet att använda färdtjänsten. 

För resenären är det ingen skillnad på dessa resor, de har samma start- och 
slutpunkt. Att de olika resorna i exemplet ovan görs i olika system innebär inte 
bara att trafiken uppfattas som ologisk och svår att förstå av resenären, de olika 
restyperna styrs också av olika regelverk vilket innebär att restider och pris-
sättning skiljer sig åt. Att kollektivtrafikens organisering och reglering gör 
systemet svårt att förstå är allvarligt eftersom enkelhet är en av de faktorer som 
värderas högst av kollektivtrafikresenärer. 

Även när det gäller resor till och från skola är systemet svårt att förstå för elever 
och föräldrar. Rätten till skolskjuts enligt skollagen är kopplad till att eleven 
väljer den skola som kommunen anvisat. Det fria skolvalet innebär att elever 
kan välja andra skolor än den kommunen anvisat och då gäller ibland även 
andra regler för rätten till skolskjuts. Detta kan vara svårt att förstå och det är 
inte ovanligt att man väljer skola utan att vara medveten om begränsningar när 
det gäller möjligheten att få skolskjuts. 
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För elever med funktionsnedsättning, som innebär att de inte kan ta sig till 
skolan på egen hand eller med kollektivtrafiken, gäller olika regler beroende på 
i vilken skola eleven går. Går en elev i grundsärskolan i den skola kommunen 
anvisat kan eleven få skolskjuts men om eleven har valt en annan skola kan 
färdtjänst komma i fråga. Att det ofta är olika huvudmän för dessa resor gör att 
ansvaret i många fall blir otydligt för elever och föräldrar. 

Den som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa till normala 
reskostnader kan beviljas riksfärdtjänst. Vad som betraktas som normala 
reskostnader och den egenavgift resenären ska betala baseras på en prissätt-
ningsprincip som tillämpades för mycket länge sedan. I dag sker prissättningen 
inom den långväga kollektivtrafiken utifrån helt andra principer där stora pris-
variationer kan finnas för samma sträcka beroende på när man reser. För den 
ansvariga myndigheten kan det därför vara svårt att bedöma vad som är normal 
reskostnad och för resenären kan egenavgiften uppfattas som orättvis i 
förhållande till den faktiska kostnaden för resan. 

3.3.2 Tillgänglighet ur resenärens perspektiv – funktionsnedsättning 
Tillgänglighetsaspekter i kollektivtrafiken rör framförallt möjligheter för 
människor med funktionsnedsättning att resa, men handlar också om tillgäng-
lighet för människor i glest befolkade områden med begränsat underlag för 
allmän kollektivtrafik. Detta avsnitt beskriver allmänt olika aspekter på 
tillgänglighet till kollektivtrafiken med fokus på samordning av olika trafik-
former. Avsnittet gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av all kunskap 
och alla de erfarenheter som finns inom området, istället är utvecklingsbehov i 
dagens system och viktiga faktorer för denna utveckling utifrån resenärens 
perspektiv i fokus. 

Möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att resa med den 
allmänna kollektivtrafiken har uppmärksammats i forskning och praktisk 
utveckling, och som framgår av kapitel 3.5 nedan har samhället under lång tid 
haft stora ambitioner inom området. 

Ambitionen är att det inte ska finnas några hinder för funktionsnedsattas 
möjligheter att delta fullt ut i samhället överhuvudtaget. En av de grund-
läggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars-
och finansieringsprincipen. Tanken är att varje samhällsområde ska ta sitt 
ansvar för frågor som gäller personer med funktionsnedsättningar. Den innebär 
att varje del av samhället ska utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir 
tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. 

Den allmänna kollektivtrafiken har följaktligen utvecklats i linje med dessa 
ambitioner. Utvecklingen har skett utifrån ett brett perspektiv med fokus på 
tillgänglighet i fordon, hållplatser och gatumiljö. En betydande utveckling har 
också skett när det gäller tekniska system för informations- och boknings-
tjänster som riktar sig både till resenärerna och trafikföretagen. 

Ett mycket viktigt steg för funktionsnedsattas möjlighet att använda den 
allmänna kollektivtrafiken är tillkomsten av service- och flexlinjer som 
sammantaget brukar benämnas servicetrafik. Servicelinjer är utformade som 
linjelagd kollektivtrafik. Denna trafik utförs ofta med mindre fordon med hög 
tillgänglighet och med korta gångavstånd till/från hållplatser. Flexlinjer har 
motsvarande egenskaper men kräver förbeställning och trafikerar endast de 
hållplatser/mötesplatser där beställning gjorts. Införande av servicetrafik har 
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gett kraftigt ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för äldre och 
funktionsnedsatta.11 

Begreppet Hela resan används ofta för att sammanfatta de krav som ställs på 
trafiksystemet för att det ska utgöra ett alternativ för människor med funktions-
nedsättningar. Med Hela resan menas att alla länkar i reskedjan måste fungera 
för att resan ska kunna genomföras. De huvudsakliga delarna i reskedjan 
omfattar information före och under resan, korta och anpassade gångvägar 
till/från hållplats, tillgängliga och väl utrustade hållplatser, prissättnings- och 
betalsystem som är lätta att förstå och hantera, fordon som är anpassade för 
olika typer av funktionsnedsättningar och ett bemötande från personalen som 
bygger på insikt och omsorg om resenären. 

Forskning och erfarenheter av praktisk verksamhet visar att det är svårt att 
garantera alla delar i denna kedja. I projektet Hela Resan12 definierades ett antal 
områden där det ur tillgänglighetsperspektiv finns behov av utveckling av resor 
i kollektivtrafiken för människor med funktionsnedsättning. Av dessa är in-
formation, personlig service och den fysiska miljön centrala för möjligheten att 
samordna resor för allmän och särskild kollektivtrafik. 

Kollektivtrafikresenärernas informationsbehov är tätt sammankopplat med den 
osäkerhet de flesta resenärer känner vid en resa. Det kan gälla resväg, linje-
sträckning, avgångstider och system för prissättning och betalning. Äldre och 
funktionsnedsatta människor behöver ofta mer detaljerad information än övriga 
resenärer på grund av svårigheter att förflytta sig snabbt eller att uppfatta den 
information som finns. Dessa resenärer är mer beroende av att det som utlovas 
fungerar, har svårare att hantera störningar och att hitta alternativa lösningar. 
Brist på information före resan kan leda till att resan helt enkelt inte blir av, på 
grund av den oro och otrygghet informationsbristen skapar. 

Byten ger ofta upphov till oro inför en resa. Äldre och funktionsnedsatta 
resenärer upplever ofta byten som ett stort problem och känner ofta stress på 
grund av upplevd tidsbrist. Ju fler byten, desto mer negativt upplevs det av 
resenären. Om informationen innan resan fungerar bra kan resenären planera för 
byte på ett bra sätt eller beställa ledsagning om det är svårt att hitta eller långa 
gångavstånd vid bytet. 

Bemötandet och den personliga servicen är extra viktig för resenärer med någon 
form av funktionsnedsättning. Allmänt i kollektivtrafiken är personalens be-
mötande en av de viktigaste faktorerna för hur kvaliteten upplevs. Erfarenheter 
och forskning visar att en bra personlig service är en grundläggande förutsätt-
ning för att människor med funktionsnedsättningar överhuvudtaget ska kunna 
resa med kollektivtrafiken. Ett återkommande önskemål från dessa grupper är 
hjälp och stöd från en annan person. Samhällsutvecklingen och utvecklingen av 
kollektivtrafiken går dock åt motsatt håll med minskad bemanning och införan-
de av automatiska system med allt större krav på självbetjäning, till exempel när 
det gäller information och köp av biljett. 

Det är angeläget att dessa gruppers önskemål om personlig service och 
möjlighet till stöd och hjälp från en annan människa tas på allvar och att 
kollektivtrafiken planeras utifrån detta. Det handlar egentligen om att på olika 
sätt skapa en grundläggande trygghet för resenärerna. 

Med hänsyn till de starka önskemålen om personligt stöd vid planering och 
genomförande av resor i kollektivtrafiken är det viktigt att bygga upp kunskap 
och skapa förståelse för resenärernas behov och förutsättningar hos de personer 

11 Se t ex Westerlund Y, Carlsson G, Ståhl A, Tornberg J, Stålner B (2006) 
12 Olsson A (2003) 
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som arbetar i kollektivtrafiken. Förarna är nyckelpersoner när det gäller att se 
till att resenärens behov av information och service blir tillgodosedda. För att 
förarutbildning ska ge effekt krävs dock att hela organisationen, till exempel 
driftledning, trafikplanering och kundservice, har kunskap, förståelse och 
acceptans för att nya resenärsgrupper med särskilda behov kommer att finnas 
vid hållplatser och ombord på fordonen. 

Hela organisationen måste ha samma bild av det som föraren förväntas 
åstadkomma ifråga om bemötande och service, i annat fall får en riktad 
utbildning endast effekt på kort sikt. Därför bör även tjänstemän på både 
operatörs- och huvudmannasidan omfattas av utbildningsinsatser för att öka 
förståelsen för dessa resenärsgruppers förutsättningar och behov. 

Människor med funktionsnedsättning är beroende av att den fysiska miljön i 
kollektivtrafiken är anpassad efter vad de olika funktionsnedsättningarna kräver. 
Det finns idag en mycket god kunskap om hur dessa miljöer ska vara utformade 
för att fungera. För rörelsehindrade är det extra viktigt att gångvägen till/från 
hållplatser är anpassad med en jämn beläggning, små höjdskillnader och 
sittmöjligheter utmed vägen. 

I den nya lagstiftningen för allmän kollektivtrafik ställs följaktligen stora krav 
på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) när det gäller anpassning 
av den allmänna kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. I 
trafikförsörjningsprogram ska myndigheterna redovisa tidssatta mål och 
åtgärder för hur kollektivtrafiken ska anpassas med hänsyn till behov hos 
personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna kan till exempel avse infra-
struktur, bytespunkter, hållplatser och fordon. RKM ska också ange vilka 
bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

I den första generationens trafikförsörjningsprogram saknas dessa redovisningar 
i de flesta län. De län som redovisar mål och åtgärder utrycker ambitionerna i 
termer av målår då anpassning av fordon och infrastruktur ska vara klar. 
Målsättningar för tillgänglighet uttrycks i mer allmänna termer. Vissa län avser 
att arbeta in mål och åtgärder i nästa version av trafikförsörjningsprogrammet.
Även redovisning av vilka bytespunkter och linjer som ska vara fullt till-
gängliga för alla resenärer saknas i de flesta län. Några län har redovisat när 
tillgänglighetsanpassning i olika delar i nätet ska vara klar. De flesta RKM 
anger att en inventering ska påbörjas. 

3.3.3 Tillgänglighet ur resenärens perspektiv – glest befolkade områden 
Som framgår av kapitel 3.1 har inte den allmänna kollektivtrafiken möjlighet att 
erbjuda alla medborgare resmöjligheter. Man räknar med att drygt 1,2 miljoner 
människor saknar tillgång till kollektivtrafik inom 1000 m från bostaden och att 
lika många människor endast har tillgång till kollektivtrafik ett par gånger i 
veckan13. 

Bristerna i kollektivtrafiksystemet finns i huvudsak i glest bebyggda områden 
med svagt befolkningsunderlag vilket innebär försämrad tillgänglighet till 
arbete, offentlig och kommersiell service och fritidsaktiviteter. Främst 
ungdomar, kvinnor, äldre och de som saknar tillgång till bil drabbas av det 
bristande kollektivtrafikutbudet. Detta ger negativa effekter på jämställdhet, 
jämlikhet och på allas möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Den bristande 
tillgängligheten påverkar möjligheterna att nå arbete och högre utbildning och 
får därför också effekt på den regionala tillväxten. 

13 Börjesson M (2003) 
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Resbehoven hos boende i glest befolkade områden handlar om att överhuvud-
taget ha möjlighet att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik. De få res-
möjligheter som erbjuds i den allmänna, linjelagda kollektivtrafiken tillgodoser 
inte invånarnas resbehov i dessa områden. Den särskilda kollektivtrafiken på 
landsbygden består framförallt av skolskjutstrafik som är särskilt anordnad för 
elever samt färdtjänst och sjukresor som kräver tillstånd eller att man uppfyller 
vissa villkor. 

Trafiken på landsbygden är ofta anpassad till arbets- och skoltider. Övriga tider 
finns inte tillräcklig efterfrågan för att motivera ett fullgott trafikutbud. Linje-
sträckningarna är anpassade för stor yttäckning vilket innebär långa körvägar 
och restider. Utbud och efterfrågan på kollektivtrafik i landsbygd hänger 
naturligtvis ihop, det begränsade trafikutbudet ger liten efterfrågan. Av de resor 
som görs på landsbygden är andelen resor i kollektivtrafiken under fem procent 
och de flesta resenärerna är skolelever. 

Erfarenheter visar att ett utbud på cirka tio dubbelturer per dag krävs för att 
kollektivtrafiken ska anses vara ett alternativ till arbets- och fritidsresor med 
egen bil. För att kunna tidtabellslägga färdtjänst och sjukresor krävs ett turutbud 
om minst fem dubbelturer per dag. Vid ett mindre utbud måste möjlighet till 
sjukresor och färdtjänstresor finnas som ett komplement. 

Även om efterfrågan på kollektivtrafik på landsbygden är liten finns ett värde 
med tillgång till kollektivtrafik för boende på landsbygden. Kollektivtrafiken är 
en garanti för tillgänglighet, till exempel till en större ort och erbjuder också en 
grundläggande trygghet för den som av olika skäl inte har tillgång till bil. 

Boende på landsbygden anser också att det finns ett symbolvärde i kollektiv-
trafik. Många använder sällan eller aldrig kollektivtrafiken, men anser att 
kollektivtrafiken har stor betydelse för bygden som helhet genom att den ger 
möjlighet att nå ut samtidigt som den gör bygden nåbar för andra. 

Värdet av en tillgång som man själv inte utnyttjar men ändå anser värdefull 
sammanfattas ofta i begreppet ”option value” Det betyder att man skattar värdet 
av att en tillgång finns och att denna kan utnyttjas i framtiden. Till exempel har 
kollektivtrafiken på landsbygden ett reellt värde även för de boende som inte 
använder kollektivtrafiken. Värdet består då i möjligheten att använda 
kollektivtrafiken i framtiden. 

I och med att utbudet av allmän kollektivtrafik i glest befolkade områden är 
begränsat, har man under de senaste åren i en rad försök anslutit resor i den 
särskilda kollektivtrafiken till den linjelagda allmänna kollektivtrafiken, så 
kallade kombinationsresor. Det handlar oftast om att skapa ett system med 
anropsstyrd trafik som ansluter till ett större stråk med linjelagd, allmän 
kollektivtrafik. Det finns många exempel på genomförda och pågående projekt 
med syfte att samordna allmän och särskild kollektivtrafik. Erfarenheter och 
exempel på sådan samordning beskrivs i kapitel 3.1. 

Den viktigaste lärdomen från dessa projekt utifrån resenärens perspektiv är att 
det inte räcker med att samordna själva transporten. För att en kombinerad resa 
ska framstå som ett relevant alternativ krävs att informationen om hela resan är 
samordnad och att man kan betala i ett och samma taxesystem. 

En samlad lagstiftning som stöd för ett samlat regionalt ansvar skulle enligt de 
personer som intervjuats i denna studie ha positiva effekter på möjligheten att 
utveckla kollektivtrafiken på landsbygden. En övervägande uppfattning är att en 
ökad samordning främst skulle få positiva effekter för resenärer på landsbygden 
och för resmöjligheter i glest befolkade områden. En fullständig samordning 
framhålls också som en förutsättning för att kunna utveckla kollektivtrafiken i 
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dessa områden. I de glest befolkade länen framhålls att ett samlat ansvar och 
integrering av trafikformerna är ett villkor för att kollektivtrafik överhuvudtaget 
ska kunna erbjudas. 

Det är också en vanlig uppfattning att ökad integrering och en samlad lag-
stiftning ökar systemets enkelhet och begriplighet ur resenärens perspektiv. En 
samlad lagstiftning skulle, enligt de intervjuade, kunna bidra till tydligare trafik-
lösningar som är mer enhetliga, rättvisa och logiska. Som exempel nämns ett 
avgiftssystem med möjlighet till en samlad prissättningsstruktur oavsett syftet 
med resan. 

3.4 Ekonomi 
Den samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som just nu 
sker runt om i landet utgår främst från förväntningar på minskade trafik-
kostnader och ökad kostnadseffektivitet. En samlad lagstiftning och ett samlat 
huvudmannaskap väntas bidra ytterligare till detta. Kostnadsrelationen mellan 
resor i allmän respektive särskild kollektivtrafik framgår av tabellen nedan: 

Reskostnader Faktor 

Allmän linjelagd kollektivtrafik 1 

Flexlinje 7 

Färdtjänst med personbil 14 

Specialfordon 21 

Tabell 1. Kostnadsrelation mellan olika trafikformer. Källa: Trafikförsörjningsplan 2005-2010. 
Göteborgs stad (2004) 

Det finns alltså mycket starka ekonomiska incitament för samhället att på olika 
sätt utveckla kollektivtrafiksystemet mot ökat resande i den allmänna kollektiv-
trafiken. 

Av de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie framgår att 
ekonomiska faktorer och kostnadseffektivitet är huvudmotivet för samordning 
och integrering av de olika trafikformerna i samtliga län. 

I följande kapitel görs, utifrån tillgänglig statistik över den särskilda 
kollektivtrafiken, ett försök att bedöma besparingspotentialen vid en samlad 
lagstiftning för den särskilda respektive den allmänna kollektivtrafiken. Att 
lagstiftningen samlas betyder inte per automatik att själva trafiken samordnas 
och att vinster uppstår, men bedöms dock innebära stärkta förutsättningar för 
detta jämfört med dagens situation. 

För resor med färdtjänst finns ett relativt gott statistikunderlag. Sett till den 
historiska utvecklingen har antalet personer med färdtjänsttillstånd minskat. 
Särskilt tydligt blir detta om antalet personer relateras till befolknings-
utvecklingen, se nedanstående diagram. 
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Figur 1. Andel personer med färdtjänsttillstånd per tusen invånare, Trafikanalys 2012 

Det är även intressant att studera hur antalet resor per person har utvecklats 
under motsvarande tidsperiod. 

Figur 2. Färdtjänst och riksfärdtjänst, antal resor per år, Trafikanalys 2012 

Antalet resor per person i färdtjänsten har legat relativt konstant kring 35 resor, 
med en viss ökning i början/mitten på 90-talet och med en viss minskning kring 
år 2008, en minskning som vänts till en liten ökning år 2010. I diagrammet 
nedan visas motsvarande utveckling för den allmänna kollektivtrafiken. Här ses 
en tydlig uppåtgående trend med fler resor per person. 
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Resor per invånare, allmänna kollektivtrafiken 
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Figur 3. Statistik från ”Lokal och regional kollektivtrafik”, Trafikanalys, egen bearbetning 

Om år 2012 jämförs med år 2000 har resorna per person i den allmänna 
kollektivtrafiken ökat med knappt 20 procent. Motsvarande ökning i resor per 
person i färdtjänsten är drygt 2 procent. En trolig orsak är att det blivit svårare 
att få färdtjänsttillstånd och att de som har svårast att få tillstånd också lättare 
kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 

Kostnaderna per resa skiljer sig markant åt mellan resor i den allmänna 
kollektivtrafiken och resor i färdtjänst, se diagrammen nedan. 

Kostnad per resa, allmän kollektivtrafik 
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Figur 4. Kostnad per resa, allmän kollektivtrafik. Källa: Trafikanalys 
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Figur 5. Kostnad per resa, färdtjänst. Källa: Trafikanalys 

Kostnaderna per resa har ökat både för den allmänna kollektivtrafiken och 
färdtjänsten sedan år 2000. Till skillnad från utvecklingen i antalet resor per 
person är kostnadsökningen lika för de båda trafikformerna. Kostnaderna per 
resa för både den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänsten har ökat med cirka 
34 procent sedan år 2000. 

3.4.1 Framtida utveckling 
Utifrån ovanstående statistik och prognoser för befolkningsutvecklingen, kan 
olika antaganden/framskrivningar göras gällande utvecklingen av antalet 
färdtjänstresor och därmed kostnaderna för dessa. I nedanstående tabell 
sammanfattas ett antal olika utvecklingsscenarier med en bedömd besparings-
potential i slutkolumnen. Ett positivt värde där indikerar minskade kostnader 
och ett negativt värde visar på ökade kostnader. 

År 

Ant 
resor 
1000 
inv. 

Resor/ 
person 

Milj. 
Inv. 

Totalt 
antal 
resor 
(milj.) 

Kostnad 
per resa 

(kr) 

Total 
kostnad 

(mkr) 
Minskning 
med (mkr) 

Be 
sparing 

1991 51 35 8,64 15,43 272 4 195 

2012 34 35 9,56 11,37 272 3 091 1 103 26 % 

Linjär 
framskrivning 

2030 23 35 10,34 8,20 272 2 231 861 28 % 

Ökad befolkning 2030 23 35 11,11 8,81 272 2 395 696 23 % 

Konstant antal 
resor/1000 
invånare 

2030 34 35 10,34 12,31 272 3 346 -254 -8 % 

Minskad kostnad 
per resa 

2030 23 35 10,34 8,20 244 2 004 1 087 35 % 

Ökad befolkning & 
minskad 
kostnad/resa 

2030 23 35 11,11 8,81 244 2 152 939 30 % 

Konstant antal 
resor & ökad 
befolkning 

2030 34 35 11,11 13,22 272 3 593 -501 -16 % 
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Tabell 2. Beräknad kostnadsutveckling för färdtjänst. Sweco 2013. 
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Av ovanstående tabell kan utläsas att om befolkningsutvecklingen de närmaste 
20 åren blir densamma som de senaste 20 åren, kan en besparingspotential på 
cirka 28 procent uppnås. Om däremot befolkningen växer snabbare de komman-
de 20 åren, och istället för att nå 10,34 miljoner invånare år 2030, når 11,11 
miljoner invånare, sjunker besparingspotentialen och landar på cirka 23 procent. 

Om man istället antar att antalet resor per tusen invånare inte fortsätter att 
sjunka utan planar ut och ligger stilla på 34 resor per tusen invånare, väntas 
kostnaderna år 2030 ha ökat med cirka 8 procent jämfört med idag. 

Om kostnaden per resa kan pressas, från nuvarande nivå på 272 kr/resa till 
genomsnittet de senaste 10 åren, 244 kr/resa, uppstår en besparingspotential på 
cirka 35 procent. Om detta kombineras med den högre befolkningstillväxten 
minskar potentialen till cirka 30 procent. Vid en konstant nivå för antalet resor 
per 1000 invånare i kombination med ökad befolkningstillväxt väntas kost-
naderna öka med cirka 16 procent. 

Det är intressant att notera att besparingspotentialen spänner mellan 23-35 
procent, bortsett från de scenarier som indikerar en kostnadsökning. Denna 
besparingspotential är i linje med vad andra utredare kommit fram till, se vidare 
sista avsnittet i detta kapitel. 

Störst potential, baserat på ovanstående analys, ser ut att finnas i att påverka 
kostnaden per resa. Denna kostnad har sjunkit de senaste åren efter en topp år 
2010. 

En samlad lagstiftning med ett samlat ansvar för all kollektivtrafik bedöms 
stimulera trafiksamordning och därmed bidra till att sänka kostnaden per resa. 
Detta då den till stor del beror på vilken samordning som finns mellan den 
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Varför denna kostnad ökat så pass 
mycket under 2000-talet framgår inte tydligt. De totala kostnaderna för färd-
tjänsten har stadigt ökat, samtidigt som det totala antalet resor har minskat. 
Detta innebär att kostnaden per resa har ökat. För att ta reda på vilka faktorer 
som får de totala kostnaderna att öka när resandet minskar, krävs en omfattande 
analys som inte är möjlig inom ramen för denna studie. 

3.4.2 Färdtjänst 
Frågan om hur stor del av resorna som är möjliga att samordna är central. 
Personer som har tillstånd att åka med färdtjänsten har mycket olika förutsätt-
ningar för att ibland kunna resa i den allmänna kollektivtrafiken. Vissa kan, av 
medicinska skäl, inte resa alls i den allmänna kollektivtrafiken. Andra kan klara 
delar av en kombinerad resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ytterligare 
andra kan resa i den allmänna kollektivtrafiken under vissa förutsättningar. 
Sådana förutsättningar kan avse trafiksystemets utformning, resans syfte men 
också personens hälsotillstånd den aktuella dagen. 

Sammantaget innebär detta att den verkliga besparingspotentialen med över-
flyttning av resor mellan särskild och allmän kollektivtrafik endast kan bedömas 
med kunskap om antalet resor som färdtjänstresenärer utifrån medicinska 
förutsättningar kan göra i den allmänna kollektivtrafiken. 

3.4.3 Sjukresor 
Det krävs stora insatser och resurser för att ta reda på kostnaderna för sjukresor 
för landet som helhet. Varje sjukvårdshuvudman har sin egen redovisning och 
ingen nationell sammanställning finns att tillgå. Sjukvårdshuvudmännen redo-
visar även statistiken på olika sätt eftersom de klassificerar resorna på olika sätt. 
Detta innebär att statistiken är mycket omfattande och svår att överblicka. De 
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olika sätten att redovisa medför även en risk för att ”äpplen jämförs med päron” 
vid jämförelser mellan olika län. 

Statistik från sjukvårdshuvudmännen i Skåne och Östergötland indikerar att 
kostnaderna per resa är cirka 210 kronor/resa till 250 kronor/resa14 för år 2012. 
Landstinget i Stockholms län uppvisar dock högre kostnader, cirka 330 kronor 
per resa. Äldre siffror (år 2005) för landstinget i Jönköpings län visar på en 
kostnad på cirka 300 kronor per resa. Utifrån dessa fyra exempel antas att 
kostnaden för en sjukresa i genomsnitt ligger i intervallet 250 – 300 kr per resa, 
vilket ungefär är i paritet med kostnaderna för färdtjänstresor, presenterade 
ovan, men betydligt högre än skolskjutsar för särskolan presenterade nedan. 

Rikstäckande statistik avseende åren 2005 – 200915, som presenteras i tabellen 
nedan, visar hur totalkostnaderna för sjukresor ökar fram till år 2008 för att 
därefter (år 2009) sjunka något. Antalet sjukresor sjunker totalt sett. Det är 
intressant att kostnaden per resa ökar under samtliga år samt att antalet resor per 
invånare sjunker. 

Befolkning Antal resor Resor/Inv. Total kostnad Kr/resa 

2005 9 048 000 8 776 560 0,97 1 524 321 000 kr 206 kr 

2006 9 113 000 8 817 912 0,97 1 623 279 000 kr 217 kr 

2007 9 183 000 8 278 279 0,90 1 830 804 363 kr 221 kr 

2008 9 256 000 8 226 432 0,89 1 831 174 783 kr 223 kr 

2009 9 341 000 6 857 905 0,73 1 790 811 260 kr 261 kr 

Tabell 3. Sjukresor i Sverige 2005-2009. Källa: SKL 

Det statistiska underlaget ovan är för litet för att man ska kunna dra några 
definitiva slutsatser. Det finns inte heller några tydliga trender i underlaget, 
vilka skulle kunna användas för olika framskrivningar eller antaganden om 
framtida utveckling och som underlag för beräkning av möjlig 
besparingspotential för sjukresor. 

Vid en jämförelse av utvecklingen av kostnad per resa för sjukresor respektive 
färdtjänst, se diagram nedan, framgår att kostnadsökningen är relativt likartad 
fram till år 2008 för att därefter ha olika utveckling där sjukresornas kostnads-
ökning är klart kraftigare än den för färdtjänsten. 

14 Platen 2012-10-03 
15 SKL, Sara Rhudin 
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Figur 6. Sjukresor och färdtjänst, kostnad per resa år 2000-2012. Källa: SKL och Trafikanalys. 

Om samma, svagt avtagande, kostnadsutveckling efter år 2009 som för färd-
tjänsten kan antas gälla även för sjukresorna, kan det innebära att motsvarande 
besparingspotential som för färdtjänsten även gäller sjukresor. Detta kan dock 
inte slås fast då underlaget är för litet. 

Sammantaget behövs mer statistiskt underlag för att kunna göra beräkningar/ 
bedömningar av besparingspotentialen för sjukresor specifikt. Dock kan ett 
övergripande antagande göras om att samma besparingspotentialer som för 
färdtjänsten även kan finnas för sjukresor, eftersom trafikformerna till viss del 
har gemensamma förutsättningar för upphandling, planering och genomförande. 

3.4.4 Skolskjuts 
Statistiken16 för skolskjutstrafik är inte lika detaljerad som färdtjänststatistiken. 
Den senaste rikstäckande översynen gjordes år 2006 och avser läsåret 
2004/2005. 

Varje dag går cirka 1 350 000 barn och ungdomar i skolan i Sverige. Av dessa 
åker en tredjedel, cirka 450 000 barn och ungdomar, skolskjuts till och från 
skolan. Cirka 300 000 av dessa går i grundskolan och resterande 150 000 elever 
går i gymnasieskolan. Den totala kostnaden för de 450 000 eleverna är cirka 3,1 
miljarder kronor per år, vilket betyder att den genomsnittliga kostnaden per resa 
är 19 kronor. Kostnaderna skiljer sig dock väsentligt åt mellan olika grupper av 
elever. 

Kostnaderna för de barn som går i förskoleklass är lika stora som för ungdomar 
i gymnasieskolan, 12 kronor per resa (motsvarande 4 300 kronor/förskoleelev 
respektive 4 100 kronor/gymnasieelev). Kostnaden per grundskoleelev är nästan 
dubbelt så hög, 21 kronor per resa (eller motsvarande 7 500 kr/grundskoleelev). 
Högst är kostnaden per resa och per elev för de som tillhör särskolan, med 93 
kronor per resa respektive 33 200 kronor per elev. Denna skillnad kan bland 
annat förklaras av de särskilda krav som ställs på skolskjutsarna med 
exempelvis särskilda fordon och behov av att åka ensam. 

16 De statistiska uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från ”Sammanställning över nationell enkät om 
skolskjuts, SKL, 2006-05-04” 
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Nedanstående diagram visar hur skolskjutsarna för de olika kategorierna av 
elever utförs. Det framgår tydligt att skolskjutsar för förskolebarn samt för 
särskolan utförs med särskilt anordnad trafik, medan skolskjutsar till grund-
skolan främst sker i linjetrafik. Även resorna till gymnasieskolorna sker främst i 
linjetrafik, bland annat eftersom gymnasieskolorna i regel är belägna i en tätort. 

Figur 7. Resor till skola för olika trafikformer, procentuell fördelning. Källa: Nationell enkät 
om skolskjuts, SKL, 2006 

Det är intressant att notera att trots att förskoleklassernas skolskjutsar till 
övervägande del sker med särskilt anordnad trafik, är kostnaderna per resa (och 
per elev) lägre än för grundskoleeleverna av vilka en majoritet reser med 
linjelagd kollektivtrafik. Förhållandet kan förklaras av att resorna för barn i 
förskoleklass generellt är kortare än grundskoleelevers resor till/från skolan. 

Statistik som beskriver kostnadsutvecklingen över tid har saknats och det är 
därför mycket svårt att ge indikationer om vilka kostnader som är enklast att 
minska. Den största besparingspotentialen ser ut att finnas för de särskilt 
anordnade resorna till särskola samt grundskola. Kan dessa minskas och närma 
sig kostnadsnivåerna för resor till förskola respektive gymnasiet kan en total 
kostnadsbesparing vara möjlig. 

Kostnaderna per resa för särskoleresor är låga, 93 kronor per resa jämfört med 
272 kronor per resa i färdtjänsten. Kostnaden per resa för färdtjänsten är alltså 
cirka tre gånger så hög som kostnaden per resa för särskolan. Dessa skillnader 
kan förklaras av flera olika faktorer som till exempel reslängd och flera olika 
destinationer för färdtjänstresor. 

Samtidigt är delar av grundförutsättningarna för särskolan respektive 
färdtjänsten likartade vilket gör att kostnadsskillnaden rimligen borde vara 
mindre. Till exempel behöver specialfordon användas i många fall då rese-
närerna har svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken. Särskolan har 
visserligen tydligare och färre målpunkter än färdtjänsten, men det finns ett 
liknande mönster med återkommande och regelbundna målpunkter. Detta 
innebär att de till viss del borde kunna organiseras på liknande sätt och sam-
ordnas vilket ger förutsättningar för sänkta kostnader. Detta naturligtvis under 
förutsättning att det är möjligt med samåkning för de båda resenärskategorierna. 

En övergripande samhällsplanering som innebär att nya skolor placeras nära 
starka kollektivtrafikstråk ökar möjligheterna att utföra en allt större del av 
skolskjutsarna i den allmänna kollektivtrafiken. Detta kan ge möjligheter att 
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sänka kostnaderna per resa för såväl skolskjutsar som den allmänna kollektiv-
trafiken under förutsättning att det finns ledig kapacitet i den allmänna 
kollektivtrafiken. 

3.4.5 Teoretisk samordningspotential 
Den maximala samordningspotentialen kan teoretiskt beräknas genom att 
schablonmässigt förutsätta att samtliga resor som idag sker med den särskilda 
kollektivtrafiken kan ske med den allmänna kollektivtrafiken, och då till samma 
kostnad per resa. 

I den allmänna kollektivtrafiken genomförs cirka 1 383 miljoner resor, till en 
kostnad av cirka 36,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 26 kronor per resa. I 
den särskilda kollektivtrafiken genomförs cirka 176 miljoner resor till en 
kostnad av cirka 7,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 185 kronor per resa. 

En överflyttning av samtliga resor från särskild till allmän kollektivtrafik 
resulterar i en besparing på 38 procent. Detta är den maximala teoretiska 
besparingspotentialen, i verkligheten kan endast en del av resorna i den 
särskilda kollektivtrafiken göras i den allmänna kollektivtrafiken. 

Av intervjuer i denna studie framgår att företrädare för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna uppskattar besparingspotentialen för samordnad 
trafik till 25-30 procent av de totala kostnaderna. Enbart en samordning av 
beställningsfunktioner för länsomfattande sjukresor och färdtjänst beräknas till 
20 procent av de totala kostnaderna. Enligt en tidigare bedömning av SKL, kan 
det finnas en besparingspotential på cirka 35 procent genom att samordna den 
allmänna och särskilda kollektivtrafiken. 

År 1999 bedömdes potentialen för samordning av den särskilda kollektiv-
trafiken i Jönköpings län. Landstinget hade då ansvar för sjukresorna medan 
kommunerna ansvarade för färdtjänsten och skolskjutsar. Resultatet visade att 
15 – 20 miljoner kronor av totalt 74 miljoner kronor, motsvarande 20 – 27 
procent av kostnaderna, kunde sparas genom ökad samordning av den särskilda 
kollektivtrafiken17. 

Det statistiska underlaget för färdtjänsten är bättre än det för skol- och 
sjukresor. Den maximala besparingspotentialen uppgår till 38 procent, givet att 
samtliga resor inom den särskilda kollektivtrafiken kan utföras till samma kost-
nad som den allmänna kollektivtrafiken vilket dock inte är ett rimligt antagande. 
Därför är samordningspotentialen lägre. 

Om besparingspotentialen för färdtjänst även gäller för skolskjutsar och sjuk-
resor kan det finnas en besparingspotential på 25 – 30 procent, vilket motsvarar 
besparingar på cirka 2 miljarder kronor för den särskilda kollektivtrafiken. 

17 Uhlin G, (1999) 

Samlad lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik 44 



    

 

  
   

  
 

   
  

   

   
   

   
 

  
 

  

 
 

     
 

   
  

   

  

  
 

    
  

    
 

 
 

  

   
   

    
   

  
    

 
 

     
    

     
    

  

3.5 Lagstiftning 

3.5.1 Tillgänglighet till kollektivtrafiken 
Tillgänglighet är i grunden en fråga om alla människors lika värde och 
möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Samhället har sedan länge en klart 
uttalad ambition att den allmänna kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för alla. 
Tillgänglighet till kollektivtrafiken har även bäring på FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige antog FN:s 
konvention år 2008 och lämnade sin första rapport till FN i början av 2011. 

1979 kom lagen om handikappanpassad kollektivtrafik. Lagen slog fast att den 
som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik ska se till 
att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Det dröjde 
dock till 2000-talet innan man på allvar fokuserade på att tillgänglighetsanpassa 
den fysiska miljön och kollektivtrafiken. 

År 2000 kom den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från 
patient till medborgare”. I handlingsplanen framhölls att arbetet med en 
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik skulle intensifieras. Målen i 
handlingsplanen för en tillgänglig kollektivtrafik var: 

• Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med funktionshinder, 
barn och äldre senast år 2010 

• Enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga bör vara åtgärdade senast vid utgången år 2010 

Inom transportpolitiken fanns få mål som pekades ut på samma sätt som målet 
om en tillgänglig kollektivtrafik. Målen gjorde att arbetet med att tillgänglig-
hetsanpassa kollektivtrafiken drog igång på allvar. Trots att målet var realistiskt 
när det antogs visade det sig svårt att uppnå inom befintliga budgetramar och 
utan klara direktiv för hur målet skulle uppnås. 

Redan några år innan målåret konstaterades att målet om en tillgänglig 
kollektivtrafik inte skulle uppnås. Både Banverket och Vägverket konstaterade 
att det skulle vara svårt att nå målet till år 2010 trots att ambitionen hade sänkts 
till att gälla det prioriterade nätet. Det prioriterade nätet var ett övergripande 
trafiknät till vilket aktörerna skulle samla sina insatser för att uppnå tillgäng-
lighet år 2010. För att uppnå en tillgänglig kollektivtrafik krävdes att många 
aktörer satsade stora resurser på att tillgänglighetsanpassa alla delar i resande-
kedjan. Både samordningen mellan aktörerna och prioriteringen av ekonomiska 
resurser saknades på flera håll. 

Flera aktörer tog fram handlingsplaner för hur respektive organisation skulle 
arbeta för att nå målet år 2010. Exempelvis tog Banverket fram en handlings-
plan för att förbättra tillgängligheten till stationer, Jernhusen tog fram en 
motsvarande handlingsplan för stationsfastigheter och Vägverket för busshåll-
platser och omkringliggande infrastruktur. Även flera kommuner och landsting 
tog fram handlingsplaner. Trots detta var det svårt att få en heltäckande bild av 
standarden i kollektivtrafiknätet eftersom inventeringar gjordes vid olika till-
fällen och på olika sätt. Det saknades också nationella standarder och defini-
tioner på hur en tillgänglig kollektivtrafik skulle se ut. Samtidigt fanns inga 
system som möjliggjorde uppföljning av aktörernas arbete mot målet år 2010. 

I samband med att arbetet med att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken tog 
fart insåg man vikten av att resan fungerar i alla led. Problem som uppstår i 
någon del av resan kan omöjliggöra fortsättningen. Helhetssyn är därför ett 
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ledord som måste prägla alla åtgärder för att tillgänglighetsanpassa kollektiv-
trafiksystemet. För att uppnå detta krävs att samtliga berörda aktörer i hela resan 
tar sitt ansvar och genomför åtgärder som leder till målet om tillgänglighets-
anpassad kollektivtrafik. 

För området infrastruktur finns en målsättning från regeringen om att alla enkelt 
avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör 
vara åtgärdade före utgången av 2010. Dessa regler omfattar bland annat 
reseterminaler, tågstationer och busshållplatser. 

År 2006 fick Banverket och Vägverket ett regeringsuppdrag att ta fram ett 
konkret handlingsprogram för kollektivtrafikens utveckling. Vid årsskiftet 
2007/2008 lades det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens 
utveckling fram, ”Koll framåt”. Grunden för handlingsprogrammet var att göra 
resandet mer attraktivt. Ett av de fem områden som prioriterades och lyftes fram 
var en kraftsamling för en användbar kollektivtrafik för personer med funk-
tionsnedsättningar. Målår för handlingsprogrammet är år 2020. 

Förutom en nationell ambition att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken finns 
en tydlig ambition även på europanivå. Flera olika lagar och förordningar har 
kommit det senaste decenniet som bland annat reglerar tillgängligheten för 
funktionsnedsatta resenärer inom den fysiska infrastrukturen, fordon och 
kringliggande servicetjänster. Bland annat kom förordningen om passagerares 
rättigheter och skyldigheter inom tågtrafiken år 2009. I förordningen ges 
stationsförvaltaren ansvar för att tillhandahålla ledsagningstjänster på 
bemannade stationer. 

År 2008 trädde EU-direktivet, 2008/57/EG, om tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet för tillgänglighet för funktionsnedsatta i kraft. Direktivet 
gäller alla nya och väsentligt ombyggda spårfordon och stationer och ställer 
höga krav på tillgänglighet. För busstrafiken finns bussdirektivet som reglerar 
bland annat tillgängligheten för funktionshindrade. I den modell för avtals-
process som utvecklats av aktörerna inom Partnersamverkan för en fördubblad 
kollektivtrafik ingår dokumentet Buss 2010, i vilket bland annat EU:s buss-
direktiv finns inarbetat. Buss 2010 är antaget av styrelserna i Svensk Kollektiv-
trafik respektive Bussbranschens Riksförbund (numera Sveriges Bussföretag) 
och ingår i den av alla aktörer rekommenderade Avtalsprocessen med modell-
avtal och kravbilagor. Ett annat EU-direktiv som reglerar tillgänglighet för 
funktionsnedsatta resenärer är EU:s förordning om passagerares rättigheter vid 
busstransport nr 181/2011. 

Sommaren år 2011 sjösatte regeringen en strategi för genomförande av 
funktionshinderpolitiken för åren 2011-2016. De beslutade målen för funktions-
hinderspolitiken ligger fast och strategin ska fokusera på genomförandet. I 
strategin fick ett tjugotal myndigheter i uppgift att formulera delmål med syfte 
att genomföra politiken inom respektive samhällsområde. Myndigheten för 
handikappolitisk samordning, Handisam, har i uppgift att sammanställa och 
årligen rapportera hur arbetet enligt strategin för genomförande av funktions-
hinderpolitiken framskrider. 

År 2012 gjordes den första uppföljningen och lägesbedömningen av strategin 
för genomförande av funktionshinderpolitiken. Inom transportområdet notera-
des att tillgängligheten i transportsystemet har förbättrats de senaste åren, även 
om det finns mycket kvar att åtgärda. I uppföljningen konstaterades att många 
aktörer måste ta sitt ansvar och att bättre system för uppföljning måste utvecklas 
för att hela resan ska fungera för individen. 
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Handisam presenterade nedanstående fakta i korthet: 

• Andelen tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken ökar. År 
2011 var 67 procent av fordonen försedda med låggolv och 60 procent 
med audiovisuellt hållplatsutrop. 

• Nästan nio av tio kommuner, som upphandlar kollektivtrafik, ställer 
krav på att den ska vara tillgänglig och användbar för personer som 
använder rullstol. 

• Vid utgången av år 2011 hade tillgängligheten höjts vid 50 av 150 
prioriterade järnvägsstationer. 

• 45 procent av personer med rörelsenedsättning avstår från att resa med 
buss trots att de har behov eller önskemål om det. 

• Färre kvinnor med funktionsnedsättning har tillgång till bil jämfört med 
män med funktionsnedsättning och jämfört med kvinnor och män i 
övrig befolkning. 

Trafikanalys, som ansvarar för uppföljning av de transportpolitiska målen, 
bedömde i uppföljningen 2012 att det skett en positiv utveckling avseende 
tillgänglighet under 2011, men att takten har avstannat något. 

I Handisams uppföljning nämns ett antal undersökningar som visar att 
kollektivtrafiken fungerar bra för många men att det också finns utredningar 
som visar att många personer med funktionsnedsättning inte anser att det 
allmänna transportsystemet är användbart. Många personer uppger att de har 
problem med att ta sig till och från den allmänna kollektivtrafiken vilket gör att 
man helt avstår från att resa. 

Som tidigare nämnts innebär tillgänglighet till kollektivtrafiken att hela res-
kedjan ska fungera. Samhällets ambitioner har gått från att fokusera på att 
fordon ska vara anpassade för personer med rörelsehinder till att höja ambi-
tionsnivån och inkludera ett större antal olika funktionsnedsättningar samt även 
infrastruktur och servicetjänster. Till exempel samarbetar Trafikverket och 
Jernhusen kring ledsagning vid 124 stationer och terminalanläggningar runt om 
i landet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samhället har en tydlig ambition att 
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för alla resenärer, oavsett funktions-
nedsättning. Tillgängligheten i transportsystemet har förbättrats de senaste åren, 
även om det finns mycket kvar att åtgärda. För att hela resan ska fungera för 
individen är det många aktörer som måste ta sitt ansvar och dessutom måste 
bättre system för uppföljning utvecklas. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har alltså pågått under relativt lång tid men det var inte förrän i 
början av 2000-talet som arbetet kom igång ordentligt. De senaste åren har både 
arbetet och uppföljningen av tillgänglighetsanpassningen intensifierats. 

Under senare år har EU-rätten i allt högre utsträckning kommit att reglera 
utformning av fordon och anläggningar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av denna utveckling har 
regeringen för avsikt att se över lagstiftningen under planeringsperioden. Ett 
övervägande i en sådan översyn är om bestämmelserna i lagen om handikapp-
anpassad kollektivtrafik bör föras över till lagen om kollektivtrafik. 
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Några betydelsefulla steg mot en kollektivtrafik som är tillgänglig även för 
personer med funktionsnedsättning 

1975 Utredning om handikappanpassad kollektivtrafik (HAKO-utredningen) 

1979 Lag om handikappanpassad kollektivtrafik 

1992 Handikapputredningen 

1995 Samreseutredningen 

1997 Mer tillgänglig kollektivtrafik 

2000 Nationell handlingsplan för handikappolitiken ”Från patient till 
medborgare” 

2001 Nya och tydligare krav på tillgänglighet i plan- och bygglagen 

2001 EU:s bussdirektiv 

2003 Färdtjänstutredningen 

2003 Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och 
på allmänna platser 

2008 Sverige antar FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

2008 Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga 
utveckling, ”Koll framåt” 

2008 EU-direktiv om tekniska specifikationer avseende funktionshindrade i 
järnvägssystemet 

2009 Nya transportpolitiska mål antas av riksdagen 

2010 Ny kollektivtrafiklag 

2011 Strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 

2011 EU:s förordning om passagerares rättigheter vid busstransport 

Arbetet med att göra kollektivtrafiken användbar för alla har gått från att 
fokusera på att göra fordonen tillgängliga till att bredda perspektivet och 
inkludera både infrastruktur och kringtjänster. Arbetet har hittills gått relativt 
långsamt, bland annat för att många olika aktörer måste engagera sig för att hela 
kollektivtrafikresan ska bli tillgänglig. Det saknas dessutom gemensamma 
definitioner på hur en tillgänglig kollektivtrafik ska se ut samt hur man följer 
upp arbetet. På flera håll har de ekonomiska ramarna bromsat arbetet. 
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3.5.2 Nuvarande lagstiftning – översikt 
Följande lagar reglerar den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 

• Lag om kollektivtrafik (2010:1065), Kollektivtrafiklagen 

• Lag om färdtjänst (1997:736) 

• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 

• Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) 

• Skollag (2010:800) 

• Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
(1991:1110) 

Lag om kollektivtrafik (2010:1065), Kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 
januari 2012. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet 
som har det övergripande ansvaret för länets kollektivtrafik. 

Enligt lagens förarbeten18 är några av den nya lagens viktigaste syften att: 

− skapa förutsättningar för etablering av trafik på kommersiella villkor 

− skapa en mer dynamisk marknad, ökat kundfokus 

− ge större valfrihet för resenären, fler resalternativ 

− tydligare rollfördelning mellan politik och verksamhet 

− stärka kollektivtrafiken som ett verktyg för samhällsutveckling 

Ett av den nya lagstiftningens huvudsyften är att åstadkomma en tydlig politisk 
styrning och en bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhälls-
planering. Den nya lagstiftningen innebär att det tidigare begreppet trafik-
huvudman avskaffas och att det i varje län ska finnas en regional kollektiv-
trafikmyndighet med ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Det innebär att 
det inte längre är möjligt att låta ett aktiebolag utöva det formella ansvaret. 

Enligt propositionen bör det i större utsträckning vara möjligt att urskilja 
strategiska beslut från beslut om den övriga verksamheten som berör kollektiv-
trafik. Detta motiverar också att det strategiska arbetet sker i förvaltningsform 
för att öka möjligheterna för att de politiska besluten i första hand inriktas mot 
mål och strategiska vägval för den regionala kollektivtrafiken. 

Den nya kollektivtrafiklagstiftningen innebär också att kollektivtrafikföretag 
fritt får etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska marknads-
segment. Den före detta trafikhuvudmannens ensamrätt att bedriva lokal och 
regional linjetrafik avskaffas därmed. Enligt propositionen har såväl offentligt 
initierad som kommersiellt bedriven kollektivtrafik viktiga egenskaper att 
tillföra det samlade kollektivtrafikutbudet. 

18 Proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag april 2010 
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I Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter ingår bland annat att upprätta och 
fastställa ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet ska 
bland annat redovisa: 

− tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna 
kan till exempel avse infrastruktur, bytespunkter, hållplatser och fordon. 

− de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer. I lagens förarbeten konstateras att bristande tillgänglighet är 
ett hinder för människor med funktionsnedsättning att kunna delta i 
samhället som andra medborgare. Kollektivtrafikmyndigheten har 
därför ansvar för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för 
alla resenärsgrupper. 

− omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om 
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan 
trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Lag om färdtjänst (1997:736) beskriver kommunens ansvar att ordna resor för 
den som inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. 
Rättigheten att få färdtjänst regleras i denna lag. 

Det är kommunens ansvar att ordna färdtjänst av god kvalitet inom kommunen 
för sina innevånare. I särskilda fall kan färdtjänst ordnas mellan hemkommunen 
och en annan kommun. Kommunen kan dock överlåta sina uppgifter till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten (enligt 4§). Frågor om tillstånd prövas av
den kommun där den sökande är folkbokförd. Även tillståndsprövningen kan 
överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten (enligt 6§). Färdtjänst får 
enbart utnyttjas till resor som inte bekostas av någon annan trafikhuvudman. 

Trots sekretess får en tillståndsgivare, enligt 14§ i färdtjänstlagen, lämna ut 
uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för 
transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna 
färdtjänst. 

Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som 
bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av färdtjänstlagen får inte obehörigen 
röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden (15§). 

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) är en så kallad ersättningslag som reglerar 
kommunens skyldigheter att lämna ersättning för reskostnader för personer som 
till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt. (1§) 

Kommunen får överlåta sina uppgifter till RKM i länet. RKM får även hantera 
frågor om tillstånd (4§). Ansökan om riksfärdtjänst ska ske i den kommun den 
sökande är folkbokförd i eller till RKM om kommunen överlåtit sina uppgifter 
(4§). 

Om sökanden beviljas riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och 
kommunen betalar den överskjutande reskostnaden (8§). Egenavgiften är 
fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna 
kommunikationer (8§). 

Trots sekretess får en tillståndsgivare, enligt 11§ i riksfärdtjänstlagen, lämna ut 
uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för 
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transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna 
färdtjänst. 

Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som 
bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av riksfärdtjänstlagen får inte 
obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga 
förhållanden (12§). 

Lag om reskostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) reglerar 
möjligheterna att få ersättning för reskostnader till och från sjukvårdsbesök. Det 
är varje sjukvårdshuvudman som bestämmer vilka resor som ska ersättas och 
hur stor ersättningen ska vara. (1§ och 2§) Ansökan om ersättning prövas av 
den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Det är även 
sjukvårdshuvudmannen som betalar ersättningen (3§). Om sökanden har rätt till 
färdtjänst har sökanden automatiskt rätt till sjukresa. 

Skollag (2010:800) reglerar när en elev i grundskolan och gymnasiesärskolan 
har rätt till skolskjuts. Rätten till skolskjuts är kopplad till att eleven väljer den 
skola som kommunen anvisat. 

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på 
grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts gäller för elever i 
grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman 
om eleven går i den skola kommunen anvisat. Kommunen kan dock ibland vara 
skyldig att anordna skolskjuts även för elever i fristående skolor eller i annan 
kommunal skola än den som kommunen anvisat. 

Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt utifrån 
de trafikförhållanden som råder. Skolskjuts behöver inte anordnas från bostads-
adressen eller anpassas till varje elevs skoltider. Ibland har en elev, med hänsyn 
till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en skola i en annan 
kommun än hemkommunen. Om eleven måste övernatta i skolkommunen har 
hon eller han rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där 
utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som bor 
i kommunen. Detta gäller även för elever i grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Elever i specialskola och sameskola har rätt till resor som 
krävs för utbildningen. Staten ska stå för kostnaderna för resorna. 

Förordning om skolskjutsning (1970:340) anger formerna för skolskjuts 
utifrån säkerhetsperspektivet 

Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) 
anger kommunens ansvar för gymnasieelevernas kostnader för dagliga resor till 
och från skolan. 
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Nedanstående figur illustrerar den komplexa bilden när det gäller den splittrade 
lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik samt innehållet i de olika 
lagarna. 

Figur 8. Lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik. Bearbetad efter förlaga av Per 
Junesjö, Svenska Färdtjänstföreningen 2013 

3.5.3 Konsekvenser av den splittrade lagstiftningen 
Som framgår av figuren ovan regleras ansvaret för olika former av personresor 
av helt olika lagstiftningar. Lagarna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och 
sjukresor är individuella rättighetslagar medan kollektivtrafiklagen är en 
organisationslagstiftning. 

De olika lagarnas karaktär förklaras av att de har tillkommit vid olika tid-
punkter, under olika förutsättningar och med olika syften. Dessa lagar skapades 
långt innan samhällets ambitioner om att skapa ett samlat kollektivtrafiksystem 
med grundtanken att de flesta människor ska kunna använda den allmänna 
kollektivtrafiken. Lagarnas olika karaktär och inriktning tar följaktligen inte 
hänsyn till möjligheten att skapa helhet i systemet och att organisera och utföra 
verksamheten på ett effektivt sätt. 

Problemen med den splittrade lagstiftningen har uppmärksammats vid upp-
repade tillfällen de senaste åren där man har konstaterat att de olika lagarna inte 
ger tillräckligt stöd för helt samordnade trafiklösningar.19 

19 Se till exempel Vägverket (2007) 
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Även sekretesslagstiftningen har definierats som ett hinder i utvecklingen. 
Sekretesslagstiftningen verkar dock inte ställa till några problem i överföringen 
av sekretessbelagda uppgifter mellan olika huvudmän när det gäller färdtjänst 
och riksfärdtjänst. Redan idag finns en sekretessbrytande bestämmelse i 29 kap. 
7 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som bland annat hänvisar till färd-
tjänstlagen. I 14 § lag om färdtjänst anges att en tillståndsgivare trots sekretess 
får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställnings-
central för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att 
anordna transport som avses i lagen. 

Som nämns i kapitel 2.2.2 kan resenärer som använder den särskilda kollektiv-
trafiken uppfatta lagar, regler och bestämmelser som ologiska, krångliga och 
ineffektiva. Det är mycket vanligt att en resenär berörs av flera olika lagstift-
ningar beroende på ärendet och syftet med resan. Avgiften på resan varierar 
också. Detta kan belysas i ett exempel där en resenär har rätt till färdtjänst. Om 
resenären ska besöka sin läkare ska en sjukresa genomföras. Om resenären går i 
skolan åker han eller hon med en av kommunen ordnad skolskjuts. Om rese-
nären vill åka och handla är det färdtjänst som gäller och om resenären vill 
besöka en bekant i en annan kommun ska vanligen riksfärdtjänst användas. 

Mer än hälften av dagens sjukresor görs av personer som innehar tillstånd till 
färdtjänst. Enligt färdtjänstlagen får dock färdtjänsten inte användas får resor 
som ska bekostas av annan huvudman. Det innebär att man inte får åka färd-
tjänst till ett vårdbesök på sjukhuset. Om resenären däremot ska besöka någon 
på samma sjukhus är det tillåtet att använda färdtjänsten för resan. Att det i 
många fall är olika avgifter för resor med färdtjänst och sjukresor gör inte 
systemet lättare för resenärerna att förstå och acceptera. 

Rätten till skolskjuts är kopplad till att eleven väljer den skola som kommunen 
anvisat. Under senare år har det fria skolvalet inneburit att elever väljer andra 
skolor än den kommunen anvisat och då gäller andra regler för rätten till skol-
skjuts. Systemet kan därför vara svårt att förstå och det är inte ovanligt att man 
väljer skola utan att vara medveten om hur skolvalet påverkar möjligheterna att 
få skolskjuts. 

Mycket av samhällets insatser utgår från normaliseringsprincipen. Det betyder 
att man i första hand ska använda de kommunikationsmedel som ”gemene man” 
använder. Stora insatser har gjorts för att anpassa trafikapparaten så att den blir 
mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Någon anpassning av 
lagstiftningen har inte skett i motsvarande grad. 

För den enskilde är det svårt att förstå uppdelningen mellan den särskilda 
kollektivtrafiken och den allmänna kollektivtrafiken. Utifrån ett normalise-
ringsperspektiv kan en samlad lagstiftning för all kollektivtrafik innebära att 
samhället tar ett samlat grepp om hela transportpolitiken utan att lyfta ut enstaka 
delar för resenärer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighetsanpassningen av den allmänna kollektivtrafiken skulle kunna 
gynnas av att alla resor regleras i en lag. Utgångspunkten blir då att alla resor 
ska ske med allmänna kommunikationsmedel och att resor med särskilda 
transportmedel blir särlösningar. 

Huvudmannaskapet för de olika transportformerna skiljer sig åt enligt de olika 
lagarna om den särskilda kollektivtrafiken. Kommunen ansvarar för skolskjuts 
medan sjukvårdshuvudmannen ansvarar för sjukresor. Både en kommun och 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan ansvara för färdtjänst och riks-
färdtjänst. Kommunen och sjukvårdshuvudmannen kan själv bestämma om man 
vill överlåta ansvaret till RKM. För att huvudmannaskapet för skolskjuts och 
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sjukresor ska kunna överföras till den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
krävs dels att kommunen och/eller sjukvårdshuvudmannen är medlem i ett 
kommunalt samverkansorgan som också är regional kollektivtrafikmyndighet, 
dels att kommunen och/eller landstinget har överlämnat ansvaret för skolskjuts 
och sjukresor till detta kommunala samverkansorgan. I förbundsordningen 
måste också anges att samverkansorganet ska ansvara för skolskjuts och 
sjukresor. 

Sammanfattat kan konstateras att det med olika huvudmän är svårt att skapa en 
helhet i systemet och att organisera och utföra verksamheten på ett effektivt sätt. 
Det spridda huvudmannaskapet medför också risk för suboptimeringar inom 
respektive verksamhet. Med den nya kollektivtrafiklagen som infördes 2012 
skapades också bättre förutsättningar att samla ansvaret hos en huvudman då 
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken utövas av en myndighet i förvaltnings-
form och inte som tidigare av ett aktiebolag. 

Det finns flera olika sätt att utforma en lagstiftning som omfattar all 
kollektivtrafik. Ett alternativ är att de olika lagarna ersätts med en samlad 
lagstiftning med en gemensam huvudman. Med en samlad kollektivtrafiklag-
stiftning med en huvudman för alla persontransporter skulle de olika lagstift-
ningarna ersättas med en kollektivtrafiklag som anger vad huvudmannen ska 
åstadkomma med verksamheten utan att detaljreglera genomförandet. 

Det mindre goda alternativet är att behålla de olika lagstiftningarna men att 
ansvaret för de olika transportformerna läggs på en och samma huvudman. För 
att samla de olika transportformerna hos en och samma huvudman krävs en 
förändring av huvudmannaskapet i skollagen och i lagen som sjukresor. Ett 
sådant samlat ansvar skulle förenkla och underlätta samordningen av resorna 
något och till viss del göra det lättare för resenärerna att förstå systemet men 
inte i samma utsträckning som med en samlad lagstiftning. Om de olika lag-
stiftningarna behålls kommer också särlösningarna att finnas kvar som ett 
väsentligt inslag. 

3.5.4 Uppfattningar om en samlad lagstiftning 
Som nämns i kapitel 3 ser flera företrädare för kollektivtrafiken på regional nivå 
en fördel med en samlad kollektivtrafiklagstiftning. De främsta argumenten för 
en samlad lagstiftning är: 

• Enklare och tydligare att förstå för resenärerna 

• Tydligt ansvar för helheten med en huvudman 

• Bättre förutsättningar för att samordna resurserna och integrera olika 
typer av persontransporter, t.ex. blir den anropsstyrda trafiken en del av 
kollektivtrafiken 

• Kollektivtrafiken blir utgångspunkten för samhällets insatser och 
särlösningarna ett komplement 

Företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna anser till viss del att 
nuvarande lagstiftning utgör ett hinder för samordning och integrering av all-
män och särskild kollektivtrafik. Några företrädare för RKM anser att de hinder 
som lagstiftningen medför är ett mindre problem och att administrativa system 
och politiska bedömningar är ett större hinder för ett integrerat trafiksystem. 

Merparten av de intervjuade anser att en omfattande samordning är möjlig inom 
ramen för nuvarande lagstiftning men att mer långtgående samordning hindras 
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eftersom det splittrade ansvaret har medfört att olika regelverk har byggts upp 
av olika huvudmän för olika resor. Till exempel hindrar olika kommuners skilda 
tillståndsnivåer en regional samordning inom färdtjänsten. 

Man tar också upp möjligheten i den nuvarande lagstiftningen för kommunerna 
att värna de lokala trafikföretagen och att själva besluta om kvalitetsnivån för de 
trafikformer man ansvarar för. Flera intervjuade framhåller att en samlad lag-
stiftning och ett samlat regionalt ansvar skulle innebära en mer realistisk 
hållning i dessa frågor. 

De främsta fördelarna med en samlad lagstiftning enligt de intervjuade är 
enkelheten när det gäller integrering av de olika trafikformerna. Genom en 
enhetlig lagstiftning kan begreppet kollektivtrafik få en ny innebörd med en 
helhetssyn på kollektivtrafiken. En gemensam lagstiftning och ett samlat ansvar 
skulle upphäva behovet av överenskommelser om regelverk och fördelning av 
kostnader mellan olika huvudmän. Dessa processer upplevs ofta som mycket 
tunga och svåra att hantera och blir därmed ett hinder för att skapa ett integrerat 
kollektivtrafiksystem. 

En samlad lagstiftning skulle enligt de intervjuade också ge bättre förutsätt-
ningar när det gäller de praktiska möjligheterna för trafikering, bland annat göra 
det enklare att undvika suboptimeringar genom parallell trafik och att utveckla 
fler resmöjligheter i glest bebyggda områden. 

Företrädare för buss- och taxibranschen tror att en samlad lagstiftning skulle 
innebära att uppdelningen i olika trafikformer på sikt försvinner, att ett enhetligt 
kollektivtrafiksystem kan skapas och att systemet blir enklare att förstå för 
resenären, till exempel när det gäller prissättningen. Branschorganisationerna 
betonar också betydelsen av en samlad lagstiftning när det gäller möjligheter till 
gemensamma upphandlingar. 

Vissa företrädare för RKM är tveksamma till om en samlad lagstiftning är den 
bästa lösningen för att öka integreringen mellan olika trafikformer. Däremot 
betonas vikten av att det sker en översyn av de olika lagstiftningarna för att ge 
ytterligare underlag för en bedömning av värdet med en samlad lagstiftning. 

Kommunerna ser i allmänhet mindre problem med den nuvarande lagstiftningen 
när det gäller möjligheten att samordna de olika delarna av kollektivtrafiken. De 
fördelar som kommuner tar upp i intervjuerna är kopplade till hela resan-
perspektivet och att en samlad lagstiftning möjligen kan göra det enklare att 
kombinera allmän och särskild kollektivtrafik. Flera kommuner har erfarenheter 
av försök till regional samordning som efter lång tid av samråd och förhand-
lingar har slutat med att vissa kommuner har valt att behålla ansvaret inom 
kommunen. En samlad lagstiftning skulle kunna bidra till att samordning och 
integrering av de olika trafikformerna sker naturligt anser några av de inter-
vjuade. Däremot tar ingen av de intervjuade kommunerna upp problem med 
otydlighet och ologiska regelverk för till exempel färdtjänst och sjukresor. 
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4. Förslag till fortsatt 
utredning 
Regeringen beslutade i början av december 2013 att uppdra åt Trafikanalys att 
genomföra en förstudie av den lagstiftning som reglerar särskilda person-
transporter. Syftet med uppdraget är att analysera om det finns sätt att förändra 
regleringen för särskilda persontransporter för att dels tillgodose en god till-
gänglighet för berörda persongrupper, dels ge bättre förutsättningar för kommu-
ner och landsting att organisera särskilda persontransporter mer effektivt. 

Uppdraget till Trafikanalys ger förutsättningar att ytterligare fördjupa den 
kunskap som denna studie har genererat. Studien visar bland annat att ett samlat 
ansvar och en mer sammanhållen reglering av allmän och särskild kollektiv-
trafik kan stärka förutsättningarna för tillgänglighet och effektivitet i 
kollektivtrafiken. 

Denna studie har inte behandlat frågor som rör upphandlingslagstiftningen. I det 
fortsatta arbetet finns dock skäl att fokusera på denna och på eventuella be-
gränsningar och hinder i lagstiftningen utifrån ambitionen om ökad regional 
samordning av upphandling och trafikering. 

Det finns också skäl att undersöka på vilket sätt marknaden för medelstora och 
mindre trafikföretag med stark lokal koppling påverkas i den pågående utveck-
lingen med en större andel trafikupphandlingar på regional nivå. 

Studien visar också på förhållanden som måste uppmärksammas i det fortsatta 
arbetet. En central fråga är skälen till att många kommuner väljer att ställa sig 
utanför den pågående regionala samordningen av kollektivtrafiken. Studien ger 
delvis svar på denna fråga men kunskaperna inom detta område behöver för-
djupas ytterligare. 

En annan fråga gäller effekter av att ansvaret för transportfrågorna separeras 
från verksamheten inom respektive sakområde. Exempelvis inom skolområdet 
där kommunerna idag har full rådighet över undervisningsfrågorna och för 
elevernas resor till och från skolan. Ett samlat kostnadsansvar för skolskjutsar 
på regional nivå innebär att dessa två områden separeras organisatoriskt. Detta 
skulle kunna innebära en försvagning av incitamenten att förlägga skoltider så 
att den allmänna kollektivtrafiken kan användas för elevernas resor. Samma 
fråga är relevant när det gäller sjukresornas koppling till sjukvårdshuvud-
männens verksamhet. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-30 
Dnr 18SN423 

Ändringar i riktlinjen för SN planeringsförutsättningar VEP 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i riktlinjen. 

Ärendebeskrivning
I riktlinjen beskrivs kommunens styr- och ledningsprocess. Dokumentet har reviderats och 
uppdaterats med nya uppgifter. Gammal text är markerat med rött och ny text är markerat i 
grönt. 

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar SN 2019 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



    
 

  

 
 

                                                                       

   
       

 

 

               
   

     

            
         

            
              

                 
       

              
 

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

1 Kommunal styrning 

1.1 Kommunfullmäktiges vision 

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

1.2 Styr- och ledningsprocess i kommunen, årshjulet 

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

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

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

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

1.3 Reglemente för Socialnämnden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övriga icke tjänstgörande ersättare 
13 §
Övriga icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, dock inte 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
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Ersättare för ordföranden 
14 § 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden 
har utsetts. 
Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övrigt 
Undertecknade av handlingar 
27 § 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 
vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

2 Statlig styrning 

2.1 Lagar 

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

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

2.2 Föreskrifter och allmänna råd 

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

2.3 Tillsyn 

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

2.4 Överklagan 

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

3.1 Socialnämndens verksamhetsidé 

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

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

3.2 Socialnämndens övergripande mål 

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

3.3 Budget och verksamhetsplaner 

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

3.4 Verksamhets- och ekonomiuppföljning 

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

3.5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

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

Processer 
• Aktiviteter 
• Samverkan 
• Ansvar 

Egenkontroll 
• Avvikelsehantering 
• Plan/revison 
• Mål & nyckeltal 

Analys & 
förbättringsarbete 
• Kvalitetsredovisning 
• Kvalitetsplan 

Dokumenthantering 
• Struktur/Tillgänglighet 
• Ansvar/Uppdatering 

Evidensbaserad 
praktik (EBP) 
• Uppföljning av 

mötet med 
brukarna 

Ledning 

Styrning 

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

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamheten. 

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

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

 Fastställa övergripande mål och inriktningar 
 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 

 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor 
 Prioriterade kvalitetsområden 
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

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

Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har socialchefen en 
stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetscontroller, 
kvalitetssamordnare med EU-ansvar och ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 

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

initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 

Dokumentation 

Klagomål och 
synpunkter 

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

Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 
Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå 
för arbetet med klagomål och synpunkter. 

Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och 
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 
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Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL. 

Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 

Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare 
avvikelser. 

Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 
Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
egenkontroll följa upp kvalitén i verksamheten. 

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

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan 
med politik och förvaltningsledningen. 
Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som 
förvaltningen levererar till den enskilde. 

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

Ge MAS, Kvalitetscontroller och Kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar uppdrag att stödja verksamheten i deras 
kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå 
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

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

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

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

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

Dokumentation Säkerställa att avdelningsunika processer är beskrivna 
och håller god kvalitet samt att de rutiner som krävs för 
processen är dokumenterade. 

Säkerställa att processerna beskriver hur samverkan 
sker. 

Säkerställa att dokumentation av processer och rutiner 
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är kända och lättillgänglig för samtlig personal 

Klagomål och Säkerställa att riktlinjen för klagomål och synpunkter är 
synpunkter känd i hela organisationen. 

Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter 
samt urskilja mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering Säkerställa att avvikelsehantering och riskanalys i 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 

organisationen. 

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

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling. 

I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Säkerställa att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 

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

Internkontrollplan/ Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 
egenkontroll 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna. 

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

Medarbetarens ansvar 
Delta i I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 
kvalitetsarbetet till att verksamheten förbättras. 
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Rapportera brister Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 
och risker brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 

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

chef. 

Extern påverkan 

Extern tillsyn och granskning 
Förutom egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av Inspektionen för vård 
och omsorg och av kommunrevisionen. 

Medborgaren 

Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 
• att överklaga myndighetsbeslut 
• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
• kommunens övergripande system ”Synpunkten” 
• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten 
• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

ärende 
• att vända sig till patientnämnden 
• att vända sig till Socialnämndens ledamöter 
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Processbild av systemets grundläggande uppbyggnad 

3.6 Struktur för styrning 

För socialnämndens styrning av verksamheten används följande struktur: 

Socialtjänst – Verksamhetsplan 
– Årsredovisning 

Avdelning – Avdelningsplan 
– Årsredovisning 

Enhet/ – Plan 
Verksamhetsområde – Årsredovisning 

Medarbetare – Medarbetarsamtal 
– Medarbetarsamtal/Uppföljning 

3.7 Delegation 

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

Piteå har en befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med 
olika etniska bakgrunder och religion, i alla åldrar, med olika sexuell läggning, med eller 
utan funktionsnedsättning. Detta mångfaldsperspektiv ska prägla socialtjänstens arbete på 
alla nivåer där arbete för mänskliga rättigheter ska ingå som en del i det vardagliga 
arbetet. 

3.9 Personalpolitik 

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

3.10 Kompetensutveckling 

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

3.11 Samverkan med de fackliga organisationerna 

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

3.12 Arbetsmiljö 

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

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2014-02-07 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2018-10-26 

Redaktör 
Kvalitetssamordnare 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
78a93c10-b033-4ad9-80f4-dd4101f71352.docx9 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 15 (19) 



    
 

  

 
 

                                                                       

             
        

   

    

          
             
         

  

           
        
          

   

  

        
          

           
    

           
          

           
   

 

           
            

              
          

      
   

     

          
            

3.13 Jämställdhetsarbetet 

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

3.14 Samverkan med brukare och brukarorganisationer 

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

3.14.1 Pensionärsråd 

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

3.14.2 Handikappråd Tillgänglighetsråd 

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

3.14.3 Förebygganderåd 

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

3.14.4 Landsbygdspolitiska rådet 

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

3.14.5 Samverkan med andra myndigheter och organisationer 

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

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

4 Kommunövergripande uppdrag med 
socialtjänstens deltagande 

4.1 POSOM 

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

4.2 Partnerskap 

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

4.3 Uthållig kommun 

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

4.3.1 Folkhälsoarbete 

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

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

5 Beslutsprocessen i kommunen 

Ovanstående bild visar hur den politiska organisationen samt beslutsprocesserna ser ut i 
Piteå kommun. 

6 Socialnämndens/socialtjänstens 
organisation 

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

För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra 
synpunkter har socialnämnden utsett 19 kontaktpolitiker. Indelningen för kontaktpolitikerna 
är geografisk, Norra och Södra området. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att 
använda för detta uppdrag. 

Socialtjänstens organisation 

Socialtjänsten 

Stöd och omsorg Äldreomsorg 

Administrativ enhet: 
Ekonomi, IT, avgifter, 

kvalitetssamordnare/EU-ansvarig 
kvalitetscontroller, nämnds-

sekreterare och bemanningsenhet 

Psykosocialt stöd till vuxna Stöd till barn och familjer 

Stöd till vuxna med 
funktionsnedsättning 

Försörjningsstöd och 
daglig verksamhet 

Utvecklare Utvecklare 

Myndighetsutövning 

Ordinärt boende och 
Äldrecentra 

Särskilt boende 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Socialnämnden 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

Hälso- och sjukvård 

Biträdande VO-chef 

Kommunala råd m.m. 
- Pensionärsråd 

- Tillgänglighetsråd 
- Kommunala 

förebygganderådet 
- Kontaktpolitiker 

- Jämställdhetspolitiker 

Antal årsarbetare totalt: ca 590 
24 särskilda boenden 

45 ärenden i personlig assistans 
5 dagverksamheter 

2 korttidshem och 1 fritidshem 
Myndighetsutövning 

Missbruk 
Socialpsykiatri 
med mera... 

Antal årsarbetare totalt: ca 770 
10 särskilda boenden 

1 korttidsboende 
21 hemtjänstgrupper 
2 dagverksamheter 

Samvaroverksamheter 
Avlösning/utredning 

med mera…. 

6.2 Socialtjänstens organisation 

I socialtjänsten finns cirka 1900 anställda varav drygt 1600 månadsanställda och ca 250 
timanställda. 

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

Ledningsgruppen, under ledning av socialchefen, har till uppgift att styra och leda 
verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på 
ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också 
huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-07 
Dnr 18SN423 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2019. Under kommunens strategiska områden presenteras nyckeltal samt de uppdrag 
som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst med 
syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja kommuninnevånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika förutsättningar kunna leva ett liv 
där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör detta genom att erbjuda stöd, hälso- och 
sjukvårdvård och omsorg när individens egen förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för 
att verksamheten utförs rättssäkert, skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är 
delaktiga och har inflytande. Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, 
jämställdhet och hållbar utveckling. 

Avsnittet omvärldens påverkan har förändrats sedan tidigare år. Här görs nu en 
omvärldsanalys av hur globala trender påverkar socialtjänstens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsplan 2019 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 
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1 Inledning 
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. 
Planen uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har 
på förvaltningen inför 2019. Under kommunens strategiska områden presenteras 
indikatorer och nyckeltal samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen från 
fullmäktige och socialnämnden. 

2 Socialnämndens uppdrag 
Socialnämndens uppdrag är att bygga goda förutsättningar för framtidens socialtjänst 
med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Piteå. Det innebär att främja 
kommuninnevånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 
aktiva deltagande i samhällslivet. Kommuninnevånarna ska utifrån sina unika 
förutsättningar kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Nämnden möjliggör 
detta genom att erbjuda stöd, hälso- och sjukvårdvård och omsorg när individens egen 
förmåga inte räcker till. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs rättssäkert, 
skapar trygghet och förtroende samt att brukarna är delaktiga och har inflytande. 
Nämnden med sina verksamheter arbetar för mångfald, jämställdhet och hållbar 
utveckling. 

2.1 Verksamhetsidé 

2.1.1 Verksamhetsinnehåll 
o Myndighetsutövning 
o Särskilda boendeformer för äldre, funktionsnedsatta och kategoriboende 
o Hemtjänst i ordinärt boende 
o Nattpatrull 
o Hemsjukvård 
o Avlösning, utredning 
o Korttids/fritids 
o Personlig assistans 
o Daglig verksamhet, sysselsättning 
o Boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagarservice 
o Missbruksvård 
o Familjehemsgrupp/familjerådgivning/familjebehandlare 
o Bostadsanpassning 
o Träffpunkten, Samvaron 
o Anhörigstöd 
o Ungdomsmottagning 
o Stöd till dövblinda 
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2.1.2 Insatser av god kvalité skapar trygghet 
Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes 
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det förutsätter att den 
enskildes behov av stöd har identifierats, att beslut om bistånd fattas och att behoven 
tillgodoses genom verkställande av beslut. Genom biståndsbeslut, service och 
verkställighet tillförsäkras den enskilde goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå. 

 Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. 

 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade, säkra och effektivt utförda, baseras på 
bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntade resultat. 

 Insatserna är tillgängliga och fördelade efter behov. Det ska vara lätt att 
få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde med 
och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten. 

 Myndighetsutövningen präglas av rättssäkerhet och rättspraxis. 
Rättstillämpningen ska grunda sig på lagstiftningen samt vara tydlig och 
förutsägbar. 

3 Prioriterade mål 2019 

3.1 Kommunövergripande mål för alla nämnder 

3.1.1 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 
2030 46 000 invånare 

Nämndens planerade åtgärder: Stärkt arbete för att hitta lokala lösningar och 
förebyggande arbete istället för institutionsplaceringar och familjehem i andra 
kommuner. Genom rätt stöd, underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller 
sociala, att kunna ha en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Fortsatt arbete 
med att lösa boendefrågan i ”Framtidens Stöd och omsorg”. Erbjuda medborgarna i 
behov av särskilda boenden attraktiva boendealternativ. Långsiktig planering för 
ytterligare särskilda boenden med teknik och digitalisering i fokus. Flytt av ett 
gruppboende till nybyggda lokaler som är bättre miljöanpassad för både brukarna och 
anställda. Färdigställande av äldreomsorgens nya demensboende ”Berget”, med 
planerad inflytt september 2019. 
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3.1.2 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och 
företagande 

Nämndens planerade åtgärder: Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat 
assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. 
Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter. 

3.1.3 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla 
brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Projekt 
”föreningspatrullen” i samarbete med föreningsservice pågår där målet är nya former 
för daglig verksamhet/-sysselsättning. Verksamheterna arbetar vidare med en 
träffpunkt, samvaron och dagverksamhet för äldre. Intensivt arbete för att hitta bättre 
möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre 
förutsättningar (särskild introduktion, språkstöd, flexibla praktikplatser). Samverkan 
med Samhällsbyggnad i projekt Lärande rekrytering. 

4 Kommunens strategiska områden och
mål 

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, 
samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige 
antagit mål för nämnden. Nedan redovisas de strategiska områdena med 
kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommun-
fullmäktige. 

4.1 Barn och unga – vår framtid 

Kommunövergripande mål riktade till Sn 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. 
Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i 
familjehem, antal/1000 inv 0-20 år 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, 
antal/1000 invånare 0-20 år 

1,5 % 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Invånare 0-20 år placerade i familjehem, 
antal/1000 invånare 0-20 år 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och 
Familj 1 450 1 566 

Integreras med 
Diver, ej 
jämförbart med 
andra 
kommuner med 
möjligt att mäta 
förändringar 
löpande under 
året. 

Integreras med 
Diver, ej 
jämförbart med 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och Familj, % 75 % 71 % 

andra 
kommuner med 
möjligt att mäta 
förändringar 
löpande under 
året. 

Integreras med 
Diver, ej 
jämförbart med 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och Familj, % 2 % 2 % 

andra 
kommuner med 
möjligt att mäta 
förändringar 
löpande under 
året. 

Integreras med 
Diver, ej 
jämförbart med 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och andra 
rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen 23 % 28 % kommuner med 
Barn och Familj, % möjligt att mäta 

förändringar 
löpande under 
året. 

Andel ärenden inom IFO med utredningstid 0 % 62 % 70 % Ersätts med 
över 4 månader, % "Utredningstid i 

antal dagar från 
påbörjad 
utredning till 
avslutad 
utredning inom 
barn och 
ungdom 0-20 
år, median 
(U33402)" 
ELLER 
"Utredningstid i 
antal dagar från 
påbörjad 
utredning till 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 
avslutad 
utredning inom 
barn och 
ungdom 0-20 
år, medelvärde 
(U33401) 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, % 

0 % 62 % 74 % Stryks, finns ej i 
Kolada 

4.1.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Utarbeta 
handlingsplan för 
förebyggande 
arbete kopplat till 
missbruk bland 
unga. Identifiera 
evidensbaserad 
metod för 
drogförebyggande 
arbete som kan 
användas generellt i 
våra verksamheter. 
(samarbete 
BUN/SN) 

Påbörjad Åtgärd från 
ÅR 2015 

Rapporteras ÅR 2017 
Rapporteras Delår 2018 

Stöd och 
omsorg 

4.1.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Barn och familj, 
Följa ärendekön 
och klara 
lagstadgad 
utredningstid på 
fyra månader. 

Pågående SN VEP 
2018 

Stöd och 
omsorg 

4.2 Utbildning, arbete, näringsliv 

Kommunövergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030, 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 
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Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nämndens mål beslutade av KF 
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

2,1 % Ersätts med 
"Hushåll som 
erhållit 
ekonomisk 
bistånd i 10 - 12 
månader under 
året, andel av alla 
hushåll (%) 
(N31815)" ELLER 
"Bidragshushåll 
ekonomiskt 
bistånd, 
antal/1000 inv 
(N31800)" 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla 
hushåll, månader 

3,6 3,3 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för 
hushåll under 25 år, månader 

3,7 

4.2.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Kommunchef ska 
utreda hantering 
och organisering av 
försörjningsstöd 

Ej 
påbörjad 

Åtgärd från 
DELÅR 
2018 

Rapporteras ÅR 2018 Kommunchef 

4.2.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Ta fram en strategi 
för framtida 
kompetensförsörjni 
ng 

Ej 
påbörjad 

SN VEP 
2019 

Förvaltningsled 
ning 
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4.3 Demokrati och öppenhet 

Kommunövergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka 
Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service 
Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

2 

4.3.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Identifiera och 
redovisa 
verksamheter 
(processer) som kan 
drivas i samarbete 
med civilsamhället 
eller med former som 
stärker 
medarbetarnas 
delaktighet 

Påbörjat Uppdrag 
från 
Riktlinjer 
2019-2021 

Rapporteras ÅR 2019 Äldreomsorgen, 
Stöd och omsorg 

4.3.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Riskanalys, 
ingår i 
ledningssystem för 
systematisk 
kvalitetsutveckling 

Ej klart SN VEP 
2016 + 
2017 

Ta fram en riktlinje som 
stöd 

Stab, ta fram 
riktlinje. 

Äldreomsorgen 
Stöd och omsorg, 
implementera i 
verksamheten. 
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Genomföra en 
jämställdhetskart-
läggning inom 
området avvikelser, 
SoL/LSS samt HSL. 

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

Under året genomförs en 
kartläggning av 
jämställdhet på området, 
redovisas till SN. 

Stab 

Ta fram en strategi 
för kommunikation 
externt och internt, 
med målsättning att 
skapa delaktighet i 
socialtjänstens 
förändringsprocess 

Ej 
påbörjat 

SN VEP 
2019 

Nå ut med 
förändringsarbetet internt 
och externt 

Förvaltningsledni 
ng 

4.4 Livsmiljö 

Kommunövergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 
Nämndens mål beslutade av KF 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Klimatkompensation för flygresor, kr per 
årsarbetare 

60 kr 49 kr 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den 
boende har möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % 

0 % 0 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
ordinärt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 

95-100 % 98 % 98 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
särskilt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 

95-100 % 94 % 93 % 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

bemötande, % 

Antal beslut inom socialtjänsten som 
överklagats/1000 beslut 

7,7 7,5 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats 
efter överklagan/1000 beslut 

1,1 1,2 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

max 3 
månader 

27 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % 
nöjdhet 

47 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 

90 % 47 

4.4.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Fortsatt uppdrag 
att arbeta med 
ekonomi, 
innovation och 
digitalisering 

Påbörjat Riktlinjer 2018 
KF 

Flera innovativa projekt är 
under utveckling i 
socialtjänsten. Exempelvis 
introduktionsmaterial för 
utrikesfödda, e-tjänst 
försörjningsstöd, 
medicinrobot, 
bemanningsrobot. Idesluss 
– Vinnova projektet 

Stöd och 
omsorg, 
äldreomsorgen 

4.5 Personal 

Kommunövergripande mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 

Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till 
utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 90 84 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, 
skala 1-6 

5,0 5 

Sjukfrånvaro, % Piteå 
kommun: 
<6 % 
PiteEnergi 
: <3 % 

7,7 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 75 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 97,6 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 401 00 
1 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 100,3 
% 

Antal praktikanter 40 Stryks 

Antal genomförda examensarbeten 1 Stryks 

Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl 
personlig assistans och jouranställd personal, % 

100 % Stryks 

4.5.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Öka frisknärvaron i Påbörjat SN VEP Fortsätta det systematiska Äldreomsorg 
socialtjänstens 2016+2017 arbetet med fokus på hälsa en 
verksamheter. och rehabiliteringsarbete. Stöd och 

omsorg 
Ta fram strategi för Ej VEP 2019 För att säkerställa Äldreomsorg 
ledarskap och påbörjat arbetsmiljöansvar en, 
medarbetarskap Stöd och 

omsorg 
Ta fram en Ej VEP 2019 Säkerställa grunderna i Äldreomsorg 
bemanningsstrategi påbörjat bemanningsupplägget, en 

årshjul/kapacitetsplanering Stöd och 
omsorg 

4.6 Ekonomi 

Kommunövergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Budgetavvikelse, nämnder/styrelse Lägst 0 kr -38 
688 tkr 

-19 
702 tkr 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, 
kr/brukare 

689 538 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 245 551 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-
kassan, kr/inv 0-64 år 

I nivå med 
liknande 
kommuner 

7 974 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl 
ersättning från FK, kr/inv 0-64 år 

6 075 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl 
ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-
64 år 

5 839 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 3 186 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, 
kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år 

11 649 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 870 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv 60 

4.6.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
För att Socialnämnden 
ska uppnå en ekonomi i 
balans får kommunchef 
i uppdrag att överväga 
en 
organisationsförändring 
i syfte att tydliggöra 
ansvar och 
rollfördelning mellan 
Kommunstyrelse, 
Socialnämnd och 
Socialförvaltning 

Pågår Åtgärd 
från 
DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid varje KS 

4.6.2 Uppdrag från Socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
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Förvaltningen ska 
vi utgången av 
2019 redovisa en 
ekonomi i balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Förvaltningsledningen 

Ta fram en 
ekonomisk 
strategi för analys 
och stabilitet och 
trovärdighet i 
prognossättning 

Ej 
påbörjat 

VEP 2019 Förvaltningsledningen 

Socialnämndens prioriterade nyckeltal
för kvalitet 

Följande områden ser socialnämnden som särskilt viktiga att följa upp då de är 
indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvård 
Reducerad läkemedelsanvändning - Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 
Reducerad läkemedelsanvändning- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 
Socialt arbete 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i boendet/hemtjänst/gruppbostaden 
Tid från ärendets start tills beslut är taget 

Tid från beslut till verkställighet 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning 

Hälso- och sjukvård/Socialt arbete 

Basal hygien – Följa basala hygienföreskrifter 
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Omvärldens påverkan på
socialnämndens uppdrag 

Metatrender Närtrender Effekter för Socialtjänsten 

Demografiska 
utmaningar 

Digitalisering och stark 
teknikutveckling 

Globalisering eller 
protektionism 

Miljö- och 
klimatförändringar 

Individualisering 

Ökad oro i världen 

Bostadsbrist 

Ökad försörjningsbörda 

Urbanisering 

Tillit 

Personlig service 

Automatisering och 
digitalisering 

Polarisering 

Ökad samverkan 

Ökat behov av 
lokalsamhällestillit 

Samverkan i norra 
Europa 

Ökad patient-/och brukarmedverkan 

Individuellt utformade insatser 

Minskat handlingsutrymme pga mer 
statlig styrning 

Fortsatt arbete med 
kompetensförsörjningsinsatser 

Fortsatt arbete med digital teknik och 
innovativa lösningar 

Ökat behov av samverkan mellan 
myndigheter och civilsamhälle 

Fler polariserade grupper som 
socialtjänsten möter 

Arbete med integration 

Fler behandlas på institution 

Individualisering och tillit 
En växande trend som är på stark frammarsch och som påverkar socialtjänstens 
arbetssätt och metoder är patient- och brukarmedverkan och personcentrerad vård och 
omsorg. Detta hänger samman med den ökade individualiseringen där man förväntar 
sig skräddarsydda lösningar för varje enskild individ. Befolkningen förväntar sig en 
mer tillgänglig vård och omsorg, stöd och service och att vara delaktig i sin egen vård 
och omsorg, insats etc. förväntas mer och mer ses som självklar. Det innebär stora 
förändringar för socialtjänsten som kommer att behöva förändras vad gäller både 
struktur, arbetssätt, utbud samt hur insatserna ska utformas i framtiden. 

I regeringens delbetänkande ”God och nära vård – en primärvårdsreform”1 vill man 
att patientens delaktighet ska stärkas och att det görs tydligare att primärvården är 
navet i vård och omsorg. Utredningen föreslår också ett förtydligande av patientens 
möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. Denna 
reform kommer med största sannolikhet att påverka socialtjänstens hälso- och 
sjukvårdsarbete då en trolig vårdförskjutning kommer att ske där mer vård sker i 
hemmen, vilket ställer större krav på kommunens vård- och omsorgspersonal. 

1 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/en-narmare-vard-ska-mota-framtidens-behov/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/en-narmare-vard-ska-mota-framtidens-behov
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Ett annat exempel är översynen av Socialtjänstlagen, vars resultat ska redovisas 1 
december 2018.2 Tanken är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen 
i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Uppdraget omfattar 
även att föreslå åtgärder som kan bidra till en rättssäker tillgång till socialtjänsten. 
Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser 
baserade på kunskap och ha god kvalitet. 

För att socialtjänsten ska kunna bedriva en mer personcentrerad vård och omsorg och 
individuellt utformade stöd- och hjälpinsatser krävs samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. Även samverkan med civilsamhället förväntas öka 
för socialtjänstens del. Den nya samverkanslagen är ett annat exempel på där staten 
förtydligat i lagstiftningen att samverkan för brukarens/patientens delaktighet och 
självbestämmande är viktigt och att kommun och landsting måste samverka för att 
patienter inte ska ligga färdigbehandlade på sjukhus längre än tre dagar. Denna 
lagstiftning ställer mycket stora krav på kommunernas egen samordning och kan kosta 
mycket för kommunen om man inte följer den lagstadgade tiden vid utskrivning. 

Den ökade individualismen hänger samman med individuella rättigheter där 
medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela landet, men vill 
samtidigt påverka den lokalt. Idag är brukare och dess anhöriga mer medvetna om 
sina rättigheter och ställer krav, vilket också visar sig med ett ökat antal 
överklagningar av socialtjänstens beslut. Utifrån detta ökar också detaljstyrningen 
från staten med riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna. Kraven 
på dokumentation höjs och mängden statistik som ska levereras in ökar. Det kan leda 
till rädsla för att göra fel, ett ökat kontrollbehov och detaljstyrning, vilket i sin tur kan 
leda till minskat handlingsutrymme både politiskt och inom professionerna. 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutioner är grundläggande för 
offentlig välfärd. Tilliten till samhället och politiken minskar i Sverige, framförallt 
bland yngre.3 Detta skapar ett annat politiskt klimat där politiker istället för att vara 
en företrädare för en viss ideologi representerar sin egen grupp/sitt eget intresse. 
Socialtjänsten har känt av ett minskat förtroende för politiken både från medborgarna 
och från socialtjänstens personal. För att socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag är det 
viktigt att politiker och tjänstepersoner samarbetar. 

Dessutom går vi mer och mer från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle. Det 
innebär att människor, organisationer och företag som vi har förtroende för och som 
har goda nätverk kommer att ha framgång.4 Ett nätverkssamhälle ställer stora krav på 
välfärden och socialtjänsten då samhället blir mer komplext och det leder till att 
politiker och tjänstepersoner tvingas till reaktiva beslut istället för att agera proaktivt, 
dvs man reagerar istället för att agera. Det förväntas bli svårare att få människor att 
lyssna utifrån en auktoritär position, det viktigaste för att sprida kunskap och 
information kommer vara genom tillit. 

Slutsatser/effekter 
 Ökad delaktighet för brukare/patienter i socialtjänsten 

2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/oversyn-av-
socialtjanstlagen/ 
3 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
4 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/oversyn-av
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 Individuella lösningar 
 Socialtjänstens arbetssätt och organisation kommer att behöva förändras för 

att bättre fånga medborgarnas krav och förväntningar 
 Ökad samverkan med andra myndigheter och det civila samhället krävs 
 För ökad tillit till socialtjänsten krävs ökat samarbete mellan politiker och 

tjänstepersoner 
 Lagstiftningen inom socialtjänstområdet förändras utifrån medborgarnas 

förväntningar 

Kompetensförsörjning/ökad försörjningsbörda 
Norrbotten är den region i Sverige som påverkas mest av demografitrenden. 
Socialtjänsten i Piteå märker av detta både när det gäller det minskade antalet som 
tillträder på arbetsmarknaden samt att befolkningen blir allt äldre, vilket sätter press 
på välfärdssystemen. 

Arbetskraftsbehovet är stort i norra Sverige och Piteå. Socialtjänsten har idag svårt att 
rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om socionomer, sjuksköterskor och 
undersköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar samt brist på utbildad 
personal. Bemanningsföretag anlitas i större utsträckning för att täcka behovet av 
socionomer och sjuksköterskor. Det leder i sin tur till en försämrad kontinuitet och 
ökade kostnader. 

I och med de demografiska utmaningarna med en allt äldre befolkning ställer det 
ytterligare krav på Socialtjänsten. I Piteå kommun ökar antalet personer i åldern 80 år 
och äldre enligt prognosen med 1367 personer mellan åren 2017 till 2030. Antalet 
personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period med 163 personer.5 Enligt 
SCB kommer antalet vårdkrävande pensionärer 80 år och äldre att öka. Olika 
demenssjukdomar ökar och äldreomsorgen ser en ökad utmaning att möta personer 
med beteendemässiga och psykologiska symptom vid demenssjukdom. För att möta 
dessa utmaningar har man behövt och kommer fortsatt att behöva bemanna upp med 
personal inom vissa verksamheter. 

För att möta den ökade försörjningsbördan ställs det högre krav på verksamheternas 
kompetensförsörjningsarbete. Mycket beror på i vilken omfattning och takt som 
nyanlända kan introduceras och börja arbeta i verksamheterna, men också på hur 
verksamheterna organiseras. Inom socialtjänsten är det nödvändigt att påbörja en resa 
gällande bemanningsekonomi, det vill säga att planera och bemanna smartare. Större 
krav kommer att ställas på medarbetarnas flexibilitet och rörlighet. I arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare behöver också satsningar på att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden göras så att hela arbetskraftens potential inkluderas. Detta kräver att 
arbetsgivare erbjuder sina anställda möjligheter till kompetensutveckling genom hela 
yrkeslivet. Bra arbetsvillkor och individuella lösningar bidrar till att seniorer fortsätter 
arbeta. 

Svensk ekonomi har haft en positiv utveckling de senaste åren med en ökad 
sysselsättning och ett växande skatteunderlag. Den tidigare positiva utvecklingen i 
skatteunderlaget förväntas avta från 2019 och för kommunen och speciellt 
socialtjänsten kan det innebära problem då behoven fortsätter att växa i samma takt 

5 SCB 
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som tidigare. Skillnaden mellan kostnader och intäkter blir större och verksamheterna 
kommer att behöva skapa nya arbetssätt för att kunna möta behoven, utan att 
kostnaderna ökar ytterligare samtidigt som kvaliteten inte kompromissas. 

Den demografiska utvecklingen leder inte bara till en ökad försörjningsbörda, utan 
innebär också att investeringsbehoven i socialtjänsten ökar med exempelvis nya 
boendeinvesteringar och renovering av befintliga lokaler. 

Slutsatser/effekter 
 Konkurrensen om personal fortsätter att öka 
 Högre krav ställs på verksamheternas kompetensförsörjningsarbete 
 Socialtjänsten behöver arbeta mer med bemanningsekonomi 
 Högre krav på flexibilitet och rörlighet ställs på medarbetare 
 Höga krav ställs på arbetsgivarens introduktion av nyanställd personal 

Digitalisering/stark teknikutveckling 
Inom socialtjänsten är digitaliseringstrenden stark. I och med tidigare beskriven trend 
kring demografi är det viktigt att socialtjänsten arbetar proaktivt med digitalisering 
och teknikutveckling för att klara av att leverera bra socialtjänstinsatser, trots ett ökat 
antal äldre medborgare och rekryteringssvårigheter. 

Genom teknikutvecklingen kommer många områden inom socialtjänsten att kunna 
effektiviseras och förändras. Digitaliseringen skapar nya förväntningar på 
socialtjänstens utformning och tjänster, tex olika former av e-tjänster. Tekniska 
hjälpmedel ger förutsättningar för brukaren/patienten att ta större ansvar över sin 
livssituation och förenkla vardagen. Utifrån detta kommer ekonomiska investeringar 
inom teknik och digitalisering behövas i större utsträckning men som på sikt kan ge 
en ekonomisk besparingseffekt i form av minskat vårdbehov och personalresurser. 

En del i detta, som också hänger ihop med trenden individualisering, är förflyttning 
av vårdtjänster från sjukhus till hemmet och vård på distans. Fördelarna är att 
individen då förväntas bli mer aktiv och delaktig i sin egen vård och kan vara hemma 
i sin närmiljö samt att digitala tjänster gör att resurser används där de behövs som 
bäst, men det ställer högre krav på socialtjänstens vårdpersonal som behöver ha en 
hög kompetens. Digitaliseringen ställer också ökade krav på IT-personalen eftersom 
alla digitala system behöver ansvariga personer som ser till att de fungerar och 
uppdateras. 

Slutsatser/effekter 
 Viktigt att arbeta med digitalisering och teknikutveckling för att leverera bra 

och kvalitativ socialtjänst utifrån demografiutvecklingen och 
rekryteringssvårigheter 

 Teknikutvecklingen skapar nya förväntningar på socialtjänstens utformning 
och tjänster, till exempel e-tjänster 

 Teknikutvecklingen förflyttar vården från sjukhus till den egna bostaden 

Polarisering 
De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet och det är också en 
global trend. Den främsta förklaringen till att välbeställda drar ifrån är höga 
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kapitalinkomster och ökade fastighetsvärden, medan nedskärningar 
välfärdssystemen, otrygga anställningsformer och ökad flyktinginvandring bidragit 
till att gruppen med lägst disponibla inkomster halkat efter.6 Inom försörjningsstödet 
fortsätter andelen som söker försörjningsstöd på grund av ohälsa eller arbetslöshet att 
vara hög, trots en längre tid av högkonjunktur. En stor grupp som står utanför 
välfärdssystemen och hänvisas till kommunen har svårt att klara av de krav som 
arbetsmarknaden ställer. Vilka mandat och direktiv staten ger sina myndigheter 
påverkar både individ och kommuner på kort och lång sikt. Fortsatt arbete med 
samverkan på lokal nivå kan lösa ett antal individers situation men påverkar inte de 
strukturella samhällsutmaningarna. Polariseringen i samhället märks också utifrån 
den bostadsbrist som råder i Piteå. Det är fortsatt svårt för utsatta grupper/personer att 
få bostad med eget kontrakt. Framför allt för familjer med många barn då utbudet av 
större lägenheter är begränsat. Nybyggda bostäder har för höga hyror för att vara ett 
alternativ. Behovet av billigare lägenheter i olika storlekar bedöms vara stort under 
många år framöver. 

Trots att Sverige har som mål att skapa hälsa på lika villkor för alla människor i 
Sverige oavsett vart man bor eller vilken samhällsgrupp man tillhör, så ökar 
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Den psykiska ohälsan ökar, 
vilket märks i socialtjänstens verksamheter på olika sätt. Dels i de målgrupper som 
socialtjänsten möter, bland annat att en ökad psykisk ohälsa hos föräldrar leder till en 
mer utsatt situation för barnen, och dels att verksamheterna märkt av en ökad psykisk 
ohälsa bland de yngre medarbetarna. Samsjuklighet och missbruk är ytterligare 
aspekter av polarisering. Socialtjänsten ser en ökning av antal hjälpsökande som 
kräver mer resurser och fler yngre går snabbare in i allvarligt beroende. 

Socialtjänsten möter också i allt större utsträckning personer som saknar kulturellt och 
socialt kapital. I det nya nätverkssamhället blir socialt och kulturellt kapital allt 
viktigare för människors framtidsutsikter och hur man tar sig fram i samhället. 
Människor som saknar nätverk hamnar utanför den samhälleliga gemenskapen och 
har därmed färre möjligheter i livet.7 Socialtjänstens utformning av insatser blir 
därmed viktigt för att öka brukares nätverk och chanser till ett självständigt liv. Även 
personer som inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska 
utvecklingen kan drabbas hårt. Då socialtjänsten är den samhällsinstitution som möter 
människor från utsatta grupper bör man vara observant på detta. 

Vikten av att nyanlända integreras i samhället påverkar också socialtjänstens 
verksamhet. Inom försörjningsstödet ökar antalet utrikesfödda som söker 
försörjningsstöd och utrikesfödda riskerar att bli än mer polariserade om man inte 
aktivt arbetar för integration. Integrationen är också viktig för socialtjänstens 
kompetensförsörjning, där hela arbetskraften måste tillvaratas. 

En snävare statlig bedömning gällande personlig assistans gör att fler personer tappar 
sin rätt till personlig assistans och då i större utsträckning vänder sig till kommunerna 
för att ansöka om personlig assistans enligt LSS här istället. Det skapar en 
omfördelning av resurser från stat till kommun som förväntas fortsätta. En statlig 
utredning kring personlig assistans pågår och resultatet av den beräknas få genomslag 
2020. 

6 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
7 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
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Slutsatser/effekter 
 Grupper som har svårt att klara av arbetsmarknadens krav hänvisas till 

kommunen då de hamnat utanför samhällets välfärdssystem 
 Bostadsbristen gör det svårt för utsatta grupper att få en bostad med eget 

kontrakt, nyproduktionen är dyr 
 Integrationen är viktig för att minska polariseringen av vissa grupper 
 Socialtjänsten möter en ökad psykisk ohälsa både hos brukare/patienter och 

hos personal 
 Missbruk samt samsjuklighet ökar i samhället, vilket ökar kostnaderna för 

socialtjänsten 
 Snävare statlig bedömning av rätten till personlig assistans skapar ökade 

kostnader för kommunerna 
 Socialt kapital och nätverk blir allt viktigare för att klara sig i samhället, 

vilket kan drabba de medborgare som socialtjänsten möter 

7 Ekonomiska förutsättningar 
Förändringar i driftram 2018 jämfört med 2017 I tkr. 

Ramtillskott, prio barn/unga 8 000 

Prisökning totalt 790 

Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar. 

7.1 Ekonomi 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara 
ekonomin och den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. 
Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler 
åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren. 
Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 

7.2 Socialnämndens ramfördelning 2018 
Verksamhet Nettokostnader (tkr) 
Politisk vht / adm / förvaltningsledning 29 262 
Stöd och omsorg 326 661 
Äldreomsorg 478 642 
Totalt 834 565 

7.3 Socialnämndens investeringsbudget 
Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 
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Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Byte av larmtelefon och växelsystem 700 
Nytt Demensboende Berget 63 000 32 000 
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 1800 
Totalt 66 500 33 000 1 000 
Kapitalkostnad (avskrivning, int rta) 1 712 4 227 5060 

7.4 Kvartalsvis rapportering 

Socialnämnden vill ha kvartalsvis rapportering, analys och åtgärder, inom i första 
hand följande områden: 

 Hemtjänst 
 Stöd och omsorg 
 Äldreomsorg 

 Placeringar utanför egna hemmet 
– Barn 
– Vuxna 

Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och 
handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt 
följa och åtgärda. 

8 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL 
och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
för hälso- och sjukvårdvården enlig Patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda internkontrollplanen 
för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden. 

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom interna kontrollplaner som årligen 
antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till och godkänns av 
nämnden en gång per år i samband med beslut om ny internkontrollplan. 

8.1 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 
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I enlighet med SOSFS 2011:9 vill socialnämnden särskilt påtala vikten av att 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas. Socialnämnden antog en 
reviderad version av ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 2018-11-21. 
Ledningssystemet innefattar även riskanalys och klagomålshantering. 

Övergripande kvalitetstankar 
Socialnämnden vill att följande punkter beaktas särskilt då det gäller kvalitén i 
verksamheten. 

9.1.1 Socialt arbete/social omsorg 
Då det gäller det sociala arbetet vill nämnden särskilt betona följande punkter som 
riktlinjer för verksamheten: 
 Medborgaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt 

liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att medborgaren kan ta ansvar för 
sitt eget liv och framtid. 

 Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete/omsorg som 
är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och medborgarens delaktighet. 

 Vid myndighetsutövning ska stödet till den enskilde alltid utgå ifrån utredning av 
den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara sina behov. 

 Vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner ska alltid den 
enskildes perspektiv stå i fokus genom hög grad av delaktighet. 

 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. 
En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering. 

9.1.2 Hälso- och sjukvård 
Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, 
dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till 
förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden 
avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. 

Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete 
med hälso- och sjukvård: 
 Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans 

behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada 
 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 

evidensbaserade metoder ska användas 
 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans självbestämmande och integritet 
 Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador 
 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker 

vård och rehabilitering 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-10-29 
Dnr 18SN422 

Revidering av ledningssystem 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar beslut om revidering av socialförvaltningens ledningssystem. 

Ärendebeskrivning
I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Socialtjänst, 
verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. Ledningssystem 
behövs för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i 
verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 
och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet, planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Författningen omfattar 
både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 
(PSL). Det reviderade ledningssystemet är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

Beslutsunderlag
Revidering av ledningssystem 2018 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2018 
SOSFS 2011 9 Ledningssystem-föreskrift 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



 

 

   
 

  

 

         
          

            
         

        
         

      
 
 

        
 

 

  

  

 
 

  
  

 
 
 

   
 

    
 

   
 

 
 

  

 
 

                                                                        
 

   

Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Bakgrund 

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

De viktigaste hörnstenarna i systemet beskrivna i bild: 

Processer 
• Aktiviteter 
• Samverkan 
• Ansvar 

Egenkontroll 
• Avvikelsehantering 
• Plan/revison 
• Mål & nyckeltal 

Analys & 
förbättringsarbete 
• Kvalitetsredovisning 
• Kvalitetsplan 

Dokumenthantering 
• Struktur/Tillgänglighet 
• Ansvar/Uppdatering 

Evidensbaserad 
praktik (EBP) 
• Uppföljning av 

mötet med 
brukarna 

Ledning 

Styrning 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-12-14 

Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 
2018-10-24 

Redaktör 
Kvalitetscontroller 

Beslutat av 

Socialnämnden 
Dokumentnamn 
Ledningssystem 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (6) 



 

   

          
         

         
            

   

 
 

 
  

 
  

 
     

    
            
             
      

 
          

           
             
        

 
  

  
     

        
    

 
  

       
      

   
          

   
       
      
 

  

   
 

    
 

   
 

 
 

  

 
 

                                                                        
 

   

Syfte med ledningssystem 

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

• Planera 
• Leda 
• Kontrollera 
• Följa upp 
• Utvärdera 
• Förbättra verksamheten. 

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 

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

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

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

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

prioriterade uppföljningsområdena. 
• Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
• Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 
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Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
kvalitetscontroller, kvalitetssamordnare med EU-ansvar och ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 

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

initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 

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

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

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

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

Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL. 

Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 

Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare 
avvikelser. 

Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 
Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
egenkontroll följa upp kvalitén i verksamheten. 

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

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan 
med politik och förvaltningsledningen. 
Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som 
förvaltningen levererar till den enskilde. 
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Stöd till 
avdelningarna 

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

Ge MAS, Kvalitetscontroller och Kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar uppdrag att stödja verksamheten i deras 
kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå 
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

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

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

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

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

Dokumentation Säkerställa att avdelningsunika processer är beskrivna 
och håller god kvalitet samt att de rutiner som krävs för 
processen är dokumenterade. 

Säkerställa att processerna beskriver hur samverkan sker. 

Säkerställa att dokumentation av processer och rutiner är 
kända och lättillgänglig för samtlig personal 

Klagomål och Säkerställa att riktlinjen för klagomål och synpunkter är 
synpunkter känd i hela organisationen. 

Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter 
samt urskilja mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering Säkerställa att avvikelsehantering och riskanalys i 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 

organisationen. 

Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma 
avvikelser och det utvecklingsarbete som detta har 
inneburit. 
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Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling. 

I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Säkerställa att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 

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

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna. 

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

Medarbetarens ansvar 
Delta i 
kvalitetsarbetet 

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

Rapportera brister 
och risker 

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

Klagomål och 
synpunkter 

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

Extern påverkan 

Extern tillsyn och granskning 
Förutom egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av Inspektionen för 
vård och omsorg och av kommunrevisionen. 
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Medborgaren 

Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 
• att överklaga myndighetsbeslut 
• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
• kommunens övergripande system ”Synpunkten” 
• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten 
• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

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

Processbild av systemets grundläggande uppbyggnad 
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Socialstyrelsens författningssamling 

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitets-
arbete; 

beslutade den 28 juni 2011. 

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 8 kap. 
5 § socialtjänstförordningen (2001:937), 4 § 2 och 3 förordningen 
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att medde-
la föreskrifter m.m. samt 8 kap. 5 § första stycket 1 och 4 och andra 
stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och beslutar följan-
de allmänna råd. 

1 kap. Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som om-
fattas av 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125), 
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade, LSS, och 
4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäker-
hetsarbetet som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhets-
lagen (2010:659). 

2 kap. De�nitioner 
1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med: 

hälso- och sjukvård verksamhet som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen 
(1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse 
av pojkar samt verksamhet inom detaljhan-
del med läkemedel enligt lagen (2009:366) 
om handel med läkemedel 

SOSFS 
2011:9 
(M och S) 
Utkom från trycket 
den 20 juli 2011 
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vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i 
fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
myndigheten, landstinget eller kommunen 
har ansvar för samt annan juridisk person 
eller enskild näringsidkare som bedriver 
hälso- och sjukvård 

socialtjänst verksamhet som omfattas av bestämmelsen 
i 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) 
I sådan verksamhet inkluderas även verk-
samhet som bedrivs enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av 
unga eller enligt lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall 

den som bedriver 1. socialnämnd eller motsvarande kommu-
socialtjänst nal nämnd, i fråga om sådan socialtjänst 

som kommunen har ansvar för, 
2. Statens institutionsstyrelse, då den myn-
digheten bedriver socialtjänst, och 
3. annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver socialtjänst 

den som bedriver 
verksamhet enligt 
LSS 

1. kommunal nämnd, i fråga om sådan verk-
samhet enligt lagstiftningen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade som 
kommunen eller landstinget har ansvar för, 
och 
2. annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver verksamhet enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

ledningssystem system för att fastställa principer för ledning 
av verksamheten 

process serie aktiviteter som främjar ett bestämt 
ändamål eller ett avsett resultat 

kvalitet att en verksamhet uppfyller de krav och mål 
som gäller för verksamheten enligt lagar och 
andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och beslut som har med-
delats med stöd av sådana föreskrifter 
För vårdgivare som endast bedriver verk-
samhet som omfattas av lagen (2001:499) 
om omskärelse av pojkar eller lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel av-
ses i dessa föreskrifter och allmänna råd 
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med kvalitet endast att en verksamhet upp-
fyller de krav och mål som gäller för verk-
samheten enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen 
(2010:659) 

egenkontroll systematisk uppföljning och utvärdering av 
den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner 
som ingår i verksamhetens ledningssystem 

vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidta-
gits 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 

3 kap. Ansvar för och användning av ett lednings-
system 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ansvara för att det �nns ett ledningssystem för verk-
samheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpan-
de utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrol-
lera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 
verksamheten. 

4 kap. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inrikt-
ning och omfattning. 

Allmänna råd 
Standarder, tekniska speci�kationer och modeller för kvalitets- och 
verksamhetsutveckling kan ge stöd då ett ledningssystem ska byg-
gas upp. 
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Processer och rutiner 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska identi�era, beskriva och fastställa de processer i verk-
samheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska i varje process enligt 2 § 

1. identi�era de aktiviteter som ingår, och 
2. bestämma aktiviteternas inbördes ordning.  

4 § För varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver social-
tjänst eller verksamhet enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de ru-
tiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en 
aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat 
i verksamheten. 

Samverkan 
Socialtjänst och LSS 
5 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
identi�era de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra 
kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. 

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att sam-
verkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller 
enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra 
organisationer. 

Hälso- och sjukvård 
6 § Vårdgivaren ska identi�era de processer enligt 2 § där samverkan 
behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 
bedrivas i den egna verksamheten. 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att sam-
verkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom 
socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter. 

5 kap. Systematiskt förbättringsarbete 
Riskanalys 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska fortlöpande bedöma om de��nns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvali-
tet. 
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För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 
2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden 

av händelsen. 

Egenkontroll 
2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska utöva egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

Allmänna råd 
Egenkontrollen kan innefatta 

– jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationel-
la och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen 
(2008:355), 

– jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öpp-
na jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, 

– jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare 
resultat, 

– målgruppsundersökningar, 
– granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 
– undersökning av om det �nns förhållningssätt och attityder hos 

personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
– analys av uppgifter från patientnämnder, och 
– inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter. 

Utredning av avvikelser 
Klagomål och synpunkter 
3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verk-
samhetens kvalitet från 

1. vård- och omsorgstagare och deras närstående, 
2. personal, 
3. vårdgivare, 
4. de som bedriver socialtjänst, 
5. de som bedriver verksamhet enligt LSS, 
6. myndigheter, och 
7. föreningar, andra organisationer och intressenter. 
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Rapporteringsskyldighet 
4 § Bestämmelser om rapporteringsskyldighet 

1. för hälso- och sjukvårdspersonal �nns i 6 kap. 4 § patientsäkerhets-
lagen (2010:659), 

2. för den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens 
institutionsstyrelse �nns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), 
och 

3. för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftningen om 
stöd och service till vissa funktionshindrad��nns i 24 b § LSS. 

5 § Bestämmelser om skyldighet  

1. för vårdgivaren att utreda händelser i verksamheten som har med-
fört eller hade kunnat medföra vårdskada�nns i 3 kap. 3 § patient-
säkerhetslagen (2010:659), 

2. för den som bedriver socialtjänst att utan dröjsmål dokumentera, 
utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller en på-
taglig risk för ett missförhållande �nns i 14 kap. 6 § socialtjänst-
lagen (2001:453), och 

3. för den som bedriver verksamhet enligt LSS att utan dröjsmål do-
kumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett missförhålland��nns i 24 e § LSS. 

Sammanställning och analys 
6 § Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas 
och analyseras för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

Förbättrande åtgärder i verksamheten 
7 § På grundval av resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ ska 
de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Förbättring av processerna och rutinerna 
8 § Om resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ visar att pro-
cesserna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksam-
hetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras. 

6 kap. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlig-
het med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 
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2 § Enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och 
sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upp-
rätthålls. 

3 § Av 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och 24 a § LSS fram-
går det att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i 
verksamhet enligt LSS är skyldig att medverka i verksamhetens kvali-
tetsarbete. 

7 kap. Dokumentationsskyldighet 
1 § Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. 

Allmänna råd 
Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den som bedri-
ver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentatio-
nen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvali-
tetsberättelse av vilken det bör framgå 

– hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående ka-
lenderår, 

– vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kva-
litet, och 

– vilka resultat som har uppnåtts. 

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad 

– att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fort-
löpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhe-
tens olika delar, och 

– att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

2 § Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgiva-
ren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska 
patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur 

1. ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat, 
2. patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts 

upp och utvärderats, 
3. samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att 

patienter drabbas av vårdskada, 
4. risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap., 
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SOSFS 
2011:9 

5. rapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen har hanterats, och 
6. inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § som har bety-

delse för patientsäkerheten har hanterats. 

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur många hän-
delser som har utretts enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen under 
föregående kalenderår och hur många vårdskador som har bedömts 
som allvarliga. 

3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad 

1. att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits i verksamhetens olika delar, och 

2. att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

8 kap. Undantagsbestämmelse 
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag för en viss verksamhet från 
en eller �era av bestämmelserna i 3–7 kap., om det �nns särskilda 
skäl. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. Genom författningen upphävs 

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssys-
tem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) 
om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 
LVM och LSS. 

Socialstyrelsen 

LARS-ERIK HOLM 

Georg Lagerberg 
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Ärende 17 

Sammanträdesplan för 
socialnämnden och 

arbetsutskotten 2019 



 

     

  
         

   

           
               

           
            

  

       

  

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN392 

Sammanträdesplan för socialnämnden och arbetsutskotten 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer datum för arbetsutskotten 
och socialnämndens sammanträden 2019. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden sammanträder 10 gånger per år (undantaget juli och augusti). Arbetsutskottet 
sammanträder ca varannan vecka, dels för att bereda ärenden till nämnd och dels för att 
besluta i individärenden. Vid vissa sammanträdesdagar kommer olika teman att hanteras 
under en halv dag. Förslag till sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden har 
upprättats enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



      
 

    
   

    

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och 
socialnämnden 2019 

Arbetsutskott 1 (AU1) – 
förberedande till nämnd 

Arbetsutskott 2 (AU2) – 
individärenden 

Socialnämnden 

24 januari 23 januari – Lokal: Ovalen 

13 februari 6 februari 27 februari – Lokal: ? 
20 februari 

13 mars 6 mars 27 mars – Lokal: Ovalen 
20 mars 

10 april 3 april 24 april – Lokal: ? 
17 april 

10 maj 2 maj 29 maj – Lokal: Ovalen 
10 maj 
28 maj 

12 juni 13 juni 26 juni – Lokal: ? 
27 juni 

10 juli 
24 juli 

21 augusti 7 augusti 
22 augusti 

4 september 6 september – Lokal: Ovalen 
18 september 

9 oktober 2 oktober 23 oktober – Lokal: Ovalen 
16 oktober 
30 oktober 

13 november 14 november 27 november – Lokal: ? 
28 november 

11 december 12 december 18 december – Lokal: ? 



   

    
     

Ärende 18 

Rapportering av ej verkställda 
beslut – SoL, kvartal 3 2018 



 

         

  
            

   

             
           

            
         

  
                 

      
    
   
     
     
   

          
           

          

               
            

      

               
               

        

            
              
               

              

             
                

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN319 

Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 – 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 3 så fanns det totalt 15 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader: 
- 3 st beslut avser sysselsättning 
- 4 st avser kontaktfamilj 
- 4 st kontaktperson 
- 1 st-beslut om boende vuxna. 
- 2 st beslut om ”Trappan” 
- 1 st Ledsagare 

Under perioden så har 4 st beslut om insats verkställts, främst
fördelat på sysselsättning samt kontaktfamilj. Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 
matchning av behov aj ansetts lämplig alternativ att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 3 fanns det 17 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
samtliga avseende särskild boendeform i vård och omsorgsboende gällande personer i behov 
av plats på somatisk respektive demensenhet varav; 

10 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 4 av dessa 10 har 
tilldelats permanent plats under kvartalet varav 4 har tackat ja. Under kvartalet har 2 personer 
avlidit. 4 väntar på att tilldelas permanent plats. 

3 har kvarstannat på Trädgårdens äldrecentra efter utredningsperiodens slut i väntan på 
permanent plats på grund av att det bedömts ej rimligt, skäligt, tillräckligt tryggt eller 
säkerställt att återgå till ordinärt boende tills att permanent plats kunnat tilldelas. Av dessa 3 
har 2 har tilldelats permanent plats och 1 har flyttat till annan kommun. 

4 gällde personer i ordinär boendeform varav 2 utomkommunala ärenden. En har avslutat 
beslutet på egen begäran och valt att bo kvar i ordinära boendet och resterande tre har 



 

  

  
          

     
           

            
            

              
    

               
             

                 
           

  
             
            
            

            
            

             
            

              
             

            
            
         

              
           

             
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN319 

tilldelats permanent plats. 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Stöd och omsorg 
Besluten om sysselsättning har inte kunnat verkställas då det saknats lediga 
sysselsättningsplatser. Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj till 
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt 
person/personer för uppdraget. Beslut om insatsen ”Trappan” har ej kunnat verkställts då 
inflödet har varit högt under perioden samt att det är begränsat på antalet familjebehandlare 
som är behöriga till insatsen. 

Äldreomsorgen 
Under senare delen av kvartal 3 har fler personer kunnat tilldelas permanent plats i särskild 
boendeform vilket medfört att de som vistats på Villa utkiken och Trädgårdens äldrecentra 
har kunnat prioriteras så väl som de som är kvar i ordinära boendet. För dem som fortfarande 
väntar på att tilldelas plats i särskild boendeform bör väntetiden minska. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

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

Äldreomsorgen 
Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform har under senare delen av kvartal 3 ökat 
vilket medfört att det har kunnat frigöras resurser vid Trädgårdens äldrecentra och Villa 
utkiken samtidigt som personer med omfattande behov i ordinär boendeform har kunnat
erbjudas plats inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet på lediga platser medför större 
möjlighet att matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga verksamhetsresurser. 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 
verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 
insatser. 



 

            
              

            
           

              
               

            

  
            

            

       
       

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN319 

Fördröjning av verkställighet vid beslut om särskilt boendeform orsakas främst av platsbrist 
eller att tillgängliga platser inte är lämpligt i vissa fall. Renodlingsmålen förutsätter att rätt 
boendeform finns tillgänglig att erbjuda. Ibland fördröjs verkställigheten på grund av att 
erbjudanden avböjs med anledning av boendets geografiska läge, specifika önskemål, av 
andra individuella skäl alternativt att det inte anses skäligt med dubblettlägenhet eller att dela 
badrum i de fall sådan lägenhet tilldelas. Tilldelning av lediga platser sker efter en samlad 
bedömning av vem som har det största behovet men även väntetiden vägs in. 

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

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

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

Beslutsunderlag
Rapportering SoL kvartal 3 2018 – avidentifierad ÄO 
Rapportering SoL kvartal 3 2018 – avidentifierad SO 

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

Petra Stridsman 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 







   

 

 

Rapportering ej verkställda beslut SoL 

Kvartal 3 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Sysselsättning 2017-10-30 2018-06-21 2018-08-27 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Önskar enbart till Bryggans matutkörning, 

där det ännu inte finns plats. 

Erbjuden plats på Bryggan med start i 

augusti 2018. 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Erbjuden plats på Saxofonen. Tackat nej 

på grund av att lägenheten ligger på 

bottenvåningen. 

M FöDa Sysselsättning 2018-04-23 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Det finns en plan för personen under 

hösten 2018. 

M FöDa Sysselsättning 2018-05-08 X 2018-10-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

K VF Ledsagarservice 2018-05-11 X 2018-08-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

VF = Vuxna funktionsnedsatta 

Sida 1 av 3 



 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M BoF Kontaktperson 2017-04-04 X 2018-10-10 Insatsen avslutad, blev aldrig verk-

ställd. Behovet av kontaktperson 

föreligger inte längre. 

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

Tillfrågats om korttidsvistelse som alter-

nativ till kontaktfamilj, men tackat nej. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-05 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

Tillfrågats om korttidsvistelse som alter-

nativ till kontaktfamilj, men tackat nej. 

K BoF Kontaktfamilj 2018-05-17 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktfamilj 2018-05-17 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

K BoF Kontaktperson 2018-05-16 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktperson 2018-05-23 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

BoF = Barn- och familj 

Sida 2 av 3 



 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M BoF Kontaktperson 2018-06-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

M BoF Trappan 2018-06-04 X 2018-10-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Behandlare med specialkompetens för 

Trappan har inte kunnat tillsättas inom 

3 månader från beslut. 

M BoF Trappan 2018-06-01 X 2018-10-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Behandlare med specialkompetens för 

Trappan har inte kunnat tillsättas inom 

3 månader från beslut. 

BoF = Barn- och familj 

Sida 3 av 3 



   

    
     

Ärende 19 

Rapportering av ej verkställda 
beslut – LSS, kvartal 3 2018 



 

         

  
           

  

             
             

            
         

          
      
     
     
    

     
    
     

                
               
    

           
              

    

             
            
              

              
             

    

             
       

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-08 
Dnr 18SN320 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 3 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 3 2018 till 
kommunfullmäktige samt revisorerna 

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

Under kvartal 3 fanns det 16 st ej verkställda beslut. 
-5 st beslut om särkilt boende, 
-8 st beslut om daglig verksamhet 
-2 st beslut om Kontaktperson 
-1 st beslut om Kortidsvistelse 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 
- 1 st boendebeslut 
- 3 st beslut daglig verksamhet. 

Resterande beslut om totalt 12 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 5 st daglig verksamhet 
samt 2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse har ännu ej fått något erbjudande alternativt 
tackat nej av olika skäl. 

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

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. I 
nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 
under första hälften av 2019 

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



 

   

  
 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-08 
Dnr 18SN320 

Beslutsunderlag
Rapportering LSS - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



  

 

 

 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut LSS 

Kvartal 3 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 

ledig plats sedan ansökan. 

Erbjuden plats på Blå Kullen, men tackade 

nej. Önskar specifikt boende i centrala stan. 

K PS Boende vuxna 2017-08-23 2018-08-30 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-09-30). 

Har fått inhibition på sitt beslut om 

personlig assistans. Verkställd på en svikt-

plats då inhibitionen om personlig assistans 

avbröts. Planeras att flytta till stadigvarande 

gruppbostad under november 2018. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig plats. Önskar plats på Bryggan 

Café. Finns inte plats där just nu. 

Då Bryggan lägger ner sin verksamhet 

första halvåret 2019 kommer vi inte att 

placera där. Personen kontaktas om andra 

önskemål. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet Sida 1 av 4 



 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K PS Boende vuxna 2018-01-18 2018-09-06 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Kanalgatan. Tackat ja via 

förvaltare. Planerad inflyttning november 

2018. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Kontakt startad med arbetsanpassare, men 

personen har varit svår att nå. 

Personen är inte aktuell på grund av 

hälsoskäl, men beslutet ligger vilande. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-03-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. Finns en plan för 

personen under hösten 2018. 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

Skriven i Skellefteå kommun. Familjehems-

placerad i Piteå. Har fått gynnande beslut 

på gruppbostad i Skellefteå, men önskar 

flytta till Piteå. Inte fått något erbjudande. 

PS = Psykosocialt stöd 
Sida 2 av 4

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 



 

 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-03-26 2018-09-28 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-04-03 2018-10-11 X 2018-10-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Erbjuden start i boendepatrullen under 

oktober 2018. 

K PS Boende vuxna 2018-04-09 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ingen ledig boendeplats. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-04-19 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Väntat på studier som inte blev aktuellt. 

Finns en plan för personen på Safiren 

under hösten 2018. 

K VF Kontaktperson 2018-04-25 2018-10-09 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Har blivit erbjuden en kontaktperson. 

Kommer att verkställas 2018-10-22. 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 
Sida 3 av 4VF = Vuxna funktionsnedsatta 



 

 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M VF Kontaktperson 2018-05-30 2018-07-06 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Har blivit erbjuden en kontaktperson, 

men tackade nej till erbjudandet. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-05-31 2018-09-24 X 2018-10-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Erbjuds plats på Kristallen med start i 

oktober 2018. 

K FöDa Daglig 2018-06-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Personen själv vill avvakta med verkställ-

ande på grund av inskolning av barn i för-

skolan. 

M BoF Korttidsvistelse 2018-05-21 2018-06-28 

2018-10-17 

X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Blivit erbjudna plats vid två tillfällen. 

De önskar avvakta till åtminstone efter jul 

med att påbörja inskolning på korttids. 

VF = Vuxna funktionsnedsatta 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

BoF = Barn- och familj 

Sida 4 av 4 



   

   
 

Ärende 20 

Utbetalning av återstående 
administrativt stöd 



 

    

  
            

              

             
            

           
                 

            

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN424 

Utbetalning av återstående administrativt stöd 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att 50 000 kr betalas ut till Piteå 
Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) och 25 000 kr betalas ut till Funktionsrätt Piteå. 

Ärendebeskrivning
För 2018 betalade socialnämnden ut bara det halva administrativa stödet. Efter årsmötet den 
11 september beslutades att bevilja sju föreningar utträde med omedelbar verkan. De 
föreningarna ingår i den nybildade paraplyorganisationen Funktionsrätt Piteå. Därav har Piteå 
Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) rätt till stödet (12 500 kr per månad) som betalas ut i 
sin helhet för två månader och resterande tid 2018 med 50 %. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Agnetha Eriksson 
Socialnämndsordförande 
Socialnämnden 



   

   
  

Ärende 21 

Administrativt stöd till 
paraplyorganisationer inom 

funktionshinderområdet 



 

     

  
          

              
  

          

             
              
              

           
            

         

  

 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN432 

Administrativt stöd till paraplyorganisationer inom 
funktionshinderområdet 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att bidraget fördelas mellan 
Funktionsrätt Piteå och Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) med 75 000 kr till 
vardera organisation. 

Om styrkeförhållandena mellan organisationerna förändras kan fördelningen räknas om. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har sedan 2010 ett administrativt stöd beslutat 
av Kommunfullmäktige. Inledningsvis var bidraget 100 000 kr som sedan höjts till 150 000 
kr. Pengarna administreras av Socialnämnden och finns i ram. Från och med september 2018 
är organisationen uppdelad på två olika paraplyorganisationer, Funktionsrätt Piteå och Piteå 
Funktionsrätt Centrum (före detta HSO). Därför föreslår socialnämnden att bidraget delas lika 
mellan organisationerna. De har lika antal föreningar anslutna till sig. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Agnetha Eriksson 
Socialnämndsordförande 
Socialnämnden 



   

  
 

Ärende 22 

Mandatfördelning Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 



 

   

  
         

           
 

            
           

    

  

 

Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2018-11-13 

Dnr 18SN425 

Mandatfördelning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att Piteå Funktionsrätt Centrum (före 
detta HSO) och Funktionsrätt Piteå utser fyra ledamöter vardera till Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

Ärendebeskrivning
Funktionsrätt Piteå och Piteå Funktionsrätt Centrum (före detta HSO) har lika antal 
organisationer anslutna. Därför föreslås för mandatperioden 2019 – 2022 att organisationerna 
utser fyra ledamöter vardera. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Agnetha Eriksson 
Socialnämndsordförande 
Socialnämnden 



   

    
  

Ärende 23 

Uppsägning av avtal med 
Beroendecentrum, Region 

Norrbotten 



 

      

  
         

      

            
           
               

        

          
     

  

  
 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN426 

Uppsägning av avtal med Beroendecentrum, Region 
Norrbotten 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att till kommunfullmäktige förorda en 
uppsägning av avtalet med Beroendecentrum i Sunderbyn. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan xxxx. Platserna har inte nyttjats 
frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet, och 
samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 
2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas. 

Mer information om uppsägningen inväntas från Norrbottenskommunerna, och kommer att 
tillföras ärendet under början av december. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Eva Börjesson Öman 
Administrativ chef 
Socialtjänsten 



   

    

Ärende 24 

Ändring av punkt i 
delegationsordning 



 

    

  
      

         
          

         

          
          

        

           
  

              

 

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-13 
Dnr 18SN406 

Ändring av punkt i delegationsordning 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna föreslagen ändring. 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningschef i uppdrag att ändra i 
delegationsbestämmelser så att förvaltningschef och vice ordförande jämte ordförande i 
nämnd har rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal var för sig. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att besluta om att i sina 
delegationsbestämmelser ge förvaltningschef jämte ordförande och vice ordförande i nämnd 
rätt att skriva under personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) var för sig. 

I socialnämndens delegationsordning är ordförande delegat för att underteckna avtal rörande 
personbiträdesavtal (punkt O8). 

Punkten O8 har nu ändrats till att även innefatta vice ordförande och förvaltningschef som 
delegater. 

Beslutsunderlag
Utdrag delegationsordning 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 





   

 

Ärende 25 

Delgivningar november 



 

 
       

 

    
 

             

          
               

           
          

              
    

            
          

 
             

            
 

              
        

 

            
    

     
   

  
  

         
     

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-10-22 

§ 206 
Delårsrapport augusti 2018 för Piteå kommun och kommunkoncern 
Diarienr 18KS589 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2018. 

Reservationer 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cornelia Johanssons (M) förslag. 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 2018 samt helårsprognos 
för 2018. Piteå kommun redovisar resultat för perioden januari – augusti på 133,0 mkr. För 
helåret prognostiseras resultat på 2,6 mkr. I förhållande till helårsprognosen som 
presenterades i månadsrapport april är det en försämring med -17,2 mkr. 

För kommunkoncernen redovisas resultat per augusti på 201,0 mkr vilket är 10,0 mkr högre 
än motsvarande period föregående år. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), 
Brith Fäldt (V) och Maj-Britt Lindström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Cornelia Johansson (M): Sänk måluppfyllelse till "Målet delvis uppfyllt" för målet "Barn och 
unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger". 

Karl-Erik Jonsson (M): Sänk måluppfyllelse till "Målet ej uppfyllt" för målet "Piteå ska år 
2020 ha 43000 invånare och till 2030 46000 invånare". 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport Piteå kommun augusti 2018 
 Nyckeltalsbilaga - Delårsrapport 2018 
 Specifikation ekonomi Socialnämnden 
 Ekonomisk analys Socialnämnden 
 §247 Delårsrapport augusti 2018 för Piteå kommun och kommunkoncern 
 Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Struktur/läsanvisning 

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 
Rapporten är indelad i följande delar: 

 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 
 Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning 
 Nämnds- och bolagsredovisningar 
 Ekonomiska sammanställningar 
 Nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige 

beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del 
två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Periodens händelser 

Centrala händelser under perioden januari till augusti. 

Ekonomi 

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna och bolagen 
gör en prognos för målbedömningen 2018 per respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning 
används. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan. 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 
arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 
område samt ekonomi och personal. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 
lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från 
undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje 
strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt 
planering redovisas i tabellform enligt följande 
modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort 
åtgärden/uppdraget 

 Status redovisas åtgärdens/uppdragets status 
 Beslutad redovisar vilket beslutsdokument 

som åtgärd/uppdrag införts 
 Återrapport redovisar tidpunkt för när 

redovisning ska ske 
 Kommentar redovisar hur arbetet fortlöpt. 

Nya åtgärder markeras som NY 
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 
Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och 
mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem 
komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. 

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör 
också kommunkoncernens internkontrollplan. 
Årsredovisning 

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 
Riktlinjer och Verksamhetsplan 

Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande 
års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och 
ekonomi, fastställs i riktlinjer. 
Månads- och delårsbokslut 

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 
signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. 
Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund. 
Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi 
utvecklar våra verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av 
kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i 
fyra perspektiv; 

 Information Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få 
veta vad de får för sina skattepengar. 

 Konsultation När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar. 
 Delaktighet Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

förslag. 
 Medbestämmande Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag 

inför budget och verksamhetsplan. 
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Vision 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 
Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 
också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 
miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 
som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 
medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. 

Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. 
Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den 
sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, 
utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders 
uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade 
och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 
nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, 
nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga 
Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna. 

 Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer 
och regioner att minska koldioxidutsläppen. 

 CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. 
 ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 
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Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Alla Bolag, Alla Nämnder 

Riktade övergripande mål 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet Sbn, Sn, KS 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, 

Piteå Hamn, Pnf, PSP, 
Pikab (koncernen) 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

KS 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla Bolag, Alla Nämnder 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS 

PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, 
Piteå Hamn 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Kfn, Mtn, Sn, KS 

Riktade nämndsmål 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Kfn 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne Bun 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val Bun 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Rtj 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva 
ett självständigt liv 

Sn 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet Sn 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen KS 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs KS 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Rtj 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Fsn 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Kfn 

Mål för personal och ekonomi 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj, 

Alla Bolag 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Alla Nämnder 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS, Alla Bolag 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Alla Bolag 
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Måluppfyllelse 

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov 
av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund 
för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 
det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla 
sig till de egna resultaten. 
Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 
 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där 
respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade 
mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 
Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 
ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av 
måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 
ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 
och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 
samt för personal och ekonomi. 
Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun 

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring 
och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens 
hållbarhetskriterier. 

 En plats där människor vill bo, verka och leva. 
 Jobb och tillväxt ger framtidstro 
 En god miljö och hälsa för nästa generation 
 Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 
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Periodens händelser 

 Nytt industriområde vid Haraholmen har beslutats och markarbeten är inledda 
 Samverkan med andra kommuner via gemensamma nämnder är beslutade 
 Omfattande utbyggnad av vindkraftspark i Markbygden pågår 
 En ny bro byggs till Fårön 
 Fotbollshallen har tagits i drift 
 Utbyggnad av lastkaj vid Haraholmens djuphamn 
 Beslut om vattenskyddsområde 
 Utbyggnad av Bergets vård- och omsorgsboende pågår 
 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 
 Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits 
 Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden Övergripande mål 
Prognos 

2018 
Utfall 
2017 

Barn och unga - vår framtid Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller droger 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens utveckling 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller dopingpreparat. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara 
en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla 
resurser 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska 
åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan årsredovisning 2017. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = 
sänkt måluppfyllelse. 

Analys 

Personal 

I Piteå kommun arbetar 4 087 medarbetare, av dessa är 79 % kvinnor. Det är i princip lika hög andel som 
genomsnittet för kommunerna i riket. Under första halvåret har 198 rekryteringsuppdrag genomförts, vilket är något 
färre än tidigare år. Antalet sökande till tjänsterna har ökat till 11,5 sökande/tjänst. Av de sökande är 73 % kvinnor. 
Kultur, park och fritid är den förvaltning som attraherar flest sökanden/utannonserad tjänst. Största andelen 
rekryteringar genomförs av personalavdelningen, ett mindre antal rekryteringar genomförs av externa resurser. 
Den förvaltning med störst andel rekryteringar är utbildningsförvaltningen, totalt 79 tjänstetillsättningar. Andelen 
män som rekryterats till utbildningsförvaltningen är 19 %, vilket väl avspeglar personalsammansättningen i övrigt. I 
de fall rekrytering inte kunnat slutföras är det i regel på grund av behöriga sökande saknas. De områden som berörs 
är i första hand inom det naturvetenskapliga området som exempelvis matematik och biologi. 
Socialförvaltningen rekryterade totalt 65 personer under perioden. Andelen män som rekryterades uppgick till 
ca 10 % och således är 90 % kvinnor. Sjuksköterskor är fortsatt en svårrekryterad grupp och av de 17 
sjukskötersketjänster som utannonserades under första halvåret inkom 34 ansökningar, vilket ger 2 
ansökningar/tjänstetillsättning. I vissa fall har inte tjänster kunnat tillsättas på grund av få eller inga sökande. 
Ungdomar, som under vårterminen 2018 gått ut från Vård- och omsorgscollege med godkända betyg, har erbjudits en 
tillsvidareanställning inom Socialförvaltningen. Satsningen anses vara lyckad då ett 15-tal ungdomar har anställts 
inom verksamheterna. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta med detta erbjudande under 2019. Under sommaren 
anställdes 220 personer för sommarvikariat, av de 417 ansökningar som registrerades var 164 ansökningar från 
utlandsfödda personer. 
I syfte att säkra kompetensförsörjning i framtiden marknadsförs kommunen i olika sammanhang med strävan att nå 
så brett som möjligt avseende ålder och kön. Som exempel träffar kommunen elever i högstadiet på skolans 
branschdagar, studenter genom arbetsmarknadsdagar på universitet och ambitionen är att nå den äldre målgruppen 
genom sociala medier och på hemvändarevent. 
Lönekartläggningen för 2017 visade att det fanns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Särskilda 
lönesatsningar gjordes därför på första linjens chefer inom måltider, städ, hemtjänst och personlig assistans. Detta har 
resulterat i att kvinnors lön i förhållande till männen har förbättrats något, från 93,0 % till 94,3 %, detta trots att 
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lärarnas löner inte är medräknade. 
Trygga anställningar 
En arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar är en attraktiv arbetsgivare. Av kommunens medarbetare har 
betydligt fler en tillsvidaretjänst än genomsnittet för riket, det gäller både kvinnor och män. Andel medarbetare med 
heltidstjänst är 94,6 %, då är personliga assistenter och de med någon form av pension undantagna, det är i princip 
ingen skillnad mellan kvinnor och män. I jämförelse med riket är det betydligt fler kvinnor i Piteå kommun som har 
en heltidstjänst än genomsnittet, männen ligger i paritet med genomsnittet. Den arbetade tiden bland kommunens 
tillsvidareanställda medarbetare är högre än genomsnittet för riket, framförallt för männen som ligger näst högst av 
alla kommuner. Kvinnorna väljer i högre grad att arbeta deltid, något många förklarar med att man vill ha guldkant 
på tillvaron, tid till familjen, och att man inte orkar arbeta mer etc. 
Så långt det är möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar. Det finns faktorer som gör att 
kommunen inte helt kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna 
önskemål. Piteå kommun har färre timanställningar i jämförelse med genomsnittet för riket, både för kvinnor och 
män. Detta kan bland annat förklaras av tillskapande av personalpooler inom socialtjänsten och 
utbildningsförvaltningen. Antalet timmar som nyttjas av timanställda minskar en aning och motsvarar 283 
årsarbetare, 206 för kvinnor och 77 för män att jämföra med 288 föregående år. Könsfördelningen mellan de som 
arbetar som timanställda speglar i princip fördelningen bland de anställda totalt. 
Generationsväxling 
Piteå kommun har äldre medarbetare än genomsnittet för riket och betydligt färre medarbetare under 34 år, det är 
framförallt färre män, än i övriga kommuner i Sverige. Hittills i år har 56 tagit ut ålderspension, 10 fler än 
föregående år. Av dessa är 42 kvinnor och de flesta är 65 år. Personalprognosen visar att andelen äldre kommer öka, 
framförallt from 2020. Sedan förra året har andelen över 60 år ökat från 12 % till 14 %. 
Hälsofrämjande arbetsplatser 
Att motverka sjukfrånvaro och arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser är sätt att säkra kompetensförsörjningen då 
fler är på jobbet. Satsningen på kulturen på arbetsplatsen är en viktig del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
Med hjälp av den så kallade välfärdsmiljonen genomförs olika satsningar. En av dem är kortare filmer, som 
producerats av skådespelaren Morgan Alling på uppdrag från personalavdelningen, som gett samtliga verksamheter 
uppdrag att diskutera kulturen på deras arbetsplats. En insats som innebär att både kvinnor och män har jobbat med 
detta. En annan insats är satsningen på Let´s move, en aktivitet för att främja arbetslagsutveckling genom fysisk 
hälsa. Något som hittills fått mycket goda resultat bland de som deltagit, många vittnar om att de har blivit motiverad 
att motionera mer, de har peppat varandra i arbetslagen, de har blivit piggare, orkar bättre det har dessutom skapat 
gemenskap i arbetslaget och en känsla av att vi gör detta tillsammans. 
Piteås sjukfrånvaro har minskat de senaste åren och under 2017 var sjukfrånvaron 6,2 %. I jämförelse med 
kommuner i Sverige ligger Piteås sjukfrånvaro i det lägre segmentet och väsentligt under medianvärdet (6,8 %). Det 
är framförallt kvinnorna i Piteås sjukfrånvaro som är lägre i Piteå, vilket bidrar till att kommunen ligger bra till i 
jämförelse med de andra kommunerna, männen ligger mer i paritet med medianvärdet för män. Däremot har Piteå 
något högre andel sjukfrånvaro över 59 dagar än många av de andra kommunerna. 
I juli är sjukfrånvaron 5,4 %, den fortsätter minska i förhållande till juli förra året (6,2 %). Minskningen sker inom 
alla mätområden med undantag från sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare, där det ökar en aning. 
Sjukfrånvaron bland männen minskar efter att ha ökat vid de senaste uppföljningarna. Trots minskad frånvaro 
minskar inte kostnaderna i samma utsträckning. Detta kan bland annat förklaras av att fler medarbetare än tidigare är 
sjuka mellan 1-14 dagar, dagar då arbetsgivaren är betalningsansvarig. En annan förklaring är att Försäkringskassan i 
högre grad beslutar om indragen sjukpenning, detta medför en kostnad för kommunen som då ersätter medarbetaren. 
Ett aktivt rehabiliteringsarbete bidrar till att långtidssjukfrånvaron minskar, dels genom omplaceringar och dels 
genom avslut av anställning. Hittills har 10 personer från socialtjänsten och utbildningsförvaltningen omplacerats till 
annat arbete i kommunen, 8 kvinnor och 2 män. 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i % Jan - juli 2018 Jan - juli 2017 Jan - juli 2016 Piteå 2017 Luleå 2017 

1. Total sjukfrånvaro 5,4 6,2 7,2 6,1 6,5 

2. Sjukfrånvaro > 59 

dagar 
48,2 56,6 61,5 53,9 36,5 

3. Sjukfrånvaro 
kvinnor 

5,9 6,8 8,1 6,6 7,2 

4. Sjukfrånvaro män 3,5 4,0 3,5 4,0 4,1 

5. Sjukfrånvaro <29 
år 

5,6 5,3 6,4 5,3 6,4 

6. Sjukfrånvaro 30-
49 år 

5,0 5,7 7,1 5,6 6,0 

7. Sjukfrånvaro >50 
år 

5,9 6,9 7,4 6,7 6,9 
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Ekonomi 

Makroekonomisk utblick 

Global tillväxt stark men osäkerheten allt tydligare 
Världsekonomin befinner sig i en kraftig högkonjunktur där globala BNP förväntas öka med strax under 4 % både 
2018 och 2019. Så gott som världens alla länder uppvisar positiv tillväxt bland annat tack vare ökad 
industriproduktion, tillväxt i global handel och ökade investeringar. Arbetslösheten är nu i de flesta länder lägre än 
vad som var fallet före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens allt starkare tillväxt är en mer 
expansiv finanspolitik i USA och Tyskland. Tillväxttrenden är densamma i EU där BNP stiger kraftigare än tidigare 
under perioden sedan finanskrisen. Många bedömare spår en konjunkturdämpning efter 2019 men delade meningar 
råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer normal tillväxt som är att vänta. 
Flera risker finns i omvärlden som mycket väl kan komma att ändra på det positiva scenariot världen befinner sig i. 
De fulla effekterna av handelshinder från Trump är svåra att förutspå men ett regelrätt handelskrig kan antas få 
betydande effekter för den globala tillväxten. Storbritannien lämnar EU i mars 2019 vilket troligt kommer få effekter 
på EU-ländernas utveckling. Geopolitisk oro finns kring bland annat Syrienkonflikten där USA och Ryssland står på 
varsin sida, och stämningen på Koreahalvön som för stunden kan tyckas ha förbättrats något men som snabbt kan 
förändras. De tydligaste ekonomiska konsekvenserna har hittills kommit utifrån konflikten i östra Ukraina där USA 
och EU infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland. 
På många håll i världen är inflationen svag och räntorna låga trots den starka konjunkturen. Bland annat OECD och 
IMF poängterar vikten av en återgång till mer normala räntenivåer, vilket behöver ske långsamt. Att inflationen är 
relativt svag förklaras till stor del av svaga löneökningar i både utvecklade ekonomier och tillväxtländer. 
Svensk ekonomi ångar på 
Trots att tillväxten i framförallt eurozonen först på senare tid tagit ordentlig fart har svensk ekonomi utvecklats väl 
ända sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit god under en lång period och investeringarna i bland 
annat bostäder tillsammans med ökad offentlig konsumtion i samband med de senaste årens flyktingmottagande har 
gett efterfrågan en extra skjuts. Nu ses tecken på en något dämpad inhemsk efterfrågan där bland annat 
bostadsinvesteringarna minskar från 2017 års höga nivå tillsammans med minskade kostnader för migration. 
Under andra kvartalet ökade Sveriges BNP med starka 1,0 % och en stark tillväxt i omvärlden förväntas även under 
en tid framöver ge kraft åt svensk export. Högkonjunkturen till trots är finanspolitiken expansiv och det överskott 
som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella termer är det offentliga sparandet 
nära noll för året och en mer återhållsam finanspolitik är att vänta framöver för att överskottsmålet ska nås. 
På regionnivå har återhämtningen efter finanskrisen har tagit avsevärt mycket längre tid i den nordligaste delen av 
landet jämfört med övriga regioner och då främst Stockholm. En så exportberoende del av landet som norra Norrland 
har dock den senaste tiden tagit rejäl fart i tillväxt då länder i vår omvärld utvecklats väl och efterfrågan på råvaror 
och produkter från tillverkningsindustrin varit hög. Norrlandsregionen är nu den del av landet där 
sysselsättningsgraden växer snabbast. Tillförsikten och optimismen är stor bland de norrländska företagen och 
regionens tillväxt är betydligt högre än normalt. 
Under de senaste åren har antalet arbetade timmar i riket ökat och arbetsmarknaden befinner sig i en tydlig 
högkonjunktur med arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. När arbetade timmar utvecklats väl ökar 
ofta hushållens reala disponibla inkomster men hushållens konsumtion har de senaste åren inte vuxit i samma takt 
vilket resulterat i att sparkvoten ökat till en rekordhög nivå. 

Inflationen stiger långsamt 
De genomsnittliga löneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som historiskt varit normalt under en 

högkonjunktur. En av förklaringarna är troligen att 
stora delar av Europa fortfarande har ledig kapacitet 
vilket dämpar efterfrågetrycket på lönerna. Att 
löneökningarna inte riktigt tar fart bidrar till att 
Riksbanken fortsatt kämpar med en expansiv 
penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring 
2 %. Under det senaste året har KPIF-inflationen legat 
kring målnivån, mycket tack vare stigande energipriser. 
Det underliggande inflationstrycket är dock inte 
tillräckligt starkt och behöver, enligt Riksbankens 
bedömning, fortsatt stöd av penningpolitiken. 
Bedömningen från centralbanken är att en första 
räntehöjning är att vänta vid slutet av året. Andra 

bedömare tror vi får vänta ännu längre på en höjning. Det låga ränteläget får anses utgöra en risk för att den 
penningpolitiska verktygslådan inte är lika välutrustad vid en eventuellt kommande lågkonjunktur. 
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Konjunkturen mattas av och arbetslösheten bottnar 
Den rådande högkonjunkturen kulminerar troligen under 2018-2019 och dämpas därefter. Under senaste tiden har 
bland annat sättningar på bostadsmarknaden dämpat hushållens optimism kring den egna ekonomin. Troligt är att 
högkonjunkturen nu går in i en fas med något lägre tillväxt och små förändringar i antalet arbetade timmar. 
Arbetslösheten förväntas nu vara nära botten 
och kommer därför inte sjunka speciellt mycket 
från dagens nivåer. Den växande andelen 
utrikes födda i arbetskraften innebär att den 
konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 
6,7 % i år till 7,0 % år 2021 och även något 
ytterligare efter det. 

Hur kraftig ett kommande skifte i konjunktur 
blir är naturligtvis högst osäkert. Flera 
bedömare pekar mot ett scenario på några års 
sikt där en återgång till ett normalläge är 
troligare än en kraftig lågkonjunktur. För en 
fortsatt stark konjunktur talar bland annat god 
tillväxt i omvärlden och möjligheter till ökad 
sysselsättning bland utrikes födda. Samtidigt ses en risk för att bl.a. spänningar på bostadsmarknaden och hög 
skuldsättning bland hushållen kan bidra till en nedgång i konjunkturen. 
Press på kommunernas ekonomi 
Under kommande år väntas en rejäl utmaning för landets kommuner. En avmattad konjunktur slår tydligt mot 
skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt jämfört med de senaste åren. 
Tillsammans med ökade behov av kommunal välfärd till följd av demografiförändringar ses ett behov av 
budgetförstärkande åtgärder om 30 mdkr årligen i sektorn från år 2021. Det motsvarar 1 % av bruttokostnaderna 
inom kommunerna. Behovet av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara 
välfärdsuppdraget i framtiden, då kostnadsökningar samt svårigheter att rekrytera personal annars kommer vara 
omöjliga uppgifter att klara. 

Procentuellt utveckling skatteunderlag 

Som alltid är prognoser på 
skatteunderlagstillväxten svåra och 
varierar stort beroende på olika 
antaganden om bl a konjunkturell 
utveckling. I tabellen nedan presenteras 
några olika prognoser för kommande år 
och variationen är stor. Regeringen 
bedömer i sin prognos att det fortsatt 
råder högkonjunktur vid utgången av 
2021 och att en fortsatt stark 
sysselsättningstillväxt ger stöd för 
skatteunderlaget. SKL och 
Ekonomistyrningsverket har en 

försiktigare prognos för 2019-2020. Under 2021 prognostiserar SKL en starkare utveckling än regeringen och ESV. 
För perioden som helhet gör ESV den mest försiktiga prognosen och regeringen tror på den största tillväxten. SKLs 
prognos ligger däremellan. 

Procentuellt utveckling skatteunderlag 

Källor: SKL, Regeringen, Konjunkturinstitutet 
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Kommunens ekonomi 

Ekonomisk bakgrund 

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till 
resultatmålet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Till 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-2,0 % och 
kommunens överskott på 49 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, har de senaste åren varit lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga resultatnivåer är av stor 
betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möte 
morgondagens behov av välfärdstjänster. 

De senaste åren har både 
nettokostnaderna och 
skatteintäkterna ökat relativt 
kraftigt, med årlig ökningstakt över 
4 %. Det som kan utvecklas till ett 
problematiskt scenario är den dag 
konjunkturen mattas av och 
skatteintäktsökning på dessa nivåer 
inte är realistiska samtidigt som 
nettokostnadsutvecklingen kan vara 
svårare att snabbt anpassa. Den 
ökade efterfrågan på kommunala 

välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta i samma riktning kommande år. 

Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 
166,4 mkr. 

Kommunens resultat 

Piteå kommun visar resultat för perioden januari - augusti på 133,0 mkr, vilket är i nivå med fjolårets resultat för 
samma period, 131,4 mkr. Under 2018, jämfört med samma period föregående år, har skatteintäkter och generella 
statsbidrag ökat med 3,8 %, samtidigt som verksamhetens intäkter ökad med 8,7 %. Kostnaderna ökar med 4,8 % 
vilket sammantaget gör att resultatet är i nivå med föregående år. 

Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat 
med 62 mkr (56 mkr), vilket ger en positiv effekt på 
periodresultatet. Under hösten förväntas 
semesterlöneskulden öka, vilket för helåret leder till 
en resultatpåverkan om cirka -4 mkr. Detta är den 
största enskilda förklaringen till variationen mellan 
augustiresultatet och årsprognosen. 
För 2018 har kommunen budgeterat resultat om 
51,5 mkr, vilket motsvarar överskott på 2,1 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets 
prognostiserade skatteintäkter och generella 
statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 37-49 mkr 
målintervallet på 1,5-2,0 %. 
Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 
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2,6 mkr eller 0,1 %. Det prognostiserade resultatet är 48,8 mkr lägre än budget, varav nämnderna står för -63,3 mkr 
och finansieringen +14,5 mkr. I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 19,8 mkr. Sedan april 
har nämndernas samantagna årsprognos försämrats med knappt 12 mkr. Därutöver har kostnader kopplade till bland 
annat pensioner ökat. 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån den prognos Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) presenterade i augusti. 
Årets resultatprognos pekar mot resultat cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket bör ses 
som en viktig signal i tider med stark konjunktur. 

Likviditet och soliditet 

Kommunkoncernen är i en period 
av relativt stora investeringar som 
under året minskat likviditeten. 
De närmaste månaderna förväntas 
vara fortsatt utbetalningstunga 
och viss nyupplåning i koncernen 
är att vänta under hösten. 
Ränteläget är mycket gynnsamt 
för både kort och lång 
finansiering och löpande 
avvägning görs för att optimera balansen. 

Kommunens soliditet per augusti 
är 44 % (inkl. pensionsåtagandet) 
och 74 % (exkl. 
pensionsåtagandet). 
Kommunkoncernens banklån är i 
dagsläget förlagda till kommunens 
bolag samtidigt som kommunens 
största långfristiga skuld är till 
nuvarande och tidigare anställda i 
form av pensionsförpliktelser. Sett 
ur koncernperspektiv har Piteå 
även där en stark soliditet och en 
låneskuld per invånare i paritet, eller något över, rikets medelvärde. 

Pensioner 

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 150 mkr, enligt beräkningar från KPA. 
En minskning av skulden med 2 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2017. Skulden minskar då 
utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner före 
år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. 
Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 939 mkr 
återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både 
resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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Investeringar 

Aktuell investeringsbudget för 2018 uppgår till 348 mkr, efter anslagsöverföring och under året tillkommande 
projekt. Under januari till augusti har 114 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 272 mkr kommer att nyttjas, 
vilket utgör 78 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 158 mkr ska upparbetas under årets 
resterande månader. 
Större investeringar under året (prognos): 
- Nytt vård- och omsorgsboende (43 mkr) 
- Reinvesteringar fastigheter (21 mkr) 
- Skolstrukturförändringar (18 mkr) 
- Fåröbron (16 mkr) 
- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr) 
- Reinvesteringar gator (11 mkr) 

Nämndernas utfall 

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till -9,5 mkr, vilket är 6,3 mkr sämre än motsvarande 
period 2017. De nämnder som visar underskott för perioden är socialnämnden -30,1 mkr samt barn- och 
utbildningsnämnden -4,5 mkr. 
Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -63,3 mkr, varav socialnämnden -55,4 mkr 
samt barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr. Den samlande prognosen visar på en stor försämring av resultatet 
under årets fyra återstående månader vilket till stor del förklaras av hur väl budgeten är fördelad korrekt mellan årets 
månader. I följande stycke kommenteras kort prognosutfall mot årsbudget för socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, de nämnder som prognostiserar betydande underskott för helåret. För djupare analys samt 
övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar. 
Socialnämnden 
Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 90 mkr, men prognostiserar trots det 
underskott om -55,4 mkr för helåret. De stora underskotten finns inom Stöd och omsorg med en prognos på -
46,2 mkr, där nästan alla verksamheter inom avdelningen befaras gå med underskott. Även Äldreomsorgen 
prognostiserar budgetunderskott med -9,2 mkr där särskilt boende är det område som har störst avvikelse mot budget. 
Skärpta regler från både Migrationsverket och Försäkringskassan är bidragande faktorer till Stöd och omsorgs 
underskott. Intäkterna inom Stöd till barn och familj har minskat i och med att Migrationsverket avslagit fler av 
kommunens bidragsansökningar samt att dygnschablonersättningen har sänkts. Även Försäkringskassan har ändrat 
sina regler inom personlig assistans och beviljar färre timmar, vilket har inneburit en kostnadsövervältring från stat 
till kommunen. 
Äldreomsorgens underskott beror bland annat på högre personalkostnader inom området särskilt boende då 
verksamheten krävt en högre bemanning. Även brist på sjuksköterskor har bidragit till de ökade kostnaderna, då 
bemanningssjuksköterskor hyrts in för att klara verksamheten. 
Socialnämnden har beslutat om och planerar för ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men bedömningen är 
att dessa inte kommer leda till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2018. 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden underskott om -4,5 mkr och budgetavvikelsen för helår 2018 
prognostiseras till underskott om -8,2 mkr. 
Orsaken till avvikelsen beror dels på ett förtida utträde från ett hyreskontrakt vid havsbadet där kommunen haft 
förskole- och grundskoleverksamhet för nyanlända barn. Dels beror det på försiktig bedömning av osäkra 
ersättningar från Migrationsverket. Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att 
verksamheten varit överdimensionerad utifrån det faktiska behovet. 

Koncernen Piteå kommun 

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå 
Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. 

Grafen redovisar helårsresultatet perioden 2014 - 2017 samt resultat efter finansiella poster vid delåret i augusti 
2018. För perioden januari-augusti 2018 uppgår resultatet efter finansiella poster till 201,0 mkr. Utfallet är högre än 
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föregående års resultat för samma period, som då 
uppgick till 191,0 mkr. 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB 

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en 
koncern med de helägda dotterbolagen Piteå 
Renhållning och Vatten AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn 
AB, AB PiteEnergi, Piteå Science Park AB samt 
Nolia AB som ägs till 33,33%. 
Resultatet efter finansiella poster för koncernen 
Piteå Kommunföretag AB perioden januari-
augusti 2018 uppgår till 75,8 mkr. Utfallet är bättre 
än budget och högre jämfört med samma period 
föregående år som då var 67,6 mkr. För djupare 
analys hänvisas till respektive bolags kommentarer. 
Målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
är uppfyllt. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 2,6 mkr klarar kommunallagens 
balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från 
tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har tidigare år avsatt totalt 115,3 mkr i Resultatutjämningsreserv (RuR), 
som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år. 

Reservfond 

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, 
fonderade medel i egen balansräkning. Under perioden har fonden tillförts nya medel om 15 mkr. Under 2018 till och 
med augusti har fonden genererat positiv avkastning på 4,0 mkr som stärkt kommunens resultat och marknadsvärdet 
uppgår till 210,7 mkr. Reservfonden uppgår till cirka 18 % av totala pensionsförpliktelser. 

Måluppfyllelse ekonomi 

I tabellen nedan redovisas prognos på måluppfyllelse för respektive finansiellt nyckeltal kommunfullmäktige 
fastställt i verksamhetsplanen. 

Finansiella nyckeltal Målvärde Prognos Måluppfyllelse 2018 Måluppfyllelse 2017 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

1,5-2,0 % Nej, 0,1 % Ja, 2,1 % 

Likviditet (betalningsberedskap antal dagar) Minst 30 dagar Ja, 71 dagar* Ja, 109 dagar* 

Soliditet (antal lån) 

Inga lån, 
undantag kan 
ske för 
bostadsbyggande 

och strategiska 
långsiktiga 
investeringar 

Ja, 0 lån Ja, 0 lån 

Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse Balans mellan 
ekonomi och 

verksamhet 

Nej, -63,3 mkr Nej, -40,2 mkr 

Arbete med avtalstrohet redovisas Ja, stickprovsvis undersökning -

Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag Inget tillskott Ja, inget tillskott Ja, inget tillskott 

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit 

Det prognostiserade resultatet för kommunen är sämre än budgeterat resultat och målet om ett resultat på 1,5-2,0 % 
av skatter och generella statsbidrag. Det behövs en resultatförbättring över prognosen på cirka 34 mkr för att nå 
kommunens resultatmål. Främsta orsakerna till att målet inte förväntas nås är Socialnämndens och Barn- och 
utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Socialnämndens ökande negativa avvikelse från budget är 
oroväckande eftersom det främst beror på externa faktorer som är svårpåverkade för kommunen. 
Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en god likviditetssituation. 
Arbetet med avtalstrohet har utvecklats under perioden. Stickprovskontroller av inköpsmönster har genomförts och 
dialog om utfallet har förts med förvaltningarna. Fortsatt arbete för förbättrade mätmetoder pågår. 
Inga tillskott från kommunen till de kommunala bolagen prognostiseras. 
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Strategiska områden 

De tre prioriterade målen för 2018 är: 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

Uppfyllt i hög grad 

Inflytande 
Kultur, park och fritid tillhandahåller olika mötesplatser utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det 
lokala föreningslivet. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Tillsammans med SISU samordnas arbetet 
kring certifierad anläggning inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och 
trygg förening som är en kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. 
Trygg och utvecklande uppväxt 
Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familjer fortsätter att öka (1 719 st t.o.m. aug 2018, jmf 1 450 st aug 
2017). Årsprognosen visar på en 30-procentig ökning jämfört med motsvarande period 2017. Det medför fortsatta 
utmaningar att hålla den lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker 
antalet ärenden med utredningstid längre än fyra månader och den kösituation som beskrivits tidigare ser bättre ut än 
på länge. 
Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem fortsatt att 
öka, från i snitt 28 till 29 placerade per månad. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista 
augusti var 88 barn. Verksamheten har fortsatta svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya 
familjehem vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av 
familjehem är antagen av Socialnämnden. 
Verksamheterna för ensamkommande barn (EKB) har minskat ytterligare då både behov och förutsättningar ändrats. 
Piteå kommun har idag kvar endast 33 platser för EKB, 13 platser på HVB-hem och 20 platser i Stödboende. I 
dagsläget är 23 av dessa platser belagda. 
Stöd till Barn och familj har beviljats medel från Innovationsfonden och har anställt tre personer som ska arbeta 
förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer. 
Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades under läsåret 2017/2018, enligt 
enkätresultaten från Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller 
rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Orsakerna bakom flickors oro och rädsla analyseras under hösten 
i dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. 
Andel barn, 0-19 år, i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste 
siffrorna (2016) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 3,9 till 3,4 %. 
Piteå har väsentligt lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länet och riket. 

Faktaruta: 

Definition av ekonomiskt utsatta hushåll: Hushåll med låginkomst eller ekonomiskt bistånd. Låg inkomst avser hushåll vars inkomst 
understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980-talet med inflationsuppräkning) samt norm för boendeutgifter. Med ekonomiskt bistånd 
menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med den skillnaden att 

beräkningen avser 0-19 år istället för 0-17år. 

Alkohol och droger 
Signaler om ökad droganvändning och psykiskt ohälsa bland barn och unga tas på stort allvar. Socialtjänsten har 
tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett 
uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 
förebyggande arbete kopplat till missbruk bland 
unga. Arbetet startade i augusti 2018.Arbetet kring 
inomhusmiljöer och tobakstillsyn sker enligt plan. 
En rapport från sommaren visar minskade problem 
med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av 
förebyggande arbete inom området. 

Grafen visar andel elever i årskurs 2 på gymnasiet 
som aldrig använt narkotika. Undersökningen visar 
att mellan 90-94 % av eleverna inte har använt 
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narkotika under de senaste åren. Att så många som 1 av 10 använt narkotika måste ses som bekymrande. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Delvis uppfyllt 

Befolkningen minskar 
Befolkningen i Piteå kommun minskade under perioden jan-juli med 92 invånare och kommunens befolkning 
uppgick den sista juli till 42 092 invånare. Befolkningen i Sverige ökar fortfarande starkt men ökningstakten har 
avtagit främst till följd av minskad invandring. Antalet asylsökande fortsätter dessutom att minska. Folkökningen 
under de senaste åren har i Piteå och övriga Norrbotten huvudsakligen kommit från invandring. Övriga 
förändringskomponenter i form av inrikes inflyttning och födelseöverskott påverkas negativt av urbaniseringstrenden 
och demografi. Under första halvåret 2018 var Norrbotten det enda länet i Sverige som minskade sin befolkning, -
831 invånare. Luleå och Piteå kommun minskade, i numerär, mest i landet. Boden var den enda kommunen i 
Norrbotten som ökade sin befolkning under första halvåret. 
Fortsatt stora svängningar på medellång sikt 
Migrationsverkets stora anläggningsboende i Piteå har en stark påverkan på invånarantalet i kommunen. När en 
asylsökande fått uppehållstillstånd måste personen i regel vänta ett antal veckor eller månader på bostad i den 
kommun som blivit ansvarig för mottagandet. Under den perioden folkbokförs personen i Piteå kommun. Beroende 
på var de asylsökande vid ett anläggningsboende i Piteå är i asylprocessen och mottagarkapaciteten i övriga 
kommuner varierar antalet och andelen personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets mottagningssystem. I 
diagrammet nedan visas antalet inskrivna vid Migrationsverket mottagningssystem i Piteå kommun samt 
fördelningen av uppehållstillstånd. I november 2017 var antalet med uppehållstillstånd som flest med 287 personer 
för att i september 2018 minskat till 54 personer. Under sommarmånaderna flyttar dessutom myndigheten inskrivna 
mellan anläggningarna i region nord. Efter sommaren flyttas en del tillbaka samtidigt som andra tillkommer. 
Proceduren blåser upp statistiken för inrikes in- och utflyttning och försvårar därmed prognosarbetet. I början av 
hösten 2018 är antalet med 
uppehållstillstånd färre än 
motsvarande period ifjol. 
Granskar man de senaste 
åren har antalet med 
uppehållstillstånd ökat 
under hösten. 
Migrationsverket kan dock 
inte lämna besked kring hur 
fördelningen av antalet med 
eller utan uppehållstillstånd 
kommer att utvecklas fram 
till det största 
anläggningsboendet stänger 
i februari 2020. Efter 
februari 2020 kommer 
gruppen troligtvis att återgå 
till nivåer om 20-30 
personer. 

Vidareflyttning påverkar 
Periodens befolkningsminskning bör sättas i relation till de senaste årens, ur ett historiskt perspektiv, stora 
befolkningsökning i Piteå kommun. Efter en period med invandring sker omflyttningar inom Sverige från de 
kommuner som först tog emot de nyanlända. Effekten är större i Piteå på grund av Migrationsverkets stora 
verksamhet men finns också i den grupp nyanlända som blivit kommunplacerade i Piteå. Flyttmönstren för 
nyanlända avviker inte särskilt mycket från inrikes födda om hänsyn tas till ålder. Unga människor flyttar i högre 
utsträckning till större städer söderut för studier och arbete. Piteås andel utrikesfödda i gruppen 16-64 år, 8,1 % år 
2017, är trots en ökning med drygt 2 procentenheter sedan 2013 fortsatt tredje lägst bland kommunerna i Sverige. 
Även andelen utrikes födda i åldersgruppen 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillståndet, 2,5 %, är 
jämfört med andra kommuner låg. Låg andel utrikes födda i befolkningen ger inte upphov till någon större inflyttning 
av utrikesfödda som söker sig närmare släkt och vänner. Under perioden visar befolkningsförändringarna i tabellen 
nedan störst minus för inrikes utflyttning. Gruppen inrikes utflyttare kan på halvåret delas upp i utrikes födda samt 
inrikes födda. Under första halvåret hade Piteå kommun ett positivt netto av inflyttning från inrikes födda, +7, men 
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ett negativt netto bland utrikes födda, - 292. Störst positivt netto för inrikes födda inflyttare hade Piteå kommun mot 
övriga Norrbotten, +30, samt Västerbotten, +13. 
Vidareflyttningen ger effekt på befolkningen i arbetsför ålder, 16-64 år, som minskat med 204 personer under 
perioden jan-aug. Samtidigt har antalet pensionärer (65+) ökat med 313 personer och 0-15 åringar minskat med 202 
barn- och ungdomar. Färre försörjer nu fler och i framtiden kommer ännu färre att försörja ännu fler. 
Antalet födda är lägre än motsvarande period i fjol vilket ger ett större födelseunderskott, -27, än motsvarande period 
2017. Invandringen är en positiv motvikt till nuvarande och kommande födelseunderskott. Invandringsöverskottet, 
+ 242, fortsätter att öka men det kommer troligtvis att minska betydligt efter att Migrationsverket stänger sitt stora 
anläggningsboende. Antalet asylsökande till Sverige har minskat de senaste åren och är nu lägre än innan den 
arabiska våren 2011. År 2017 sökte 25 666 personer asyl i Sverige. 

42 092 

-92 
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305 
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1 177 
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41 904 

Aug 2017 Aug 2016 

Folkmängd 

Folkökning 0 

Födda 274 

Döda 281 

Födelseöverskott -7 

Inrikes inflyttning 764 

Inrikes utflyttning 947 

Inrikes flyttningsöverskott -183 

Invandring 211 

Utvandring 36 

Invandringsöverskott 175 

SCB:s efterjusteringar 9 

Ny anpassad befolkningsprognos 
En ny befolkningsprognos har tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, 
Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i februari 2020 samt planerat och prognostiserat 
bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella 
antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser 
visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och inte förrän 2021 överstiga folkmängden år 2017. 
Inte förrän 2029 år nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare. 
I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen 
minskar befolkningen i arbetsför ålder med 644 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. 
Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i 
yrkesverksam ålder utvecklas positivt. 

År Totalt 0 - 19 år 20 - 64 år 65 + 

2017 42 184 9 245 23 202 9 737 

2018 42 181 9 252 23 004 9 924 

2020 42 183 9 322 22 703 10 158 

2025 42 776 9 578 22 653 10 546 

2030 43 069 9 711 22 558 10 799 

I kommunorganisationen pågar inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen. Planer för 
bostadsbyggande i hela kommunen, en utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar vid Universitetsområdet och nya 
arbetssätt inom kompetenshöjning och mottagande är bara några exempel. 
För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att 
krävas samt troligtvis även någon form av omvärldsförändring. Ytterligare analyser av befolkningsprognosen har 
påbörjats och kommer att pågå under hösten 2018. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet 
att på egen hand ordna boende i Piteå istället för en anvisad kommunplacering kan vara en del i att närma sig 
befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå en resurs. För att nyanlända i högre 
utsträckning ska välja att bo kvar i Piteå behövs troligtvis även insatser och innovationer i både civilsamhälle och 
arbetsliv. 
Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas 
på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet 
att behövas. 
Målbedömningen sänkas till delvis uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att 
varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid. 
Sänkt målbedömningen görs i prognos 2018. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Uppfyllt i hög grad 
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Totala arbetslösheten i Piteå minskar 
I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,5 
procentenheter till 4,5 % när augusti 2018 jämförs med augusti 2017. Arbetslösheten skiljer sig mellan könen även 
om skillnaderna är små, en differens på 0,3 procentenheter. Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet 
minskar arbetslösheten. Piteå har lägre arbetslöshet än länet (4,7 %) och riket (5,6 %). Skillnaderna är fortsatt stora 
mellan grupperna inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla 
arbetslöshetsgrupper; inrikes födda, utrikes födda samt bland ungdomar. Även långtidsarbetslösheten minskar i 
Sverige och Norrbotten. I Piteå minskar långtidsarbetslösheten i grupperna utan arbete i 6-12 månader samt utan 
arbete i mer än 24 månader. I gruppen med en arbetslöshet mellan 12 och 24 månader ökar arbetslösheten något. 
Under året har många av de arbetslösa fått ta del av anställningsstöd, där antalet Extratjänster ökat kraftigt från 4 till 
70 på ett år. Piteå kommun som arbetsgivare tillhandahåller arbetsplatser för en rad av dessa extratjänster. Nu läggs 
resurser på att få individer som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig. Utöver aktiva satsningar från 
Arbetsförmedlingen hjälper den fortsatt goda konjunkturen fler att komma i arbete. 
Minskningen av ungdomsarbetslösheten fortsätter 
Ungdomsarbetslösheten fortsätter sin långsiktiga trend nedåt, en minskning med 0,3 procentenheter till 6,5 % när 
augusti 2018 jämförs med samma månad 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet minskar inte lika mycket som i länet (-
0,5) och riket (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har länge varit högre än i länet och riket, men skillnaderna har 
successivt minskat, nu ökar skillnaderna igen. De unga männen ökar i arbetslöshet medan kvinnornas arbetslöshet 
faller mer än rikets. Sannolikt påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikes födda ökat i Piteå de senaste 
åren, ökningen består till relativt stor del av män. Ungefär var tredje arbetslös ungdom i Piteå och Norrbotten är 
utrikes född. 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2018-08 6,5 5,6 7,2 6 4,9 6,8 5,6 4,7 6,5 

2017-08 6,8 6,5 7,0 6,5 5,3 7,3 6,4 5,2 7,5 

Differens -0,3 -0,9 0,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0,8 -0,5 -1,0 

Arbetslösheten bland utrikes födda minskar mest 
Arbetslösheten bland utrikes födda i Piteå minskar med 2,0 procentenheter jämfört med augusti 2017. En del av 
minskningen förklaras av att gruppen utrikes födda minskat under året. Piteå avviker negativt från länet och riket. 
Utvecklingen kan förklaras av att gruppens storlek varierar mellan enskilda månader. Piteå kommuns samarbete med 
Arbetsförmedlingen och andra aktörer har ett särskilt fokus på utrikes födda. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög 
utgjorde de utrikes födda i arbetslöshet i augusti endast 320 personer av det totala antalet 1 133 arbetslösa. 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 

Piteå Kvinnor Män Länet Kvinnor Män Riket Kvinnor Män 

2018-08 17,6 16,6 18,8 13,2 11,5 15,1 14,6 14,7 14,6 

2017-08 19,6 18,8 20,5 14,9 13,4 16,5 15,1 14,5 15,7 

Differens -2,0 -2,2 -1,7 -1,7 -1,9 -1,4 -0,5 0,2 -1,1 

Försörjningsstöd 
Totalt har 686 hushåll fått försörjningsstöd under årets första åtta månader. Det är sju färre hushåll än samma period 
2017. Av de som fått stöd är 39 % kvinnor och 61 % män. Antalet unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd 
uppgår till 205 st., vilket är ett fler än augusti 2017. Den procentuella fördelningen för unga ser likadan ut som på 
totalen. Det är färre hushåll i gruppen 65 år och äldre jämfört med augusti 2017. 

49,4 % 

15,7 % 

 
 

   
          

             
           

         
         

      
         
               

          
             

         
      

  
             

       
         

       
       
              

  
         

           

           

           

           

    
           

          
          

            
      

        

           

           

           

           

 
          

              
               
         
         

        

        

        

      

    

     

            
             

            
           

          
       

  
             

         

57,5 % 52,6 % 

Orsak till försörjningsstöd jan-aug 2018 jan-aug 2017 jan-aug 2016 

Arbetslöshet 

Sjukdom 14,2 % 23,2 % 

Övrigt 34,9 % 28,3 % 24,2 % 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Uppfyllt i hög grad 

Inom två månader får de allra flesta barn plats på förskolan och de flesta barn får plats inom tre månader. 
Jämfört med 2017 har andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9 ökat med två procentenheter, från 89 % till 91 %, men 
fortfarande två procentenheter lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Bland flickor är den 93 % och bland 
pojkar 89 %. En analys av utvecklingen kommer att ske med berörda verksamheter under hösten. 
Med hjälp av statsbidrag kommer några skolor i kommunen stödjas i arbetet med likvärdighet i grundskolan. Bland 
annat handlar det om att frigöra undervisningstid för lärarna genom att omfördela arbetsuppgifter till lärarassistenter 
och att minska undervisningsgrupper. 
Andelen gymnasieelever som tagit examen inom tre år har ökat och läsåret 2016/2017 tog nästan 90 % av eleverna 
på yrkesförberedande program examen inom tre år. Trenden visar fortsatt att allt färre, framför allt färre män, 
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studerar vidare på högskolenivå inom två år efter avslutade gymnasiestudier. Förklaringen verkar vara en ökad 
etablering på arbetsmarknaden inom två år efter gymnasieexamen. 
Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan utvecklas och ytterligare två utbildningar startade under augusti. 
Deltagandet är högt inom vuxenutbildningen vilket möjliggörs av studier på distans samt deltidstudier. Kommunala 
insatser, riktade statsbidrag samt samarbete inom regionen gör det möjligt att flertalet av del utbildningar som i 
dagsläget efterfrågas kan erbjudas potentiella studenter. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Uppfyllt i hög grad 

Under perioden januari till augusti 2018 har 216 nya företag startat i Piteå kommun. I arbetet med att skapa ett mer 
attraktivt näringslivsklimat har ett flertal åtgärder genomförts under året. Det har varit ett aktivt arbete med 
företagsbesök, workshops tillsammans med näringslivet, näringslivsdialoger i landsbygdscentra (Jävre, Norrfjärden, 
Rosvik, Sjulnäs och Hortlax), frukostmöten i centrala Piteå och löpande möten med olika branschorganisationer. 
Under denna period har även en utbildning genom SKL, ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. En utbildning anpassad 
för chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete där målet är att utveckla kommunens kontakter 
med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt 
och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
Inom besöksnäringen har antalet gästnätter i Swedish Lapland ökat med preliminärt 7 % under juni månad jämfört 
med samma period föregående år. Jämfört med övriga riket sticker nordligaste Sverige ut positivt. Inom Swedish 
Lapland är Piteå dessutom den destination som ökat allra mest med en preliminär ökning på 17 %. 
En kommunal etableringsstrategi har utarbetats till 2020. Ett etableringsråd har bildats med uppdraget att stödja 
förebyggande insatser för lyckade etableringar. Kommunkoncernen arbetar gemensamt med målsättningen att öka 
samverkan och införa nya metoder kring service till såväl nya företagsetableringar som befintliga företag. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 

Uppfyllt i hög grad 

Inom demokratiutveckling är medborgardialog och dialog med närsamhället prioriterat under 2017 och 2018. Syftet 
är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Tillitsbarometern har genomförts genom en enkät till 
1 000 pitebor och visar att piteborna har ett något högre förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm. än 
svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort 
förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och 
drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar 
att fortsatt arbete för ökad lokalsamhällestillit är viktigt. 
I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver. Unga 
kommunutvecklare genomfördes för första året och åtta ungdomar arbetade under tre veckor med dialogen kring 
Rådhustorgets utformning samt att undersöka på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten presenterades i två 
olika rapporter. En sammanfattande rapport kommer att presenteras under hösten 2018. Som ett led i fokusdialog 
Näringsliv genomfördes frukostmöten i samtliga landsbygdscentra. Totalt deltog 68 personer. PiteåPanelen har under 
våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring samrådsprocessen och resultatet 
kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Uppfyllt i hög grad 

Under perioden har ett projekt startats i syfte att stötta och utveckla nyanlända barn och elevers lärande från 
förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott 
mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad 
kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för social inkludering på Strömbackaskolan. 
Dialoger kring trygghet i landsbygdscentra har genomförts och satsningar på mötesplatser som främjar mångfald 
görs löpande, exempelvis med utveckling av verksamheten på Kaleido. Flera projekt och satsningar genomförs med 
syfte att underlätta för bland annat utrikes födda och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig på 
arbetsmarknaden, exempelvis ESF-finansierade projekt som Lärande rekrytering och Kompetens för alla. Tydliga 
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tecken finns att satsningarna ger önskvärt resultat. Förutom att deltagarnas integration och framflyttade positioner på 
arbetsmarknaden utbildas anställd personal som arbetar runt deltagarna i mångfaldsfrågor. Exempel på andra 
satsningar som pågår är Lagkamrat, Föreningspatrullen, Kulturarenan. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Uppfyllt i hög grad 

Piteå Kommuns arbete med jämställdhetsintegrering fortsätter, bland annat har ett nätverk för män inom förskolan 
bildats i syfte att rekryterat och behålla fler män och inom socialförvaltningen har en utbildning i normkritiskt 
perspektiv genomförts. 
För att utveckla jämställdheten i service och bemötande har bland annat en utbildning kring hedersförtryck 
genomförts inom flyktingverksamheten. Därutöver har gång- och cykeltunnlar inventerats och vid arbetet med 
fördjupade översiktsplaner har antal deltagande män/kvinnor på samråd och dialoger följts. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet tillika 
verksamhetsplan. En del består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i 
samhällsbyggnadsprocessen. Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för 
landsbygd och stadsdelar. Kommunen har aktualiserat sitt åtagande för att minska fossila koldioxidutsläpp och arbeta 
förebyggande för minskade klimatförändringar genom borgmästaravtalet. 
Under året har vindkraftsutbyggnaden i Markbygden tagit fart rejält och forskningsanläggningen Solvåg har invigts 
på universitetsområdet. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Uppfyllt i hög grad 

Piteborna är relativt trygga enligt SCBs trygghetsundersökning. Det stämmer väl med vad som kommit fram vid den 
medborgardialog som genomförts där majoriteten uttryckte att de känner sig trygga eller mycket trygga. En oro finns 
dock framförallt hos kvinnor för att gå ute kvällstid. Under perioden har samtliga gång- och cykeltunnlar inventerats 
i syfte att identifiera möjliga åtgärder för ökad trygghet och utifrån detta har ett första arbete påbörjats med busk- och 
slyröjning. 
Skolenkätens (Skolinspektionen) resultat från våren 2018 visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, 
elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Främst gäller det elever 
i årskurs 9 men även bland personal i grundskolan. Trenden är i linje med övriga riket. Inom fritidsområdet arbetats 
för att erbjuda fritidssysselsättningar till personer med funktionsnedsättningar. Även trygghetsvandingar och "pitebor 
på stan" är exempel på åtgärder som genomförs inom trygghetsområdet. Inom socialtjänstens områden används och 
prövas hur digital teknik kan användas för att öka tryggheten. Exempelvis används trygghetslarm och nattillsyn via 
kamera. Även gps-larm är testat men inget beslut är taget för fortsatt användning. 
Piteå placerar sig på plats 62 (48) i Tillgänglighetsbarometern (Humana 2018) bland de 214 kommuner som rankats. 
Piteå ligger likt tidigare högt när det gäller olika ohälsomått enligt Försäkringskassan. Sjukpenningtalet har 
förbättrats de senaste åren men är högre än snittet för både länet och riket. Piteå utmärker sig genom att spridningen 
mellan kvinnor och män är stor. Kvinnorna i Piteå har ett högre sjukpenningtal jämfört med kvinnors rikssnitt, 
samtidigt som männen har lägre än motsvarande snitt. Gapet mellan könen är stort, 7,9 procentenheter i Piteå, att 
jämföra med 5,4 för länet 6,1 på riksnivå (aug 2018). Ohälsan bland kvinnor i Piteå blir än mer utmärkande då 
Norrbottens kvinnor som grupp har lägre sjukpenningtal än riket, men där Piteå alltså ligger klart högre. 
Försäkringskassans avslag av sjukpenning har ökat sedan 2014 särskilt i norra Sverige. Detta skulle enligt 
myndigheten kunna förklaras av att bedömningarna i Norrbotten historiskt varit "snällare" än i andra delar av landet. 

Faktaruta: 

Sjukpenningtalet beskriver antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade 
individer. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 
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Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Uppfyllt i hög grad 

Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och 
hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målvärdet 
om 275 bostäder för helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på 
Universitetsområdet har påbörjats. 
Antalet bygglovsansökningar har minskat med ca 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot har 
flera ansökningar om planbesked inkommit som ger en variation i boenden. 
Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. I slutet av augusti bestod kön till vård 
och- omsorgsboende av 25 personer, varav 13 st. har korttidsboende i avvaktan på permanent plats. Detta är en 
ökning med 13 personer jämfört med augusti 2017. Kön till gruppbostäder är nio personer, oförändrat sedan augusti 
2017. Byggnationen av nytt äldreboende vid Berggården pågår, inflyttning beräknas hösten 2019. Flera hus med 
vattenskador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden. 
Bostadsfrågan för vissa grupper är besvärlig, dels för personer som av olika anledningar inte godkänns som hyresgäst 
eller har få eller inga köpoäng, dels för nyanlända som efter etableringstiden ska hitta egen bostad. Det är svårt att 
hitta tillfälliga lösningar för samtliga grupper. 
Den undersökning av inne- och utemiljön inom förskola och skola som genomförts har mynnat ut i en 
investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor, som ska säkerställa att Piteå erbjuder en attraktiv 
förskole- och skolverksamhet. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Uppfyllt i hög grad 

Under vinterhalvåret föll mycket stora snömängder, vilket ger påfrestning på vinterväghållning och i viss mån har det 
även gett konsekvenser för barmarksunderhåll av gator och vägar. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav 
på vägnätet. Ett förslag till ny gång- och cykelplan är framtaget. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats, 
vilket medför bl a försenad upphandlingsprocess innan ny leverantör är antagen. Resandet med kollektivtrafik har 
ökat med ca 1 % jämfört med motsvarande 
period föregående år. Till följd av ett 
statligt stöd har skolungdomar fått åka 
gratis i sommar med både tätortstrafiken 
och länstrafiken i Norrbotten. 
Andelen med tillgång till digital 
infrastruktur är betydligt högre i Piteå 
kommun än övriga Norrbottens kommuner 
och riket som helhet. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Uppfyllt i hög grad 

Ett stort kulturutbud och en bred musiktradition är kännetecken för Piteå. Nöjd-medborgarindex för kultur i Piteå 
ligger högre än Norrbottens övriga kommuner och riket som helhet. Många besökare besöker biblioteken och 
konsthallen. Kaleido som plattform för kulturen tros betyda mycket för framtida utveckling. Möjligheten att bedriva 

en dansutbildning i egen regi är under 
utredning. 

Inom områden som kulturmiljövård, 
stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete 
m.m. beaktas kulturmålet. Arbetet under året 
har bland annat omfattat Rådhustorget, 
gestaltningsplan för offentlig belysning, 
riktlinjer för bebyggelse och inventering av 
stadens "golv" (markbeläggning m.m.) samt 
invigning av Öjeby torg. 

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 
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Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 

Delvis uppfyllt 

Socialtjänsten bedömer att antalet ungdomar som använder droger är liknande som föregående år. Socialnämnden 
arbetar tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden kring tidigare beslutat uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Arbetet har startat under perioden och en arbetsgrupp är 
tillsatt. 
Kommunen arbetar aktivt med att sprida information om och förebygga användandet av doping. Föreläsningar och 
utbildningsinsatser har genomförts i samarbete med SISU Idrottsutbildarna riktade mot föreningslivet. 
Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. 
Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018. 

Foto: Jonas Lundmark 
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Ledningskonsekvenser 

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar 
som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt 
och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet. 

Piteå MR- kommun 2020 

Pågår 

Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. Folkbildning 
och kommunikation med alla delar av samhället, piteborna, arbetsplatser, näringsliv, föreningsliv och 
organisationer. MR ska synliggöras genom utställningar, Värt att veta, sociala medier, föreläsningar och 
dialogtillfällen, affischer sprids digitalt och fysiskt. Det internkommunala kunskapsbygget fortsätter. 

Tillit till lokalsamhället 

Pågår 

Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". Systematiken för delaktighet och dialoger behöver 
ständigt utvecklas. Ett utvecklingsområde är utökad samverkan med civilsamhället för att inkludera alla i 
samhällsutvecklingen. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 

Pågår 

En rad åtgärder för ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts under perioden. Tillsammans med 
övriga kommuner och näringslivet i Luleåregionen genomfördes rekryteringsträffen Hemlängtan i Stockholm. 
Näringslivet har lanserat den digitala plattformen Hej Piteå! som bland annat stöds av det kommunala bolaget 
PiteEnergi. Satsningen sprider bland annat Jobbtips i sociala medier. 

Näringslivsklimat 

Pågår 

Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av 14 övergripande mål och ett av tre 
prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och 
kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och 
organisationer. Företagslotsen kommer att synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt 
fortsätta arbetet med etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna 
för att skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, 
exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via 
webb och sociala medier. 
Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens 
leverantörer. 
Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat 
och under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra 

Innovation och digitalisering 

Pågår 

Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra 
kommuner med fokus på bästa möjliga för Piteå. 
Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt 
tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus har hittills legat på att koordinera, leda och 
stötta kommunens innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan har varit betydligt större än 
tillgången till nödvändiga resurser. 
Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har byggt på att innovationsstöd, ledning och 
koordinering för berörda förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen. Processledare för 
uppdraget upphör dock augusti 2019 på grund av begränsad finansiering. Ett vägval krävs om centralt 
innovationsstöd och koordinering även i fortsättningen ska utgå från kommunstyrelsen eller om respektive nämnd 
ska överta det ansvaret. 
Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya 
dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har 
driftsatts och en handlingsplan för digitaliseringsarbete 2018 är framtagen och förankrad i 

30 



 

          
          

  

 

  
             

         
        

      
      

     

  

  

 

förvaltningschefsgruppen. Men de insatser som behövt ske för att hålla ihop en gemensam inriktning och vägval 
som stödjer politiska målsättningar har varit små utifrån den begränsade tillgången till resurser och rörliga medel 
viket begränsar möjligheterna. 

Flickors och kvinnors hälsa 

Pågår 

Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att vara en attraktiv kommun. Behov finns av 
insatser kring normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Ett fokusområde är 
maskulinitet. En långsiktig åtgärdsplan ska tas fram under hösten 2018. 
Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska 
sjukfrånvaron. Med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent av befolkningen i Piteå 
vilket borde antas ge positiv effekt på flickors och kvinnors hälsa i Piteå. 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra 

Pågår 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och förväntas antas av 
kommunfullmäktige december 2018. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för stadsdelarna. 

31 



 
 

 
       

                    
                

 

 
       
    

       
      

          
          

        
          

          
          

       
       

         
     

      
           

        
   

       
           

         
         

     
 

       
          

         
        
      

        
         

           
         

        
          

          
             

        
        

  

God ekonomisk hushållning 
Faktaruta - God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget 
utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

Utfallet för perioden januari-augusti visar på såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med kommunens 
målsättning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget 
Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse. För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har 
kommunstyrelsen gett kommunchef ett uppdrag och åtgärder pågår. 
Prognosen för helåret 2018 är att Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna 
är oförändrade jämfört med årsbokslutet 2017 förutom för befolkningsutvecklingen som har sänkt målprognos per 
augusti. Befolkningsutvecklingen under perioden samt prognosen för kommande år visar på en betydligt 
långsammare ökning än målsättningen. Det finns tydliga signaler redan nu på att utvecklingen av kommunens 
intäkter inte motsvarar den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg samt att statens kostnadsövervältring på 
kommunen får stor negativ resultatpåverkan. Till det ska även läggas ett ökat antal orosanmälningar och insatser för 
barn och unga samt missbruksvård med ökade kostnader som följd. 
För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling görs stora insatser inom samhällsbygget, i syfte att stärka 
såväl stad som landsbygd. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala satsningar i form av nya 
förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. 
Under perioden har ett målmedvetet arbete påbörjats i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog med närsamhället i 
form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att fortsatt stärka Piteå som en attraktiv ort att leva och 
verka i. "Ett Piteå för alla" är ett av kommunens ledord i arbetet för att stärka samhällsgemenskapen, påverka 
attityder och förhållningssätt. 
Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 133 mkr. Semesterlöneskuldens 
förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 62 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 3 mkr. Det är 
cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket är en varningssignal. Kommunkoncernen 
redovisar överskott för perioden om 201 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger 
kostnaderna. För de finansiella nyckeltalen prognostiseras uppnådd måluppfyllelse för likviditet, soliditet, 
avtalstrohet samt tillskott till kommunala bolag. 
Nämnderna sammantaget prognostiserar betydande underskott, -63 mkr, främst till följd av Socialnämnden och 
Barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna har påverkats av ökad efterfrågan på service och tjänster då bland 
annat förändrade demografiska förutsättningar leder till fler barn, unga och äldre. Det medför att nyckeltalet om 
nämndernas budgetavvikelse inte bedöms uppfyllas vid årsskiftet. Sammantaget bedöms nämnderna, trots 
utmaningar, leverera service och tjänster av god kvalitet. 
Bolagen bidrar genom att uppfylla målet att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens 
ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har 
ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. 
Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av 
verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 
helåret 2018. Dock finns sammantaget varningssignaler för kommunen att ta fasta på. Kommunens kostnader har 
ökat och kommer troligen att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov 
och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Kommunens intäkter kan inte kommande 
år förväntas öka i samma takt som varit fallet de senaste åren, kopplat till befolkningsutveckling och förväntad 
konjunkturutveckling. Det är en negativ utveckling som de flesta kommuner i riket förutspår. 
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Nämnder/Bolag
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Nämnder och bolag



 
 

 

  

 

        
       
         
          

  
      

 

 

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 

      

          

        

           

      

      

       

      

 

 

        
           

      
        

         
         

  
  

 

            
           

        
   

 

              
       

         
         

   
     

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Periodens händelser 

 Samverkansavtal samt gemensam kost – och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner 
 Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommuner 
 Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven 
 Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och 

tillsynsnämnden i Piteå 
 Investeringsmedel för exploatering av Haraholmens industriområde 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
(tkr) 

2018 2017 helår 2018 2017 

Intäkter 825 0 866 40 

Kostnader -2 757 -2 563 -6 698 -4 509 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -1 932 -2 563 -5 832 -4 469 

Anslag (skattemedel) 2 755 3 110 5 937 4 742 

Internränta -8 -10 -11 -15 

Avskrivning -129 -130 -194 -194 

Periodens utfall 407 -100 64 

Investeringar 

686 

Analys 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar ett utfall på 0,7 mkr för årets första åtta månader. 
Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och 
fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Både valnämnden och 
fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar svaga överskott av likande förklaringar som ovan. 
Prognosen för helåret visar negativt utfall på -0,1 mkr, endast kopplat till kommunfullmäktige. Revision förväntas 
leverera nollresultat. För valnämnden kommer den stora resursanvändningen i samband med valet och nämndens 
ekonomiska utfall är svårprognostiserat. 

Kommunfullmäktige 

26 motioner har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning under jan-aug 2018. Ingen 
av dessa har besvarats under perioden. 11 andra motioner har dock besvarats under perioden. Medborgarförslag 
skickas så långt möjligt till beslutande nämnd. 26 medborgarförslag har inkommit. Under perioden har 
kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmodag. 

Revisionen 

Revisionen har under 2018 haft sju revisionsmöten och genomför under hösten dialoger med nämnder och de 
kommunala bolagen. Revisionen har haft en träff med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i 
kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning 
av god ekonomisk hushållning samt intern kontroll. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferens samt 
träffar med andra kommunala revisionsgrupper. 
Revisionen har genomfört sitt arbete i enligt med god revisionssed. 
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Valnämnden 

Valnämnden har under våren startat upp arbetet med förberedelser inför valet 9 september. Arbetet bedrivs i nya 
lokaler i Stadshuset av arbetsmiljöskäl. Rekrytering av nya valförrättare har fallit väl ut där dessa bygger en bra 
kompetens och erfarenhet att nyttja även för kommande val. Valnämnden har involverat företrädare för 
kommunledningsförvaltningen i förberedelsearbetet inför kommande överlämnanden av vissa arbetsuppgifter och 
ansvarsområden inför kommande val. 
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Periodens händelser 

 Resultatet från Piteå kommuns deltagande i Tillitsbarometern 2017 är presenterad för politiker, näringsliv 
och media 

 Unga frågar, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under 
perioden 

 Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner 
 Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal 

företagsbesök 
 Genom Stora Nolia har Piteå kommun i sin monter haft fokus på värdskap och visa på att Piteå är en bra 

plats att bo, jobba och verka i 
 Ett antal rekryteringar av specialisttjänster har påbörjats och genomförts 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 15 163 12 021 23 617 19 810 

Kostnader -123 031 -114 464 -196 779 -177 573 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -107 868 -102 443 -173 162 -157 763 

Anslag (skattemedel) 124 491 118 558 186 982 178 537 

Internränta -613 -598 -1 172 -907 

Avskrivning -7 218 -8 326 12 196 -12 004 

Periodens utfall 8 792 7 191 452 7 863 

Investeringar 6 236 18 679 27 222 26 766 

Analys 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 8,8 mkr, varav 
kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med -1,0 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster 
överskott med 9,8 mkr. Trots en rad positiva effekter inom kommunledningsförvaltningen såsom en positiv 
semesterlöneskuld direkt efter sommarperioden, att tillväxtpolitiska reserven och riktade medel inte nyttjats fullt ut, 
att kostnaderna för företagshälsovården begränsats och en minskad sjukfrånvaro så redovisas ett ekonomiskt 
underskott. Därtill har nödvändiga insatser till följd av övergripande uppdrag och målsättningar belastat 
förvaltningen ekonomiskt. 
Helårsprognosen visar på ett sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 0,5 mkr 
varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -8,8 mkr medan kommunstyrelsens 
gemensamma poster fortsätter redovisa överskott med 9,3 mkr. Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst 
förklaras av en utjämnad semesterlöneskuld vid årets slut, ökat nyttjande av tillväxtpolitiska reserven samt några 
vakanser som är återbesatta direkt efter semesterperioden. Till det tillkommer helårseffekter av områden som 
förklarat periodresultatet. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade 
medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel. 
Förvaltningen fortsätter förskjuta en rad löpande insatser framåt, t ex utvalda delar av kompetensutveckling, 
utveckling och underhållsinsatser för att hålla nere kostnaderna på kort sikt. Det riskerar dock att begränsa andra 
förvaltningars utvecklingsbehov. 
IT-relaterad verksamhet är i en förändringsprocess med en övergång från traditionella investeringsäskanden till 
leasinglösningar som direkt påverkar nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska förutsättningar. 
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Personal 

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 127 personer, 80 kvinnor och 47 män. Könsfördelningen är ojämn inom 
de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, 
medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Kvinnornas 
medellön i förhållande till männens har förbättrats, från 93,4 % till 97,4 %. Orsaken till förbättringen kan främst 
relateras till några genomförda rekryteringar av kvinnor med högre akademisk utbildning. 
Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av 
timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,6 årsarbetare. Hittills har fyra personer i åldrarna 64-66 år 
gått i pension, en kvinna och tre män. 
Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,5 %, av den totala sjukfrånvaron är ca 60 % 
långtidssjukfrånvaro. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar i förhållande till föregående år. Två 
tredjedelar av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under det senaste året och 83 % av 
medarbetarna har haft en frånvaro som kan räknas som sund frånvaro (0-7 dagar). 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Fortsätta arbetet med 
rekryteringsevent, samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet. Arbeta för en ökad mångfald, 
delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer. Skapa förutsättningar för ett fortsatt 
bostadsbyggande i både stad och landsbygd samt att stödja verksamheterna att öka takten med innovations- och 
digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Under perioden har en ny 
befolkningsprognos arbetats fram och planeringsarbetet för att hantera olika scenarios inför framtiden har påbörjats. 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för 
landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. 
De flesta bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Arbete fortsätter utifrån Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Piteå kommun är en av deltagarna i SKL:s 
nätverk Mänskliga rättigheter MR i kommuner, landsting och regioner. Utbildningsinsatser för att stötta arbetet för 
mångfald och MR finns tillgängliga för all personal inom kommunen, utbildning med HBTQ erbjuds chefer och 
medarbetare. Planering pågår för lansering av kommunikationskoncept för Piteå som MR kommun. 

Barn och unga - vår framtid 

Unga frågar är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har där besökt sju skolklasser och eleverna gavs 
tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever. 
Unga kommunutvecklare har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med dialogen 
kring Rådhustorgets utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har presenterats i 
två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018. 
Uppföljningen av metoder för ungas inflytande har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen under 2018. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Näringslivsfrågorna har ett särskilt fokus i och med att området är ett av de övergripande målen och ett av tre 
prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och 
kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och 
organisationer. Företagslotsen synliggörs för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med 
etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat 
intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". 
Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier. 
Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens 
leverantörer. 
Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och 
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under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra. 

Demokrati och öppenhet 

Under våren har resultatet från Tillitsbarometern presenterats. Undersökningen visar att piteborna har ett något högre 
förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 procent av 
de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 procent har ganska stort 
eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 procent har ganska eller mycket stort förtroende 
för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar på att ett arbete för ökad lokalsamhällestillit bör 
genomföras. 
PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring 
samrådsprocessen och resultatet kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018. 
Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och 
lokalsamhällestillit. 
Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. 
Utifrån goda resultat är ett arbete för ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA vid ICLD påbörjat. 
För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer 
och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. 

Livsmiljö 

Under perioden har ett härbärge bedrivits för andra året. Denna gång i Strömgårdens lokaler. Driften har hanterats av 
Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Försöket i sig har varit lyckat med hög eller full 
beläggning varje natt. Piteå församling har dock signalerat att nya förutsättningar krävs för att kunna hantera en 
sådan omfattande planering och genomförande under så kort tid. 
Konsument Piteå har år 2018 haft 655 reklamationsärenden under tiden januari-juni jämfört med 693 stycken under 
samma period 2017. Under samma period har budget- och skuldsanering haft 159 pågående ärenden jämfört med 174 
pågående ärende samma period 2017. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 82 nya 
ärenden under perioden jämfört med 79 nya ärenden samma period 2017. Detta års första period har totalt 101 
ärenden behandlats och avslutats jämfört med 70 avslutade ärenden samma period 2017. Det innebär att 
verksamheten har 9,1% färre pågående ärenden trots att fler ärenden inkommit under 2018. Verksamheten har ingen 
kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 
organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

För att socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans har kommunchef 
påbörjat åtgärder som består av en 
översyn av tjänsteorganisationen, 
identifiering av löpande 

förbättringsarbeten inom hela 
socialtjänsten, utarbetat en 
handlingsplan för avdelningen stöd och 

omsorg, utveckla analysarbetet av 
verksamheterna samt arbeta för att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning 

mellan kommunstyrelse, socialnämnd 
och socialtjänst. Återrapportering 
hösten 2018. 

Ge förslag på modell för 
indexuppräkning av vissa driftsanslag 

Klar 
Uppdrag i VEP 2015-
2017 

Rapporteras 
Delår 2017 

Förslag till modell är återrapporterad. 

Organisationsöversyn av IT-
verksamheten 

Pågår 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
IT-avdelningen har en komplex och 
omfattande verksamhet med stor 
variation i de sätt man levererar 
produkter, stöd och tjänster till de 
kommunala verksamheterna och 

bolagen samt hur detta finansieras. 
Samtidigt förändras sättet hur 
leverantörer tillhandahåller produkter 

och tjänster och dess affärsmodeller. 
Det leder till dels en otydlighet i utbud 
med svårigheter till uppföljning av 

funktion, kvalitet och kostnader men 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

det innebär också svårigheter till att 

skapa incitament för kostnadseffektiva 
vägval. Investeringsäskanden kommer 

att successivt ersättas med 

leasinglösningar vilket påverkar 
nämnders ekonomiska förutsättningar. 
Beslut om en översyn av kommunens 

hela IT-verksamhet är därför tagen av 
kommunfullmäktige och uppstartad av 
kommunchef. Syftet med översynen är 

att skapa en grund för att kunna 
organisera koncernens frågor inom IT 
så att kommunen kan anta den 

utmaning som man står inför. 

Parallellt med organisationsöversynen 
behöver ett antal områden utvecklas för 

att möta externa och interna krav på 
kommunens IT-verksamhet. Det avser 
övergången till vissa molntjänster och 

anpassning av kommunens 
finansieringssystem för att kunna 
hantera nya förekommande 

affärsmodeller på marknaden. För detta 

saknas engångsmedel för projektering 
2019 motsvarande 2,2 mkr och 

0,75 mkr för driftkonsekvenser. 

Identifiera och redovisa verksamheter Uppdrag från Rapporteras Samverkan med civilsamhället har skett 
(processer) som kan drivas i samarbete 

Pågår 
Riktlinjer 2019-2021 ÅR 2019 under två år avseende härbärge. 

med civilsamhället eller med former Samverkanspartens bedömning är att de 
som stärker medarbetarnas delaktighet ekonomiska förutsättningarna inte 

speglat den faktiska arbetsinsatsen och 
en avsaknad av långsiktiga lösningar 
innebär att samverkan utifrån tidigare 

ansvarsfördelning och finansiering inte 
är aktuell. Däremot finns ett stort 
intresse att finna fler 

samverkansområden som kan 
kombineras med härbärge i 
kombination med att Piteå kommun är 
beredda att ta ett större 

arbetsledaransvar för berörd personal. 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd 

Ej 

påbörjad 

Åtgärd från DELÅR 
2018 

Rapporteras 
ÅR 2018 

NY 
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Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Periodens händelser 

 Periodens väder har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på 
räddningstjänstens utryckande verksamhet under perioden 

 Under perioden har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och 
nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som värdkommun 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
(tkr) 

2018 2017 helår 2018 2017 

Intäkter 3 344 2 703 4 813 4 399 

Kostnader -26 646 -24 710 -40 610 -39 406 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -23 302 -22 007 -35 797 -35 007 

Anslag (skattemedel) 25 688 24 673 38 547 37 233 

Internränta -153 -150 -265 -226 

Avskrivning -1 234 -1 113 -2 471 -1 668 

Periodens utfall 999 1 403 14 332 

Investeringar 674 0 4 497 1 544 

Analys 

Ekonomi 

Det är svårt att göra helårsanalys pga. alla skogsbränder och den hjälp räddningstjänsten gett andra kommuner samt 
att periodens utryckningar är ca 80 st. fler än normalt hittills. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat. 

Personal 

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla anställda på 
räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 106,2 % av männens. 
Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,4 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Både frisknärvaron 
och frisktalen ligger också på en hög nivå, 76 % respektive 90 %. Antalet timanställningar är fortsättningsvis också 
på en låg nivå. 
Arbetet med jämställdhet fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst såväl 
regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av 
räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt 
kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom 
av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. 

40 



 
 

 

 

 
          

               
             

          
        

            
           

 

 
           

 
             

          
       
          

        
            

 

 
           

       
      
              

         
        

         
     

        
        

          
          

       
         

          
  

            
         

 
              

            
                 

     
           

   
        

        
          

          
        

            
  

Utbildning, arbete och näringsliv 

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning 
har varit god under delåret. Totalt har 65 (56) kurser genomförts med 1076 (902) deltagare. Av dessa deltagare är 
529 (617) kvinnor och 547 (285) män. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare. 
Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 
har ökat något. Totalt har 95 st (86) tillstånd och yttranden behandlats. 
Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
har kommit igång efter tidigare resursbrist och följer planeringen. Totalt har 66 (52) tillsyner genomförts. 

Demokrati och öppenhet 

En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas 
utifrån. 
Av totalt ca 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid 
räddningstjänsten. En av två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken 
har genomförts under perioden på utbildningsmässan för gymnasieelever. 
En synpunkt har inlämnats under perioden och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus. 
Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för 
räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad. 

Livsmiljö 

Totala antalet larm under perioden är 893 stycken att jämföra med föregående års period 415. Vädret har gett både 
mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under 
perioden. De stora snömängderna innebar ovanligt många trafikolyckor samt takras och byggnadskollapser. När all 
denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin 
tur inneburit många mark- och skogsbränder. Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från 
Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i 
länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och Gällivare och bidragit med personal och utrustning. Räddningstjänstens 
övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats. 
Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en 
nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor, attentat med kemiska och farliga ämnen. 
En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har 
varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var 
att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, 
föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av 
England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, 
rekrytering osv. 
Arbetet med klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Plan för trygghetspunkter 
ligger för beslut. Arbetet med civilt försvar har påbörjats. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från 
folkhälsorådet pågår. 
Hittills i år har kommunkoncernen drabbats av 91 skador, varav 9 är ansvarsskador och 43 skadegörelser (förra året 
samma tid hade kommunen 196 skador, varav 8 ansvarsskador och 143 skadegörelser). Kostnad för skadegörelse 
hittills i år är 52 tkr (förra året samma tid 204 tkr). Det är en minskning av skadegörelse med 100 tillfällen och en 
minskad kostnad med drygt 150 tkr. 
Projektet för tillämpning av dataskyddsförordningen avslutas i maj och ett dataskyddsombud för kommunen och de 
helägda bolagen har utsetts. 
Ny lagstiftning utifrån det så kallade NIS-direktivet som träder i kraft i hela EU 2018 ställer nya krav på säkerhet i 
nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala 
tjänster. I Sverige införlivas direktivet från och med 1 augusti i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 

digitala tjänster och Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ges föreskriftsrätt där föreskrifterna just nu är ute på remiss kommer att innebära nya 
krav på kommunen och de helägda bolagen. Arbete med anpassning och tillämpning av lagen, förordningen och 
föreskrifter pågår. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter Uppdrag från Rapporteras Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn 
(processer) som kan drivas i samarbete 

Pågår 
Riktlinjer 2019-2021 ÅR 2019 har under lång tid samverkat i princip 

med civilsamhället eller med former inom alla arbetsområden vid behov. 
som stärker medarbetarnas delaktighet Inom vissa områden är samverkan 

formaliserad och kontinuerlig. 
Ekonomiska- och verksamhetsvinster är 

redan gjorda i båda kommunerna. 
Under 2018 har ett omfattande arbete 
med att ta fram ett förslag/underlag på 

gemensam organisation och nämnd för 
räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn 
gjorts. Piteå kommun är tänkt som 

värdkommun. 

Piteås räddningstjänst är en del av 
räddningstjänstsamverkan i hela 
Norrbotten. Ett utökat samarbete 
mellan räddningstjänsterna efter Piteå 

och Skellefteå älvdalar pågår. 

Räddningstjänsten samarbetar med flera 
olika föreningar exempelvis: Frivilliga 

resursgruppen - FRG, 
Civilförsvarsföreningen, 
Brandskyddsföreningen, 

Sjöräddningssällskapet, mm 

Foto: Helene Markström 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Periodens händelser 

 Fr.o.m. 1 juli 2018 är förskoleklassen obligatorisk, men i Piteå har nästan alla elever redan gått 
förskoleklass 

 Grans naturbruksgymnasium har blivit nominerat till utmärkelsen ”Årets Erasmusaktör” tack vare sina 
europeiska samarbetsprojekt som utvecklar undervisningen och ger studerande värdefull utlandspraktik 

 Strömbackaskolan har startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en ideell förening som arbetar 
med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik 

 En lärare vid Strömbackaskolan har tilldelats Svenska Akademins svensklärarpris 2018 
 Ett stort antal nyanlända barn och elever har integrerats i reguljära verksamheter och därmed har den 

tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad avslutats 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 122 040 95 587 168 672 166 844 

Kostnader -654 073 -616 036 -1 034 585 -1 026 682 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -532 034 -520 449 -865 913 -859 838 

Anslag (skattemedel) 532 570 519 388 -864 229 850 152 

Internränta -248 -247 -321 -377 

Avskrivning -4 788 -4 411 -6 195 -6 756 

Periodens utfall -4 500 -5 719 -8 200 -16 819 

Investeringar 2 538 4 589 9 758 7 758 

Analys 

Ekonomi 

Resultatet för perioden visar underskott om -4,5 mkr, vilket är en förbättring om cirka 1,2 mkr jämfört med 
motsvarande period för 2017. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 
fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr, vilket motsvarar 
budgetavvikelse om 0,9 %. 
Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för skollokaler vid Pite havsbad, vars 
kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett avslut där cirka 
3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om -4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från 
Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i ersättning från Migrationsverket som avsåg extraordinära 
kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa 
ersättningar trots återkommande kontakt. Osäkerheten är väldigt stor och därav ingår inte dessa i prognosen. De 
bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen. Dessa bidrag 
motsvarar cirka 10,7 mkr och inte heller där har förvaltningen erhållit någon information om godkännande eller 
avslag, men utifrån tidigare erfarenheter är bedömningen att bidrag kommer betalas ut i någon utsträckning. 
Migrationsverket har stora förseningar i sina handläggningstider vilket gör att förvaltningen inte har fått beslut 
angående sökta bidrag avseende kvartal 3 och 4 för 2017.I prognosen ingår även att förvaltningen har omfördelat 
kostnader avseende volymökningar samt interkommunala kostnader om cirka 1,7 mkr. Volymerna avser främst 
förskoleplatser. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras 
underskott om -2 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver 
genomföras. Kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt tilläggsbelopp redovisar underskott om -6,1 mkr. Trots 
en pressad budget har förvaltningen omprioriterat för att minimera dessa underskotts påverkan på resultatet. 
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Personal 

Behovet av behöriga lärare och förskollärare fortsätter att öka främst på grund av volymökningar och 
pensionsavgångar. Mot bakgrund av detta antog Barn- och utbildningsnämnden i augusti en strategisk 
kompetensförsörjningsplan. Planen har utarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna och innehåller en rad 
budgeterade insatser som syftar till att behålla, vidareutbilda och rekrytera utbildningens viktigaste resurs: lärarna i 
skolan och förskolan. 
I samband med detta är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron har minskat jämfört med för ett år sedan. 
Bland kvinnor har den sjunkit från 5,6 till 4,6 % och bland män från 3,5 till 2,6 %. Andelen anställda som inte har 
någon sjukdag under hela året - frisknärvaron - har höjts från 34 till 47 %. Målet om 38 % är alltså med råge uppnått. 
Skolledare menar att deras arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är viktiga, extra bemanning har bidragit till 
utvecklingen. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Dessutom är Försäkringskassan 
betydligt striktare när det gäller ersättning för långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre inom förskolan 
än inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett fysiskt slitsamt jobb och smittorisken bland småbarn är hög. Att 
det nästan bara är kvinnor som arbetar inom förskolan kan antas vara en rimlig förklaring till att fler kvinnor har en 
högre sjukfrånvaro än män. Det kan också vara en av förklaringarna till att kvinnors genomsnittslön i augusti ligger 
på 92,7 % av mäns lön. Utbildningsförvaltningen ska, som en av insatserna i kompetensförsörjningsplanen, under 
vintern genomföra en djupare analys av personalnyckeltalen. 
Antalet timmar utförda av timanställda har minskat något jämfört med samma tidpunkt föregående år, medan antal 
anställda och faktisk sysselsättningsgrad ligger på i princip samma nivå och antalet personer som inte är 
tillsvidareanställda har minskat. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Att Piteå är en av landets bästa skolkommuner är ett viktigt bidrag till att nå befolkningsmålet. Den omnämnda 
strategiska kompetensförsörjningsplanen ses som en nyckel i det fortsatta arbetet för en attraktiv förskola och skola. 
Under våren har undersökningen av inne- och utemiljön inom förskola och skola mynnat ut i en omfattande 
investeringsplan för lokaler och miljö. För att skydda och värna om barn, elever och personal har nämnden även 
antagit den. Ett statsbidrag om 2,7 mkr har beviljats för insatser under hösten 2018 som syftar till att uppnå en större 
likvärdighet inom grundskolan. Gröna näringar gynnas genom att Grans naturbruksgymnasium investerar och växer. 
Med hjälp av medel från Skolverket startade under våren ett omfattande projekt som syftar till att stödja nyanlända 
barn och elevers lärande, med målet att ha en samhällsgemenskap där våra nyinvandrade unga har goda 
förutsättningar att så småningom vara aktiva i arbetslivet. 

Barn och unga - vår framtid 

Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades lite under läsåret 2017/2018, enligt 
enkätresultaten från Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller 
rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Nuläget gällande flickors oro och rädsla analyseras under hösten i 
dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. I november ska Utbildningsförvaltningen presentera analysen i 
kvalitetsrapporten Barn och unga - vår framtid. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Kommunens skolor visar skillnader i kunskapsresultat över tid. Skolverket vill genom ett riktat statsbidrag stödja 
arbetet med likvärdighet i grundskolan och beviljar därför Piteå kommun 2,7 mkr för att under hösten 2018 
genomföra insatser på några skolor i kommunen. 
Grans naturbruksgymnasium växer och satsar på utveckling av utbildningen. Det finns nu två nya maskinsimulatorer, 
94 internatplatser, skolan inrymmer en del av utbildningen för elever på byggprogrammet och ett avtal har slutits 
med Piteå ridklubb för att bedriva ridutbildningen där. Dessutom erbjuds från och med innevarande termin en dator 
till varje elev på Grans, liksom i grundskolans åk 7-9. Strömbackaskolan har utökat tiden för idrott samt startat en 
lokal idrottsutbildning i samverkan med ideella föreningar. Skolforskaren på Utbildningsförvaltningen handleder fem 
aktionsforskningsprojekt, bland annat en studie på Musik- och dansskolan av hur lärare kan påverka elevers lust till 
lärande. Alla skolledare har genomfört fortbildning i att leda digitalisering. 
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Demokrati och öppenhet 

Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla 
nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och 
kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en 
elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för 
social inkludering på Strömbackaskolan. Projektet pågår mellan april 2018 och december 2019. För att främja 
mångfald har också ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. 
Det har under delåret inkommit totalt fem synpunkter på personal, utbildningens innehåll, en webbsida, 
schemaläggning och städning. Alla har besvarats och ingen ny insats har påbörjats med anledning av synpunkterna. 

Livsmiljö 

Skolenkätens resultat från våren 2018 (av Skolinspektionen) visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, 
elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Främst gäller tappet 
elever i åk 9 men också bland personalen i grundskolan. Samma mönster syns på riksnivå. Personligt 2017 visar att 
könsskillnaderna minskar när det gäller andelen elever som upplevt sig kränkta, men fler blir kränkta av andra elever 
i skolan. För att säkerställa den vuxennärvaro som är så viktig för elevernas psykosociala miljö vill Barn- och 
utbildningsnämnden implementera den strategiska kompetensförsörjningsplanen som antogs i augusti. 
I augusti finns tre förskoleavdelningar och tolv klassrum i totalt 15 kostsamma moduler och fyra förskoleavdelningar 
i tillfälligt inhyrda lokaler. Delvis beror det på att befolkningsprognosen ändrats sedan 2012 och delvis på 
arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i ordinarie lokaler. Det är fullt i förskolorna med 16,3 barn per avdelning och 11 
m² per barn. I augusti antog nämnden därför en investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Utreda möjligheten till dansutbildning i 
egen regi 

Klar 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
Under hösten 2017 utreddes 
möjligheterna för Piteås framtida 
dansutbildning. Slutsatserna blev att det 

är fullt möjligt att bedriva dansutbildning 
i kommunal regi. Eftersom det är 
beslutat om en successiv nedläggning av 

Svenska Balettskolan kan en profilering 
tidigast starta hösten 2020. Det är dock 

svårt att uppnå en egen dansinriktning 
med samma spets som Svenska 

Balettskolan och det är viktigt att 
tydliggöra dansinriktningens ambition 
och syfte. En framtida dansinriktning 

bör ges en bred bas med möjlighet för 
fler elever att, inom ramen för skolans 
verksamhet, erhålla en dansutbildning. 

Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig 
för att genomföra dansprofileringen. 

Det leder till samordningsvinster och 
skapar en samlad kompetens inom olika 
kulturyttringar så som dans, musik och 

drama. En möjlighet till samarbete med 
andra verksamheter som bedriver dans, 
bl a Strömbackaskolan och 
Musikhögskolan, bör utredas vidare. 

Kostnaden för att bedriva 
dansprofilering i egen regi beräknas ligga 
på ca 1 500 tkr per år vilket motsvarar 

kostnaden för två heltidsanställda 
danslärare, administration och utökad 
driftsbudget. 

Redovisa konsekvenser och ge förslag 
på nödvändiga åtgärder med anledning 

av det nationella uppdraget kring 
skolans digitalisering 

Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

VEP Alla skolledare har genomfört 
kompetensutveckling via Skolverket. 

CMiT har påbörjat utbildning av 
handledare på skolorna i syfte att 
genomföra Skolverkets utbildning. Ett 

hundratal pedagoger har genomfört en 
intern fortbildning. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 

Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Strömbackaskolan har under våren 
2018 startat en räknestuga i samarbete 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

med civilsamhället eller med former med Mattecentrum, en politiskt och 

som stärker medarbetarnas delaktighet religiöst obunden ideell förening som 
arbetar med att organisera kostnadsfri 

läxhjälp och aktiviteter för att öka 

intresset för matematik. 

Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal 
idrottsutbildning för idrotterna fotboll 
och ishockey vid Strömbackaskolan, där 
idrottslärare samverkar med ledare från 

lokala föreningar. 

Familjens hus har idag ett brett 
samarbete med flera civila aktörer, 
exempelvis Lions, Röda korset, 
Majblommekommittén, Lilla hjärtat och 

Svenska kyrkan. Varje år ordnar 
Familjens hus och Svenska kyrkan ett 
subventionerat läger för ensamstående 
föräldrar och barn. 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 
drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 
Rapporteras 
Delår 2018 

En uppdragsbeskrivning är nu gjord och 
en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning 
görs till hösten och en handlingsplan ska 
färdigställas senast 1 januari 2019. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Periodens händelser 

 Snön har orsakat omfattande snöröjning samt skador i samband med detta. Ett antal fastigheter med akut 
dålig inomhusmiljö behöver åtgärdas 

 Upphandlingar gällande livsmedel och mejerivaror är avslutad 
 Ansvaret för produktion av kyld mat till ordinärt boende har övergått till Kost- och servicenämnden 
 Arbetssättet som utvecklats inom Städenheten fortsätter väcka stort intresse hos andra kommuner och 

organisationer. Antalet förfrågningar rörande enhetens utvecklingsarbete har ökat 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 

Anslag (skattemedel) 

Internränta 

Avskrivning 

Periodens utfall 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

234 121 212 877 347 470 349 587 

-231 715 -203 762 -370 299 -359 044 

2 405 9 115 -22 829 -9 457 

54 424 48 402 96 271 84 578 

-16 129 -15 741 -24 726 -23 720 

-33 358 -32 186 -51 216 -48 426 

7 342 9 590 -2 500 2 975 

55 387 41 922 121 545 70 879 

Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 7,4 mkr, varav kapitalkostnad 2,8 mkr, 
vilket beror på senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden visar underskott med -1 mkr. Alla avdelningar visar 
överskott. 
Fastigheters helårsprognos är underskott på -6,2 mkr varav snöröjning -5 mkr (jämför budget 5,5 mkr) samt 
tillkommande kostnader skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. 
Kostnader för övriga vatten- och brandskador (omfattning osäker), och ökade kostnader för leasingbilar 0,2 mkr. 
Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket 
innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 3,0 mkr. Dessutom pågår utredning efter fukt- och vattenskadan i 
dagligverksamhet Onyxen samt kostnader för akut underhåll tillhörande trygghetsboenden i Öjebyn. Övriga 
avdelningar beräknas hålla budgetramen. 
För helåret prognostiseras underskott på -2,5 mkr. 

Personal 

Inom nämnden är könsfördelningen ojämn mellan avdelningarna; Fastigheter har största delen manliga medarbetare 
medan Staben, Måltidsservice och Städenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även återspeglar sig på 
dessa avdelningars chefsnivå där samtliga är kvinnor. Måltidsservice är den avdelning som idag inte erbjuder 
heltidstjänster till alla medarbetare. Städenheten och Måltidsservice deltar i det kommunövergripande projektet 
Heltidsresan för att öka andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna till en bättre ekonomi för kvinnor. 
Andelen kvinnor med heltidstjänster har minskat något. Antalet timmar utförda av timanställda har totalt minskat 
med 2,7 årsarbetare där kvinnor utgör 2,6 årsarbetare. 
Sjukfrånvaron är 5,7 % (till och med juli), en försämring med 0,6 procentenheter sedan årsskiftet. Frånvaron minskar 
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bland kvinnorna men ökar bland männen och totalt för förvaltningen har sjukfrånvaron blivit något högre till största 
delen beroende på ett fåtal långtidssjukskrivningar bland männen. Detta speglar även utfallet för frisktalet. 
Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat något men är fortfarande större än kommunens. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. 
Arbetet med att utbilda i mänskliga rättigheter och i mångfald fortsätter och är en naturlig del av medarbetarnas 
vardag. Tillsammans med PiteBo och PNF pågår en utredning om renodling av fastighetsbeståndet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar, ingen prognostiserad 
förändring i målbedömning. Nämnden arbetar för att alla medarbetare ska vara goda ambassadörer för Piteå och 
bidra till känslan "det är hit man kommer när man kommer hem". 

Demokrati och öppenhet 

Via praktikplatser ger nämnden personer, med behov av språkträning och samhällsgemenskap, möjlighet att vara en 
del i ett sammanhang. Nämnden har en mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk, livsöden och erfarenheter. 
Medarbetarna har axlat ett stort samhällssocialt ansvar för människor som behöver förändra sin livssituation. 
Måltidsmenyerna anpassas till närsamhället och särskilda temaveckor planeras i samråd med 
utbildningsförvaltningen. Löpande dialog förs med verksamheterna för att möta behov kopplat till lokaler både på 
kort och lång sikt. Under perioden januari till augusti har fyra synpunkter inkommit till Fastighets- och 
servicenämnden. Synpunkterna rör fastigheter, måltider, parkering och en synpunkt berör inte alls förvaltningens 
ansvarsområde. I ett ärende har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidaresänts till annan förvaltning, en avsändare 
har varit anonym och en synpunkt är under handläggning. 

Livsmiljö 

Nämnden jobbar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta görs genom att 
bland annat ta hänsyn till miljön gällande planering av menyer, val av städmaterial, utbilda medarbetare i mångfald, 
mänskliga rättigheter och skapa tillit genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Styrning och 
ledning sker för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Hållbarhet är alltid en viktig faktor i verksamheten. 
Akuta insatser krävs i sådan omfattning att planerat underhåll inte kan genomföras enligt plan. Underhållsinsatser 
skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämras, vilket ger ekonomiska konsekvenser för framtiden. Den 
ekonomiska hållbarheten har försämrats då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden fortsätter öka. Ett 
arbete pågår för att göra nämndens information tillgänglig för fler via "Lättläst". Trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar genomförs i kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar 
åtgärder vid behov. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Nämnden bedriver idag städverksamhet 
som resultatansvarsenhet med positivt 
resultat. Det är nämndens mening att 

initiativet och engagemanget, för att 
driva verksamhet som 
resultatansvarsenhet eller liknande, ska 

komma från personalen. Idag finns inga 
förfrågningar från övriga avdelningar att 
bedriva sin verksamhet i alternativ form. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Periodens händelser 

 Publikrekord 245 åhörare på Café och läs med Mikael Niemi 
 Bokprat på teckenspråk för Solanderskolans hörselklasser 
 Ny ispist klar på LF arenas ishall 
 Ny bidragsnorm för föreningar 
 Övertryckshallen klar 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 

Anslag (skattemedel) 

Internränta 

Avskrivning 

Periodens utfall 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

20 089 18 596 32 532 32 198 

-87 107 -86 779 -137 540 -136 818 

-67 018 -68 183 -105 008 -104 620 

86 696 86 577 127 541 128 738 

-2 092 -1 923 -3 147 -2 912 

-12 719 -11 840 -19 386 -17 758 

4 867 4 631 0 3 448 

12 394 7 060 19 807 26 534 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,9 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår fordran på 
förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Överskottet för perioden hänförs även till lägre personalkostnader pga. 
utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med 
inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takskottning samt oförutsedda 
reparationskostnader av maskiner på LF Arena. 
Nämndens prognos för helåret visar nollresultat. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till en 
förändring av semesterlöner som innebär en resultatförsämring med 0,9 mkr. En brand i Norrfjärdens sporthall har 
medfört omfattande skador, vilket kommer att innebära en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. Verksamheten 
Anläggningar förväntas nå sämre utfall på grund av uppstartskostnader och ökade energikostnader. I övrigt kommer 
utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten och 
extrapersonal kommer att tas in för att fylla vakanser. 
Ingen förändrad målbedömning eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning. 

Personal 

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro det är dock kvinnorna som står för större delen av sjukfrånvaron. De 
långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och män har en 
heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen som står för 
flest timmar. 
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Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Satsningar på kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade målen nås. Fortsatt 
utveckling av anläggningar, parker och lekparker bidrar till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Kaleido 
som ett kulturellt nav med underhållning, aktiviteter och möten stärker mångfalden. 

Barn och unga - vår framtid 

Lekparken i Jävre är renoverad och invigd. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på ett flertal lekområden bl.a. i 
Bergsviken, Munksund, Öjebyn, Lillpite, och Kopparnäs. Lovaktiviteter som har erbjudits både yngre och äldre barn 
har varit välbesökta. Under sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25% jämfört 
med föregående år. Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny 
föreningsverksamhet "Piteå Makerspace" som vänder sig mot teknikintresserade barn och unga startat. Pitemodellen 
är ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler 
att börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas 
bredd och den stora målgruppen anses måluppfyllelsen vara hög. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Det har varit svårt att hitta entreprenörer till de säsongsbundna verksamheterna. Efter att ha sänkt kravnivån hittades 
en ny entreprenör till cafét i Badhusparken. Entreprenören som drivit kiosken i Norra marinan fortsatte även denna 
sommar. Möjlighet till mer flexibla öppettider och krav på utbud är exempel på sänkta krav. Turbåtstrafiken startade 
upp i början av juni och har i sommar slagit rekord. Det har även varit bra uthyrning av skärgårdsstugorna. 

Demokrati och öppenhet 

Kommunens fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och Pitebo. 
Utlåningen på biblioteken har minskat för perioden vilket även gäller besöken på biblioteken. En förklaring kan vara 
den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. Det har inneburit att antalet klassbesök på stadsbiblioteket med elever 
från skolorna som tar del av bokprat har minskat rejält. Bokutlåningen har också minskat som en följd av det. En 
annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den appen är det 
lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. Det har 
inkommit 10 synpunkter varav 8 är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade. 

Livsmiljö 

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan på 
Nördfjärden. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF 
arena hade is, skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var igång samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång vilket 
innebar ökade driftskostnader. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck 
på sommarverksamheterna. En varm och härlig sommar innebar en del brända gräsmattor. Parken har fått lägga mer 
tid på att vattna i krukor, rabatter och nyplanterade träd. 
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Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Nolia ishall 
Pågår 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR PHC driver frågan om en ny ishall på LF 
arena. De har fått klartecken att jobba 
vidare med frågan och presentera ett 

förslag som håller sig inom max 35-
40 mkr. 

Översyn fritidsanläggningar 
Klar 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR En sammanställning över vilka 
anläggningar som är lämpliga att 
samnyttja inom fyrkanten finns 

sammanställd och redovisad inom 
fyrkantssamarbetet. 

Alternativa driftsformer 
Klar 

Uppdrag i VEP 2018-
2020 

ÅR Kultur, park och fritidsverksamheter 
bedrivs till stor del i samverkan med 
föreningslivet. De flesta 

idrottsanläggningarna är föreningsdrivna. 
Förvaltningen arbetar även i nära 
samverkan med Föreningsservice. 

Utarbeta en utvecklingsplan för 
Badhusparken avseende 

användningsområden, driftsformer och 

investeringsbehov. 

Klar 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Rapporteras 
Delår 2018 

Dialog med föreningar och andra 
intressenter kring utveckling av 

Badhusparken har genomförts. Utifrån 

synpunkterna presenteras en 
utvecklingsplan med uppskattade 

kostnader. Redovisas i VEP 2019-2021. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Klar 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Föreningsdrivna anläggningar ex 
fotbollsplaner och motionsspår på 
landsbygden. Vandringsleder och 
fiskesjöar drivs i samarbete med olika 

föreningar. Drift av Lindbäcksstadion 
längdanläggning sköts av Piteå skidallians 
som består av tio föreningar. Samverkan 

med föreningsservice som är en ideell 
förening. 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka 
barn och ungas möjligheter till kultur-
och fritidsutbud i landsbygd 

Pågår 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbetet med att kartlägga hur det ser ut 
påbörjas under hösten. 

Foto: Pixabay 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Periodens händelser 

 YH-myndigheten har beviljat Piteå två yrkeshögskoleutbildningar 
 Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits 
 Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår 
 Fortsatt omställning av flyktingmottagningen har skett under året 
 Snörekord under vintern belastade vinterväghållningen 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 

Anslag (skattemedel) 

Internränta 

Avskrivning 

Periodens utfall 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

119 375 113 221 121 756 180 199 

-206 425 -200 675 -260 493 -328 016 

-87 050 -87 454 -138 737 -147 817 

105 298 109 319 166 605 172 609 

-4 961 -4 839 -7 840 -7 287 

-11 198 -11 108 -17 526 -16 774 

2 089 5 918 2 502 731 

36 522 5 953 79 575 5 443 

Perioden visar överskott med 2,1 mkr vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
samt minskning av semesterlöneskulden. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader 
för snöröjning, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd, samt omfördelning av kostnader inom 
kommunen för Stadsberget. Den externa finansieringen uppgår till 54 %. 
Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 2,5 mkr som förklaras av höga statsbidrag avseende 
arbetsmarknad och vuxenutbildning med 4,5 mkr. Överskottet kan lämnas trots höga kostnader för 
vinterväghållningen, ökade kostnader för samhällsutveckling och samhällsbyggande i form av övergripande 
planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken. 

Personal 

Könsfördelningen bland personalen inom nämndens verksamhet är relativt jämn, då andelen kvinnor är 55 % och 
andelen män 45%. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt 
högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. 
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period ifjol och uppgår till 4,7 %. Den är högre bland kvinnor 
än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och bland kvinnor, men högre 
bland män. Frisknärvaron har ökat och ligger i nivå med kommunen som helhet, men är lägre bland kvinnor än bland 
män. 
Andelen heltider uppgår till 92 %, vilket är högre än kommunen som helhet. Andelen har ökat jämfört med fjolåret, 
vilket är en följd av omställningen inom flyktingverksamheten. Andelarna som arbetar heltid är nu jämn mellan 
kvinnor och män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 48 % jämfört med samma period 2017, 
vilket också är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (55 
%) än av män (45 %). Kvinnors löner uppgår till 103,1 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret. 
Till följd av skillnaderna i andelen kvinnor bland de anställda, i sjukfrånvaro och löner, m.m., finns fortsatt anledning 
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till aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla arbetsförhållanden, löner och 
anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att 
förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
Inom delar av nämndens verksamheter rapporteras även i år hög arbetsbelastning, varför ett aktivt arbetsmiljöarbete 
fortsatt behövs. I någon mån har vissa uppdrag och arbetsuppgifter prioriterats ned på grund av arbetsbelastningen. 
Förvaltningen har aktivt deltagit i de kommunövergripande satsningar som gjorts för ökad arbetsglädje och friskvård. 
Ett utvecklingsarbete pågår också i syfte att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Ett 
särskilt problem som behöver uppmärksammas är inomhusmiljön i Stadshuset när det gäller luftkvalitet och 
temperatur. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamheter har under året främst bidragit till de prioriterade målen genom en samhällsplanering och 
genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att ge förutsättningar för fler bostäder och 
verksamhetsytor. Under året har ett stärkt fokus lagts på frågor som rör förutsättningarna för näringsliv och 
företagande, där bland annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. I syfte att öka verksamhetens 
måluppfyllelse har ett större projekt påbörjats för långsiktig utveckling och effektivisering. 

Barn och unga - vår framtid 

I huvudsak har arbetet för barn och unga bedrivits utan större avvikelser inom nämndens verksamhet. Det finns dock 
fortsatt oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa i gruppen. Folkhälsoarbetet prioriterar bland annat därför 
området barns och ungas hälsa. Trots betydande omställningar i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
rapporterar de boende hög upplevd trygghet. Barn och unga har kunnat medverka i arbetet kring fördjupade 
översiktsplaner för landsbygd. Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras fortsatt inom 
arbetsmarknadsverksamheten i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Befolkningen har under det första halvåret minskat, främst till följd av vidareflyttning bland invandrare. 
Utvecklingen försvårar möjligheterna att nå befolkningsmålet. Inom nämndens verksamheter fortgår arbetet att skapa 
förutsättningar för befolkningsutveckling i form av bland annat framtagen bostadsförsörjningsplan, handlingsplan för 
översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. 
Arbetslösheten ligger i stort på motsvarande nivå som ifjol och är lägre än för riket och länet. Bland unga ligger den 
dock något över länet och riket. Bland utrikesfödda ligger den kraftigt över. Den öppna arbetslösheten bland 
utrikesfödda har dock minskat, då fler nu återfinns i program med aktivitetsstöd än tidigare. Den låga arbetslösheten 
visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma tillväxt och konkurrensförmåga. 
Särskilda insatser behövs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. Verksamheten med extratjänster når 
troligen deltagarmålet under året och projekt riktade till målgruppen visar goda resultat. 
Ett brett utbildningsutbud ger goda möjligheter till livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande och två 
utbildningar inom yrkeshögskolan har startat i augusti. Nämnden har antagit en reviderad strategi för vuxnas lärande. 
Deltagandet i vuxenutbildning ligger fortsatt högt. 
Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande omfattar en rad aktiviteter, som bland annat rör 
planarbete, särskilda utvecklingsprojekt, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av yrkesutbildningar påverkas av pågående 
upphandling av externa utbildningsleverantörer inför 2019. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett väl anpassat 
utbud yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Under året har särskilt fokus legat på tillgång till 
industritomter på Harahomen, där utvecklingstakten varit ovanligt hög. 

Demokrati och öppenhet 

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har bland annat omfattat dialoger kring trygghet i 
landsbygdscentra, trygghetsvandring och dialog kring utvecklingen av Rådhustorget. Inom planarbetet noteras att 
digitala dialoger resulterar i att fler medborgare deltar och lämnar sina åsikter. Övergripande insatser planeras i syfte 
att motverka segregation. Flyktingverksamheten har präglats av omfattande behov av omställning till följd av 
minskat inflöde av flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås 
inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet och om att samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas 
ytterligare. 
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De insatser som gjorts för att utveckla jämställdheten i service och bemötande omfattar främst verksamhetsnära 
åtgärder: utbildning kring hedersförtryck inom flyktingverksamheten, inventering av gång- och cykeltunnlar, 
aktiviteter inom EU-projekt m.m. Ambitioner finns att genomföra riktade kartläggningar och området är i fokus i 
arbetet med fördjupade översiktsplaner. Mönstret i utbildningsval noteras dock fortfarande vara könsstereotypt. 
Under perioden har 36 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är färre än ifjol. Fyra av dessa är 
fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Samtliga avslutade synpunkter har besvarats, utom de som 
inlämnats anonymt. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor. 

Livsmiljö 

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet. En del 
består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i samhällsbyggnadsprocessen. 
Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. 
Insatserna för trygghet fortgår enligt plan och kommunen har förbättrat sin position i kommunrankingen över 
tillgänglighet. 
Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och 
hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målet för 
helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har 
påbörjats. 
Under årets inledning föll mycket stora snömängder, vilket har belastat vinterväghållningen och även i viss mån fått 
konsekvenser för barmarksunderhållet. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. En ny gång-
och cykelplan är färdig för antagning. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats och det tidigare avtalet 
förlängs 6 + 6 månader. Under sommaren har en ökning av resandet med kollektivtrafik märkts. 
Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet 
under året har bland annat omfattat Rådhustorget, gestaltningsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse 
och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.). 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Redovisning av åtgärder och effekter 
gällande arbetslöshet bland utrikesfödda 

Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Rapporteras 
Delår 2018 

Deltagarantalet inom Sfi ökar. Riktade 
aktiviteter för utrikesfödda visar goda 
resultat. Matchnings- och 

språkstödfunktioner som prövats i ESF-
projekt införs i ordinarie verksamhet. 

Dialog med anvisande parter pågår om 
hur inflödet till aktiviteter ska kunna 

ökas. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Redovisades i nämndens förslag till VEP 
2019-2021. 

Redovisa överenskommelse/avtal samt 
kalkyl för beslut i KF om övertagande av 
gator från Durrnäs samfällighet 

Klar 
Uppdrag i VEP 2012-
2014 

Rapporteras 
ÅR 2017 

Se över prisnivån avseende försäljning 
av industritomter 

Pågår 
Uppdrag i VEP 2014-
2016 

Rapporteras 
ÅR 2017 

Ett förslag finns framtaget och är under 
beredning inför beslut. 
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Miljö och tillsynsnämnden 

Periodens händelser 

 Ökat behov av provtagningar av badvatten vid EU-badplatser 
 Tillsynsprojekt med inriktning på inomhusmiljön vid förskolor 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 4 835 4 288 7 173 7 001 

Kostnader -7 049 -6 865 -11 193 -10 864 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 214 -2 577 -4 020 -3 863 

Anslag (skattemedel) 2 612 2 449 4 045 3 938 

Internränta -8 -3 -23 -6 

Avskrivning -74 -9 -102 -13 

Periodens utfall 316 -140 -100 56 

Investeringar 118 95 118 392 

Analys 

Ekonomi 

Resultatet för perioden visar överskott med 0,3 mkr och årsprognos med -0,1 mkr. Periodens överskott förklaras, 
trots höga kostnader avseende personalomsättning, av positiv semesterlöneskuld samt intäkter från händelsestyrd 
tillsyn. Den externa finansieringsgraden uppgår till 68 %. 
Årsprognosen -0,1 mkr förklaras av höga kostnader avseende personalomsättning. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd 
tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, 
behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har verksamheten bedrivits 
utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

Tillsynsverksamheten visar under året inte på några betydande avvikelser när det gäller barn och unga. 
Tobakstillsynen sker enligt en rullande plan, där planerade insatser i år kommer att genomföras under hösten. En 
rapport från sommaren visar minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av förebyggande 
arbete inom området. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande tillsynsbehov. Länsstyrelsen har t.ex. lämnat 
över tillsynen av det nya vattenskyddsområdet till kommunen. Trots det hålls överlag handläggningstider och 
dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. Nya riktlinjer för serveringstillstånd har tagits av nämnden och dessa 
arbetades fram i samverkan med krognäringen. I huvudsak har verksamheten bedrivits utan särskilda avvikelser. 
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Demokrati och öppenhet 

Under året har flera större evenemang genomförts. Erfarenheterna från dessa visar att samarbetet kring tillstånd samt 
utövning av verksamhet som alkoholservering, hälsoskydd och livsmedel i allmänhet fungerar bra. Dialogen mellan 
myndighet och verksamhetsutövare har utvecklats, bland annat i genomförandet av olika uppföljningsmöten. 
Under perioden har fem synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört 
olika former av störningar (buller, rökning på stränder, etc.). En av synpunkterna är under handläggning, medan 
övriga är avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras. 

Livsmiljö 

Under augusti påbörjades en besvärsundersökning som syftar till att ge en beskrivning av hur allmänheten anser att 
det är att leva och bo i Piteå. Undersökningen skall vara klar i november 2018. Under året har provtagningen av 
badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet hållit en god kvalitet. Alkoholtillsynen har visat 
på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. I övrigt har verksamheten inte visat på betydande avvikelser. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 

med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Redovisades i nämndens förslag till VEP 
2019-2021. 
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Socialnämnden 

Periodens händelser 

 Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid hemgång 
 Arbetet med att upphandla ett gemensamt ramavtal av köpta tjänster på området Barn och familj är 

färdigställt och träder i kraft från 2019 
 Test av läkemedelsrobot samt anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt 

boende, för att minska arbetsbelastningen för legitimerad personal 
 Öppnat ny enhet på Norrgården som ersättningsboende på grund av vattenskadade lokaler. Även Onyxen 

har drabbats av vattenskada som påverkar verksamheten 
 Berggatans gruppboende har flyttat till nya lokaler på Berget 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 196 019 188 624 279 029 284 146 

Kostnader -770 504 -738 181 -1 165 425 -1 136 577 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -574 485 -549 557 -886 396 -852 431 

Anslag (skattemedel) 546 496 525 607 834 173 817 058 

Internränta -180 -185 -270 -278 

Avskrivning -1 944 -2 010 -2 916 -3 037 

Periodens utfall -30 112 -26 144 -55 409 -38 688 

Investeringar 1 164 2 673 1 746 3 773 

Analys 

Ekonomi 

Socialnämndens budgetavvikelse till och med augusti är -30,1 mkr och prognosen för helåret är -55,4 mkr varav -
1,6 mkr avser semesterlöneskuld. De största försämringarna från maj till augusti inom Stöd och omsorg beror på 
ökade kostnader inom personlig assistans då intäkterna har minskat efter ett retroaktivt beslut från Försäkringskassan 
i ett stort ärende. Även fler vårddygn inom institutionsvård för vuxna med missbruk har haft en negativ påverkan i 
resultatet. Inom Äldreomsorgen beror försämringen till största del av ökat antal hemtjänsttimmar samt höga 
personalkostnader på särskilt boende. Träffar med ekonom, boendechefer och områdeschef är inplanerade under 
hösten för att se över ekonomi i helhet och schemaläggning i synnerhet. 
Stöd och Omsorg 
Resultatet för perioden är -27,9 mkr, vilket är ca 2,4 mkr sämre än motsvarande period året innan. 
Inom Stöd till barn och familj har intäkterna från Migrationsverket minskat till följd av skärpta regler från 
myndigheten vilket gör att fler av kommunens ansökningar avslås samt att dygnschablonersättning har sänkts. 
Ledningen på stöd och omsorg ser över hemmaplanslösningar i syfte att minska kostnader. 
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat jämfört med samma period 2017, under sommarmånaderna har det dock 
skett en minskning i utbetalningarna till följd av att vissa personer har sysselsättning under perioden. 
Förvaltningen ser utmaningar med Försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade 
kostnader för kommunerna. Höga kostnader för ett ärende som har fått retroaktivt beslut om indragen ersättning från 
Försäkringskassan har påverkat resultatet negativt inom egen produktion av personlig assistans. Vikariekostnader har 
ökat under semesterperioden och förväntas avta under hösten. 
Äldreomsorg 
Resultat per augusti är -4,9 mkr (varav semesterlöneskulden är -0,1 mkr) vilket är 2 % i budgetavvikelse. I början av 
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2018 gjordes en omorganisation på äldreomsorgen vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets resultat 
med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa delar flyttats om samt att ett nytt område har 
tillkommit; hälso- och sjukvård. 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. Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att det har anlitats 
bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 0,8 mkr. Äldreomsorgens plan för att på ett mer långsiktigt sätt 
säkerställa framtidens sjuksköterskebemanning i egen regi är att tillhandahålla praktikplatser till 
sjuksköterskestudenter och efter avslutad utbildning erbjuda dessa personer anställning. Den enskilt största 
budgetavvikelsen är kopplad till hemtjänsttimmar som visar underskott på -7,3 mkr. 
Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, 
hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar överskott. Helårsprognosen för 
äldreomsorgen (inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) beräknas till -9,2 mkr. 

Personal 

Personalen består till övervägande del av kvinnor (88,5 % kv, 11,5 % m). Sjukfrånvaron fortsätter att minska och 
uppgår nu till 7,2 % totalt för kvinnor och män (7,5 % kv, 5,0 % m). Den procentuella minskningen har varit ungefär 
lika för både kvinnor och män jämfört med 2017. Arbetsplatserna fortsätter att arbeta med hälsosam schemaläggning 
med brukaren i fokus och har deltagit i hälsofrämjande gruppaktiviteter. Andel heltidstjänster är oförändrat på 
totalen, 97,0 % men däremot har den ökat något för kvinnorna (97,2 %) men minskat något för männen (95,0 %) 
jämfört med förra året. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har fortsatt att öka och ligger nu på 102,3 %. 
Antalet timmar utförda av timanställda har ökat med 3,3 % jämfört med 2017. Det motsvarar ca 7 årsarbetare. Under 
året har Socialtjänsten deltagit i projektet Heltidsresan. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal till Socialtjänstens 
verksamheter och man har under 2018 bland annat varit tvungen att anlita hyrsjuksköterskor till Äldreomsorgen. 
Utifrån en förändrad kompetens- och utbildningsnivå bland baspersonalen samtidigt som det är svårare att rekrytera 
legitimerad personal påbörjades inför sommaren 2018 ett projekt där utbildade erfarna undersköterskor anställdes i 
hemsjukvården. Dessa ska utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för att minska de 
delegerade insatserna till hemtjänstpersonal. Syftet är att minska antalet incidenter, primärt med allvarliga 
konsekvenser, i samband med läkemedelshantering samt att minska antalet arbetsuppgifter för legitimerad personal. 
Utvärdering sker hösten 2018. 
Inför rekryteringen sommaren 2018 var en ovanligt hög andel av de sökande män (42 %) och detta resulterade också 
i att 38 % av alla som anställdes under sommaren 2018 var män. Många av de män som anställdes var utrikesfödda. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Genom att erbjuda medborgare, i behov av särskilt boende, attraktiva boendealternativ kan man skapa rotation på 
bostadsmarknaden, så att fler kan få bostad. 
Socialnämnden har ett stort behov av personal och genom att skapa bra förutsättningar för arbetsintroduktion ökar 
förutsättningen för nyanställning och att nyinflyttade stannar i kommunen. 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, 
Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Ett 
exempel på mångfaldsarbete som pågår inom förvaltningen är projektet ”Föreningspatrullen” i samarbete med 
Föreningsservice, där man jobbar med nya former för daglig verksamhet. Andra aktiviteter som pågår är särskild 
introduktion, språkstöd, Lagkamrat, Boendepatrullen och Kulturarenan. 

Barn och unga - vår framtid 

Stöd till barn och familj beviljats medel från kommunens Innovationsfond och har anställt två personer som ska 
arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer. En innovationssprint 
kommer att genomföras under september månad tillsammans med olika samarbetspartners för att hitta nya metoder 
och utökade samverkansmöjligheter kring samma målgrupp. 
Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 
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förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Startat i augusti 2018. Arbetet med att göra översyn samt 
omarbeta öppenvården på Stöd till barn och familj har pågått under perioden, detta då verksamheten Våga Vilja 
upphört och det givit anledning att göra en total översyn på tillgänglighet, metodstöd samt betydelsen av tidiga och 
uppsökande insatser. Syftet är att på sikt öka möjlighet till hemmaplanslösningar och där det är möjligt minska 
antalet uppbrott och placeringar av barn och unga. 
En ramavtalsupphandling avseende institutionsvård för barn och unga är färdig och från och med 2019 kommer Piteå 
kommun att ingå i SKL Kommentus ramavtal. 
Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familj fortsätter att öka (t.o.m. aug 2018, 1 719 st, jmf 1 450 st aug 
2017). Årsprognosen visar på 30 % ökning jämfört med 2017. Det medför fortsatta utmaningar att hålla den 
lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker antalet ärenden med 
utredningstid längre än fyra månader. Ökad bemanning under hösten 2018 skapar förutsättningar för just detta och 
den tidigare kösituation som beskrivits ser bättre ut än på länge. 
Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i 
snitt 28 placerade per månad till 29. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista augusti var 
88 barn. Verksamheten har fortsatta svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya familjehem 
vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av familjehem är 
antagen av Socialnämnden. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Från 2018 erbjuds alla avgångselever med godkända betyg från Vård- och omsorgscollege tillsvidareanställning i 
Socialtjänsten och i juni var det 16 elever som tackade ja till detta erbjudande. 
Inom EU-projektet "Lärande rekrytering" har nästan alla som deltagit i projektet under våren 2018 erbjudits 
sommarjobb inom Socialtjänsten. 
EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans startade under våren och har som syfte att 
kompetenshöja personal inom Socialtjänsten som arbetar som personlig assistent. 
Projekt "Föreningspatrullen" startade den 1 februari där målet är att hitta nya former för daglig verksamhet/-
sysselsättning. Detta projekt sker i samarbete mellan Daglig verksamhet och Föreningsservice. 
Med hjälp av statliga medel har Stöd och omsorg anställt en arbetsanpassare vars uppgift är att hitta sysselsättning 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet har varit gott. Antalet personer som gått från långvarig 
psykisk ohälsa till sysselsättning har ökat från 10 till 18 personer och kön till daglig sysselsättning har minskat från 
4-5 ansökningar till 1. 
Under början av 2018 ökade antalet hushåll med försörjningsstöd ganska kraftigt jämfört med 2017. Januari- augusti 
är antalet hushåll några färre jämfört med 2017, 686 hushåll 2018 och 693 hushåll 2017. Färre hushåll i gruppen 65 
och äldre jämfört med 2017. Arbetslösa, deltagare i etableringsprogrammet och personer med ohälsa är som tidigare 
de stora grupperna som uppbär försörjningsstöd. Arbetslösa 49,4 %, sjuka 15,7 %. 
Stöd till försörjning deltar i ett 3-årigt projekt som leds av SKL, där 27 kommuner medverkar, för att utveckla nya 
modeller för att minska det långvariga försörjningsstödet. 
Inom försörjningsstöd utreds möjligheterna att använda en e-tjänst för att förenkla administrationen kring 
försörjningsstöd. Enheten har gjort studiebesök till ett flertal andra kommuner som använder sig av detta. 
Våren 2018 inleddes ett arbete kring personer med ohälsa. Projektansvarig är samordningsförbundet Activus där 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen. Projektet ska förbättra samverkan och 
den enskildes handlingsplan och därmed möjligheter att återgå i arbete. 

Demokrati och öppenhet 

Medborgare har möjlighet att påverka via tre kommunala råd inom socialtjänstens område. 
Socialstyrelsen skickar varje år ut en brukarundersökning gällande äldreomsorg där resultatet finns i Kolada. Syftet 
med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom dessa kan äldreomsorgen 
följa upp och jämföra sig mot hela landet. I nuläget finns förbättringspotential inom både särskilt boende och 
hemtjänst. 
Stöd och omsorg har arbetat med delaktighetsmodellen där fyra handledare är utbildade för att leda samtal mellan 
brukare och personal. Pengar har beviljats från kommunens innovationsfond för att implementera metoden i andra 
gruppbostäder. 
Broschyrer med anpassad text är fortfarande en viktig del i tillgängligheten. 
Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisade deltagare till projekt Kompetens för alla har 
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gjorts för sista gången under våren pga. att projektet avslutas sista augusti. Vid sista mätningen framkom att andelen 
män och kvinnor som deltog i projektet (apr: kv 56 %, m 44 %) i jämförelse med andelen män och kvinnor som 
uppbär försörjningsstöd (apr: kv 43 %, m 57 %) hade förändrats från tidigare mätningar. 
Elva synpunkter har inkommit hittills under 2018. Fyra rör orosanmälningar gällande barn och de har lämnats vidare 
till Stöd till barn och familjer. De andra synpunkterna handlar bl.a. om felparkerade hemtjänstbilar, husdjur på 
äldreboende och mer personal till äldreomsorgen. Samtliga synpunkter är hanterade. 

Livsmiljö 

Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten 
för de personer som bor i ordinärt boende. Alla brukare som har hemtjänst har nyckelgömmor. Hemtagningsteam 
inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt boende. Arbetar med att ge ut broschyrer och text på hemsida 
med anpassning för personer med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor 
utsträckning anpassade för personer med funktionsnedsättning. 
Under våren har Stöd och omsorg gjort en förändring i strukturen för träffpunkter för personer med psykisk ohälsa, 
vilket inneburit att träffpunkten i Öjebyn avvecklats. 
Socialnämnden arbetar aktivt för digitalisering. Bland annat önskas utveckla en e-tjänst för försörjningsstöd, 
teknikanpassa nya lokaler, utveckla avvikelserapporteringen till att ske digitalt, utöka den mobila dokumentationen, 
anpassa verksamhetens planeringsverktyg till digitala lösningar. 
Verksamheten anpassar boende och livsmiljö utifrån brukarens behov och verksamhetens förutsättningar. Flera hus 
med vattenskador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden och dagliga verksamheter 
inom både Stöd och omsorg och Äldreomsorgen. Många boenden finns i äldre fastigheter med renoveringsbehov 
vilket medför vakanser under renoveringen. På Norrgården öppnades en ny enhet som ersättningsboende pga av 
vattenskadade lokaler. Nya äldreboendet bredvid Berggården byggs för fullt och beräknas vara klart för inflyttning 
under hösten 2019. 
Berggatans gruppboende flyttar till nya lokaler på Berget pga. dålig livsmiljö. Projektering av nytt LSS-boende och 
nytt vård- och omsorgsboende planeras enligt antagen boendeplan. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

För att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans får kommunchef i 
uppdrag att överväga en 

organisationsförändring i syfte att 

tydliggöra ansvar och rollfördelning 
mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd 
och Socialförvaltning 

Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid 
varje KS 

På uppdrag av kommunchef har en 
förstudie genomförts avseende en 
eventuell organisationsförändring. 

Fortsatt uppdrag att arbeta med 
ekonomi, innovation och digitalisering 

Pågår 
Riktlinje ÅR Arbete med bemanningsekonomi 

påbörjat inom SO. Syftet är att resurser 

kan fördelas utifrån brukarnas behov på 
ett bättre sätt. 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

Pågår 
Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Verksamhetsutvecklare på stöd och 
omsorg deltar i projektet. 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd 

Ej 
påbörjad 

Åtgärd från DELÅR 
2018 

Rapporteras 
ÅR 2018 

NY 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande 
arbete kopplat till missbruk bland unga. 
Identifiera evidensbaserad metod för 

drogförebyggande arbete som kan 
användas generellt i våra verksamheter. 

(samarbete BUN/SN) 

Pågår 
Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras 

ÅR 2017 
Rapporteras 

Delår 2018 

En uppdragsbeskrivning är gjord och en 
arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning 
kommer att göras till hösten och en 

handlingsplan ska färdigställas senast 1 
januari 2019. 
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Överförmyndarnämnden 

Periodens händelser 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd med Älvsbyns 
kommun från den 1 januari 2019 

 Verksamheten har arbetat med att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
(tkr) 

2018 2017 helår 2018 2017 

Intäkter 812 1 229 1 218 1 988 

Kostnader -3 203 -3 649 -4 782 -5 307 

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 391 -2 420 -3 564 -3 319 

Anslag (skattemedel) 2 385 2 006 3 578 3 127 

Internränta 0 0 -1 0 

Avskrivning -9 -7 -13 -10 

Periodens utfall -421 0 -202-15 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Nämnden redovisar utfall i linje med budget för perioden januari till augusti och prognostiserar detsamma för helåret. 
Under perioden har de sista inbetalningarna från Migrationsverket, enligt det gamla kostnadstäckningssystemet för 
ensamkommande barn kommit in och framöver ersätts nämnden för denna verksamhet med ett schablonbelopp per 
individ. Antalet nya ensamkommande till kommunen är och förväntas kommande år vara relativt få till antalet. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och Älvsbyns kommun har under våren fattat beslut om att samverka i en 
gemensam överförmyndarnämnd med verksamheten förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Att samverka 
med Älvsbyn medför en ökad ärendemängd motsvarande 15 %. Verksamheten i Piteå kommun kommer att 
bemannas med befintlig personal som består av fem årsarbetare. Att genomföra detta arbete har påbörjats under 
perioden och har ställt stora krav på verksamheten vad gäller förberedelse och genomförande. Förberedelsen består 
av genomgång av verksamhetens riktlinjer, rutiner och övriga dokument vilket innebär ett stort merjobb för 
verksamheten under hela 2018. 
Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den 
enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende. 
Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället. 

Barn och unga - vår framtid 

Under perioden har det skett ändringar i lagen om mottagandet av asylsökande med flera. Det innebär att en kommun 
som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast 
om kommunerna har ingått särskild överenskommelse om placering. Placeringen sker med stöd av lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande 
vårdbehov eller det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen. Verksamheten har under våren 
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tagit emot ensamkommande barn enligt ovanstående bestämmelser. I ärenden angående ensamkommande barn 
arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. I samtliga förmynderskap, 209 stycken, arbetar nämnden 
för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Verksamheten har under perioden förberett en utbildning för alla ställföreträdare i Piteå kommun och Älvsbyns 
kommun. Utbildningen kommer att genomföras i oktober 2018. 

Demokrati och öppenhet 

Nämnden har under perioden haft en ökad efterfrågan på allmänna handlingar. Verksamheten har arbetat med att 
utveckla nya rutiner och riktlinjer för ökad effektivitet och rättssäkerhet. Verksamheten har vidare arbetat med att 
revidera blanketter och material för att förenkla för användarna. 
Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit. 

Livsmiljö 

Under perioden har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har 
fått något genomslag för verksamheten. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för 
anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått något större genomslag hos 
verksamheten. Verksamheten har under våren informerat anhöriga om den nya lagen, men bankernas bestämmelser 
gör att anhöriga har svårt att använda sig av det nya tillägget i föräldrabalken varför godmanskap ändå måste 
anordnas. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Identifiera och redovisa verksamheter 
(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Ej 
påbörjad 

Uppdrag från 
Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 
ÅR 2019 

Då gemensam nämnd och verksamhet 
med Älvsbyns kommun är beslutad är 
arbetet med detta uppdrag ej påbörjat. 
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Piteå Kommunföretag AB (koncernen) 

Koncernberättelse 

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet 
Resultat efter finansiella poster 
(tkr) Utfall jan-aug 2018 Utfall jan-aug 2017 Prognos 2018 Utfall helår 2017 

Piteå Kommunföretag AB -6 374 -6 441 -9 824 -10 284 

AB PiteBo 23 708 20 632 26 714 20 338 

Piteå Renhållning och Vatten AB 6 637 5 013 8 693 7 233 

Piteå Näringsfastigheter AB (konc) 13 042 13 781 14 500 18 944 

Piteå Hamn AB 5 861 6 036 7 738 9 412 

AB PiteEnergi (konc) 43 130 37 151 69 007 69 268 

Piteå Science Park AB -2 205 -1 365 -3 200 -2 520 

Periodens händelser 

 NBA Energi & Miljöutveckling AB ombildades i början av året till Trähallen AB och blev ett delägt bolag 
mellan Piteå Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %). 

 Norrgasol AB är sedan början av året ett helägt dotterbolag till AB PiteEnergi. Arbetet med att hitta en 
extern köpare till bolaget eller en extern hyresgäst till anläggningen fortsätter. 

 Ny VD rekryterades i början av året till Piteå Näringsfastigheter AB, då tidigare VD drabbats av sjukdom 
och senare avled. 

 Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (Dataskyddsförordningen) har pågått under perioden och är nu 
implementerat i bolagen. 

 Reviderat ägardirektiv för Nolia AB har framtagits tillsammans med de övriga ägarkommunerna Skellefteå 
och Umeå. 

 Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Inom fokusområdet 
Inköp har en lösning med en gemensam inköpsorganisation för koncernen beslutats och beräknas vara i 
funktion under sista kvartalet i år. 

 Nolias VD slutade sin anställning i augusti. Till t f VD har utsetts Jonas Dahlberg. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella 
poster 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

690 977 639 746 1 086 423 1 006 162 

-580 011 -532 614 -930 398 -846 729 

110 966 107 132 150 025 159 433 

388 227 1 610 1 070 

-35 572 -39 726 -52 340 -55 795 

75 782 67 633 105 295 104 708 

215 493 199 442 380 533 358 638 

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå 

Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå 

Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag. 

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster ligger i nivå med eller bättre än utfallet för samma period föregående 
år. Totalt sett är koncernens delårsresultat något bättre än för samma period föregående år, och landar på 75,8 mkr. 
Resultatförbättringen fördelar sig jämnt mellan minskade räntekostnader och ett förbättrat rörelseresultat. 
Årsprognosen för koncernen beräknas till 105,3 mkr, vilket är i paritet med resultatet för 2017. 
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden januari - augusti 2018 uppgått till 
215,5 mkr. Årsprognosen beräknas till 380,6 mkr, budgeterat är 445,4 mkr. 
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Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 180831 till 96,6 mkr. 
I jämförelse med 171231 har likviditeten ökat marginellt. 
Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 180831 till 2 434,7 mkr. Lånen har under perioden 
januari – augusti 2018 ökat med 12,7 mkr. 

Foto: Maria Fäldt 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

Periodens händelser 

 Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman i maj att lämna utdelning med 7,45 mkr utifrån bokslut 2017, 
till ägaren Piteå kommun. 

 Riskanalys och internkontrollplan har framtagits för 2018. 
 Möte har genomförts med Näringslivsenheten och bolagens VDar i syfte att tydliggöra roller och ansvar 

avseende att förbättra Piteås arbete med att utveckla näringslivet i kommunen. 
 En reviderad bolagspolicy har framtagits samt även beslutats av Kommunfullmäktige. 
 Ett arbete med förbättrad Info-säkerhet drivs nu i samverkan mellan kommunen och bolagen. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 263 291 384 518 

Kostnader -3 292 -3 063 -5 182 -4 951 

Rörelseresultat -3 029 -2 772 -4 798 -4 433 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -3 345 -3 669 -5 026 -5 851 

Resultat efter finansiella -6 374 -6 441 -9 824 -10 284 
poster 

Investeringar 0 8 500 0 28 500 

Analys 

Ekonomi 

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - april uppgår till - 6,4 mkr, vilket är marginellt bättre än 
budget och lika som samma period föregående år. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre 
del av de långfristiga lånen amorterades bort under hösten 2017. Årsprognosen beräknas till -9,8 mkr, vilket är i 
samma nivå som budget. Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. 
Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster. 

Strategiska områden 

Prioriterade mål 

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen, samt att vidare stärka 
varumärket Piteå. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom 
redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla 
potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal 
samhällsbyggnadsprojekt som bland annat utbyggnad av hamnen på Haraholmen. 

Demokrati och öppenhet 

Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla. 
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Livsmiljö 

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat bostäder i centrala 
Piteå och i ytterområden. 
AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom 
nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet. 
Gemensamt arbete med koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, 
Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 

Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. 

Dock kan utdelningen reduceras med 

eventuellt bokfört koncernbidrag till 
Piteå Science Park AB, för det år som 
utdelningen härrör från. 

Klar 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 

Kommunchefen får i uppdrag att 
tillsammans med koncern-VD ta ansvar 

för de ledningskonsekvenser samt 
utveckla och samordna de områden 
som beskrivs under kapitel 6 i 

”Riktlinjer 2018-2020”. Syftet är ökad
måluppfyllelse för de övergripande 
målen med särskilt fokus på de tre 
prioriterade målen. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
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AB PiteBo 

Periodens händelser 

 Strömbackas produktion av hus 4 på Furulund, fortgår enligt plan. Leverans av 4 lägenheter beräknas ske 
2019. 

 Strömbackas produktion av hus 1 på Universitetsområdet har planerats och förberetts för byggstart under 
hösten 2018. Hus 1 är det första i raden av totalt 3 hus. 

 Utredning av potentiella framtida nyproduktionsprojekt, pågår fortlöpande. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 167 378 157 711 249 945 243 972 

Kostnader -132 800 -123 589 -207 048 -204 569 

Rörelseresultat 34 578 34 122 42 897 39 403 

Finansiella intäkter 2 0 3 2 

Finansiella kostnader -10 872 -13 490 -16 186 -19 067 

Resultat efter finansiella 23 708 20 632 26 714 20 338 
poster 

Investeringar 13 364 71 643 28 500 88 774 

Analys 

Ekonomi 

Resultatet uppgick till 23,7 mkr (efter finansiella poster) vilket ger en avkastning på 6,3 %.Prognosen för helåret 
2018 bedöms till 26,7 mkr, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 21,4 mkr. 
Den största anledningen till den positiva avvikelsen är högre intäkter än budgeterat samt låga räntekostnader. 

Personal 

Under perioden har samtliga anställda erbjudits hälsoundersökning och 90% av medarbetarna deltog. Under våren 
2018 har 20 medarbetare deltagit i ett hälsoprogram som bedrivits tillsammans med en extern coach. Bolaget har 
genomfört en utbildning för samtliga medarbetare på temat "värdskap". Vidare har utbildning genomförts avseende 
hantering av personuppgifter. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

För att kommunen ska kunna växa och möta en större efterfrågan på bostäder, arbetar bolaget fortlöpande med att 
identifiera, planera och projektera framtida nyproduktionsprojekt. Detta görs i samarbete med kommunen. Det är en 
stor utmaning att hitta ledig tomtmark i ett attraktivt område där det finns efterfrågan. En annan utmaning är att 
bygga kostnadseffektivt så att det inte leder till alltför höga hyresnivåer. I varje enskilt projekt försöker därför 
bolaget kombinera ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som 
utmynnar i upplevelsen av en attraktiv boendemiljö. 
Bolaget samarbetar med kommunen och har lyckats bidra med bostäder till nyanlända utifrån kommunens behov. 
Bolaget har därigenom bidragit till samhällsgemenskap och mångfald. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

Samarbetet mellan bolaget och Strömbacka går in i en intensiv fas med två byggprojekt parallellt, Furulund och 
Universitetsområdet. Projektet på Universitetsområdet omfattar 3 hus med 3 våningar, totalt 24 lägenheter. Utredning 
av andra nyproduktionsprojekt fortgår löpande. Mest aktuellt är ett projekt med ca 70 lägenheter, om det kan 
realiseras. 

Demokrati och öppenhet 

Bolagets kösystem säkerställer en objektiv tilldelning av lägenheter, oavsett kön, religion eller etnicitet. 

Livsmiljö 

Bolaget har för avsikt att under perioden inleda arbetet med konvertering till ftx-ventilation med värmeåtervinning 
för 30 lägenheter. Projektet kommer att påbörjas under hösten 2018. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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AB PiteEnergi (koncernen) 

Periodens händelser 

 Årets andra tertial har präglats av ett historiskt varmt väder under perioden. Det varmare vädret har påverkat 
försäljningen negativ men ej i samma mån som det extremt kalla vädret under tertial 1 påverkade 
försäljningen positivt. 

 Under perioden har VIPP-anläggningen (Vortex Intensive Power Process, sv. småskalig 

förgasningsanläggning) i Hortlax sålts till tidigare samarbetspartner. 
 En tjänsteavdelning med fokus och syfte att arbeta mot utveckling och etablering av bland annat solel och 

laddinfrastruktur har startats upp under perioden. 
 Inom bredband har fokus under perioden legat mot att arbeta med bidragsansökningar för etablering av nya 

och utökning av befintliga nät inom glesbygden. Detta för att bidra till ökad kommunikation och förbättrad 
infrastruktur inom kommunen. 

 Fortsatta investeringar för Elnät, Bredband samt Värme & Kyla i samband med den fortsatta expansionen på 
Haraholmen. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 344 646 317 655 562 998 503 383 

Kostnader -297 871 -276 554 -489 291 -428 060 

Rörelseresultat 46 775 41 101 73 707 75 323 

Finansiella intäkter 460 180 462 258 

Finansiella kostnader -4 105 -4 130 -5 162 -6 313 

Resultat efter finansiella 43 130 37 151 69 007 69 268 
poster 

Investeringar 50 150 52 985 106 650 102 136 

Analys 

Ekonomi 

Den ovanligt kalla vintern medförde under årets första månader ökad försäljning, vilket påverkat resultatet positivt, 
utfallet är högre än budget och samma period föregående år. Under året har även aktier i NBA samt 
förgasningsanläggningen i Hortlax avyttrats, vilket bidragit positivt till resultatet. Resultatet för helåret förväntas bli 
8,0 mkr bättre än budget. 

Personal 

Den likabehandlingsplan som startades under tertial 1 har fortskridit enligt plan där fokus under perioden legat på 
uppföljning och utvärdering från samtliga chefers svar via enkät. Fortsatt kommer fokus ligga mot att framställa en 
åtgärdsplan för samtliga medarbetare och genomföra utbildningar inom området för samtliga medarbetare. Bolagets 
arbete inom området likabehandling och diskriminering är ett led i att skapa ännu bättre förutsättningar för en god 
arbetsmiljö, ökad trivsel och välmående medarbetare. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Bolaget har arbetat med de prioriterade övergripande målen genom utökning av befintlig och leverans av ny 
infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme. Bolaget har fortsatt arbetet mot långsiktig social-, miljö- samt 
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ekonomisk hållbarhet. samt ett fortsatt stark relation med kunder och samarbetspartners. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Bolagets bidrag till Piteå kommuns fortsatta expansion inom arbete och näringsliv fortgår, främst genom anpassning 
av befintlig och utveckling av ny infrastruktur i hela kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

Bra kundbemötande och transparens av information prioriteras högt för att dels stärka bolagets varumärke men också 
för att bolaget skall ses som en attraktiv samarbetspartner som bidrar till demokrati och öppenhet. 

Livsmiljö 

Miljö- och kostnadseffektivisering är för bolaget viktiga ledmotiv för att ständigt arbeta för att tillgodose 
privatpersoner och företag med el, värme och infrastruktur inom data-och telekommunikation. All el som säljs av 
bolaget är idag ursprungsmärkt. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 

Foto: Maria Fäldt 

70 



 
 

 

 

 

         
           

         
          

      
          

          
      

          
         

        
   

 

 

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 

          

          

          

        

           

   
 

         

          

 

 

 
               
        

        
  

 

 
        

  

  

   
        
          
        

      

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Periodens händelser 

 PnF har via dotterbolaget Trähallen AB (tidigare NBA) tillsammans med Lundqvist Trävaru AB (delägare 
till 49%) förvärvat en fastighet om ca 40 000 kvadratmeter på Haraholmen. Under sensommaren har 
Trähallen AB upphandlat och startat entreprenaden avseende uppförande av kontor och produktionslokaler 
för uthyrning till Lundqvist Trävaru AB. I höst pågår primärt mark och grundläggningsarbeten parallellt 
med kommunens utbyggnad av infrastrukturen på området. 

 Sunpine har beslutat om en kraftig utbyggnad av sin produktionskapacitet vid deras anläggning på 
Haraholmen. Med detta följer ett ökat lokalbehov i form av kontorsytor och laboratorieytor. PnF har i syfte 
att möta Sunpines ökade lokalbehov upphandlat en totalentreprenad för ändamålet. Arbetena innebär att del 
av befintligt kontor byggs på med en våning samt viss utbyggnad av bottenplanet. 

 För att säkerställa en god arbetsmiljö samt kapacitet och kvalitet i våra processer har under sensommaren 
rekrytering av marknadskoordinator samt drift- & underhållsansvarig slutförts. Tjänsterna tillträds i 
september respektive oktober månad. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2018 
Jan - Aug 

2017 
Prognos 

helår 2018 
Utfall helår 

2017 

Intäkter 92 945 89 993 138 000 137 998 

Kostnader -69 831 -63 522 -106 000 -101 559 

Rörelseresultat 23 114 26 471 32 000 36 439 

Finansiella intäkter 801 206 1 100 900 

Finansiella kostnader -10 873 -12 896 -18 600 -18 395 

Resultat efter finansiella 13 042 13 781 14 500 18 944 
poster 

Investeringar 33 618 43 077 73 400 68 242 

Analys 

Ekonomi 

Koncernen visar ett bra resultat för perioden, trots en besvärlig vinter med stora utgifter för hantering av snö och 
följdskador som uppstått i på grund av de stora snömängderna. Räntabiliteten för justerat eget kapital överstiger det i 
ägardirektivet angivna långsiktiga målet om 5%. Soliditeten stärks och fortsätter närma sig ägarens långsiktiga mål 
om 20%. 

Personal 

Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

PnF verkar aktivt för att uppnå de prioriterade målen. 
Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter i 
kommunen. Under årets första åtta månader har inte mindre än 25 verksamheter fått sin hemvist i våra lokaler. 
Tillsammans med de 27 befintliga hyresgästerna som fått utökade ytor under samma period har vi alltså skapat nya 
möjligheter för 52 verksamheter/företag att utvecklas i våra lokaler. 
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Vårt arbete med demokrati och öppenhet kan bland annat exemplifieras med vårt veckomöte. Utöver de 
ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar som hålls regelbundet i företaget har vi dessutom ett veckomöte för alla 
medarbetare. I syfte att öka delaktighet, engagemang och inflytande får alla ta del av och dela med sig av de senaste 
händelserna i vår verksamhet. Här ges tillfälle för var och en att hålla sig uppdaterad och även att lyfta sin fråga i 
stort och i smått. 
Stor del av vår tid spenderas på våra arbetsplatser. Vår livsmiljö är alltså mer än bara vårt hem. Den inkluderar 
utöver hemmet, vägen till och från hemmet, rekreationsytor, mötesplatser och inte minst vår arbetsplats. Ett exempel 
på hur livsmiljön har förbättrats för en av våra hyresgästers medarbetare, samarbetspartners och kunder återfinns i 
Stadsvapnet. Där har butikslagerytor omvandlats till attraktiva och för nyttjarna hållbara verksamhetsytor. I de 
utökade ytorna får ett av Piteås växande digitala tjänsteföretag nytt utrymme för social samvaro, återhämtning, 
varierande arbetsmiljöer och mötesplatser. Med andra ord en förbättrad livsmiljö för individen och för företaget. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, 
verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd. 

Demokrati och öppenhet 

Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga 
samarbetspartners. 

Livsmiljö 

Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess 
medarbetare att verka och utvecklas i. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

Periodens händelser 

 Ny säljorganisation för att öka servicen mot våra företagskunder 
 Ingått samarbetsavtal med Piteå Port & Hub för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamn 
 I juni beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar där samtliga 

bostadsfastigheter år 2025 ska ha tillgång till fastighetsnära insamling 
 Slutfört anpassningar för GDPR 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella 
poster 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

104 833 97 081 164 096 154 489 

-95 032 -88 382 -150 309 -141 737 

9 801 8 699 13 787 12 752 

29 30 45 46 

-3 193 -3 716 -5 139 -5 565 

6 637 5 013 8 693 7 233 

39 442 21 321 80 467 45 679 

Den positiva intäktstrenden fortsatte under årets andra tertial. Vindkraften, fortsatt högt byggnationstryck i 
kommunen och högre metallpriser är några faktorer som ligger till grund för det höga intäktsutfallet. I kombination 
med en stabil kostnadskontroll landar periodens resultat historiskt högt och bättre än både budget och fjolåret. 
Det fortsatt positiva ekonomiska utfallet för årets två första tertial medför att helårsresultatet prognostiseras upp för 
andra gången i år jämfört mot budgeterat resultat. 

Personal 

Från och med första juli har personalen möjlighet till en motionsbonus i form av en ledig dag. Motionsbonusen delas 
ut till de anställda som tränat minst 20 gånger under årets andra hälft. Motionsbonusen ingår i en friskvårdssatsning 
för att minska sjukfrånvaron. 
All personal har under april och maj månad haft en egen verksamhetsdag med sin avdelning och utifrån en 
genomförd SWOT tillsammans skapat aktiviteter i Pirevas verksamhetsplan. För närvarande är 163 aktiviteter 
kopplade till verksamhetsplanen. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Under året har Pireva arbetat fram en ny verksamhetsplan förankrad i kommunens prioriterade mål. 
Leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och miljönytta ingår som strategiska områden i verksamhetsplanen. Inom dessa 
områden driver bolaget aktiviteter för att, bland annat, skapa attraktiva boendemiljöer samt öka service och 
tillgänglighet för medborgarna. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

Under året har en säljare anställts för att aktivt vara ute hos företagskunder och i möjligaste mån tillgodose deras 
behov inom avfall- och VA-tjänster och därmed ge en bättre service till näringslivet. 
Hittills i år har 454 studenter fått information om Pirevas verksamheter. Bland annat har 80 % av kommunens 
femteklassare läsåret 2017/2018 fått information om avfallssortering vilket var ett bättre utfall än målsättningen på 
70 %. 

Demokrati och öppenhet 

Vid kokningsrekommendation i Koler under augusti månad skickades, för första gången någonsin, information ut på 
även engelska och arabiska. En insats för att säkerställa att information om viktiga samhällstjänster når alla nyttjande 
inom kommunen. 
Vidare är även en guidad tur för hörsel och synskadad inplanerad på Bredviksbergets avfallsanläggning. 

Livsmiljö 

En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt bevara och utveckla kvalitets- och 
leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. 
Entreprenadupphandlingen för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön är klart och projektet förväntas sätta 
igång under hösten 2018. 
Förslaget om vattenskyddsområde i Svensbyfjärden har lämnats in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
beslut. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget väntar en prövning av ärendet hos länsstyrelsen. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 

Foto: Maria Fäldt 
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Piteå Hamn AB 

Periodens händelser 

 Investeringen i en ny hamndel "Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" pågår sedan maj 
2017 och färdigställs under Q4 2018. Resultatet är en ny hamndel med ny kajplats och anslutande 
infartsväg. 

 Perioden har inneburit omfattande logistik med vindkraftsdelar till Markbygdenprojektet, fler och större 
fartyg till kaj och omfattande vägtransporter från lager i Piteå Port & Hub till site i Markbygden. Under 
perioden har 86 vindkraftverk lossats vid kaj. Verksamheten 2018 är ett viktigt genrep inför 2019 då 
verksamheten relaterat till vindkraft kommer att växa till det dubbla. 

 Bolagets VD representerar Piteå Hamn AB och regionen i det nyligen etablerade nationella 
godstransportrådet med infrastrukturministern som ordförande. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella 
poster 

Investeringar 

Analys 

Ekonomi 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
2018 2017 helår 2018 2017 

29 095 24 059 42 527 37 294 

-22 108 -16 982 -33 314 -26 369 

6 986 7 077 9 213 -10 925 

0 0 0 0 

-1 125 -1 041 -1 475 -1 513 

5 861 6 036 7 738 9 412 

78 579 10 284 91 036 52 186 

Periodens resultat är 5,9 Mkr, vilket överträffar bolagets periodiserade budget. 
Jämfört med samma period ifjol så har intäkterna ökat tack vare ökade affärer och ökade godsvolymer. Även 
kostnadssidan har följt med då ökat antal fartygsanlöp generar ökad service vid kaj. Vinterkostnaderna från den 
hårda vintern samt en ökad ambitionsnivå vad gäller underhåll belastar resultatet. 
Bolagets affärer och logistikflöden utvecklas väl. Bidragande till ökade intäkter är i huvudsak ökade godsflöden 
oljehamn, import vindkraftsdelar samt import skogsråvara med anledning av stängning hamn SCA Munksund. 
Containertrafiken fortsätter sin återhämtning, men har ännu inte uppnått samma nivå som 2016. 
Antal fartyg har ökat med 37% jämfört med samma period ifjol och den genomsnittliga godsvolymen per 
fartygsanlöp fortsätter öka, framför allt vad gäller trafik oljehamn. 

Personal 

Piteå hamn har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. 
Piteå hamn har under perioden inlett ett samarbete med PIREVA vad gäller samnyttjande driftorganisation. PIREVA 
levererar tjänster inom hamndrift och bemanning oljehamn. Det finns ett uttalat mål att utöka samverkan inom Piteå 
kommunföretag, vilket denna samverkan bidrar till. 
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Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

På en övergripande nivå och utifrån bolagets uppdrag, så kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet 
vid Piteå Port & Hub har stor betydelse för det regionala näringslivet. 
Regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter. Inom Haraholmens 
industriområde investeras ca 1 miljard kronor, bestående av privata och kommunala investeringar. Pitëå hamns 
investeringar i utökad infrastruktur är en viktig del av detta och ett betydande bidrag till fler företag och ökad 
sysselsättning inom kommunen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling 
av nya affärer och logistikflöden. Bolagets insatser vad gäller utökad linjetrafik och containertrafik och insatserna för 
att etablera kustsjöfart (inrikes sjöfart) möjliggör en fortsatt expansion av basindustrier såväl som nya industrier 
såsom biobränsle och vindkraft. 

Demokrati och öppenhet 

Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade 
möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. 
Ett arbete pågår i olika faser från upphandling till dialog med leverantörer av tjänster för att bidra till ökad mångfald. 

Livsmiljö 

Bolaget förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub, vilket i grunden bidrar till en utveckling av infrastruktur och goda 
kommunikationer för hela regionens näringsliv. 
Sjöfartens potential återkommer i ett antal styrande dokument på nationell nivå, exempelvis i den nationella 
godstransportstrategin formuleras en tydlig målsättning att flytta gods från land till sjö för att kunna minska framtida 
investeringar och öka andelen fossilfria transporter i framtiden. Trafikverkets analys menar att transportarbetet 
kommer att öka med 2,3%/år till 2040 och att sjöfarten ska ta en större andel än de andra transportslagen. 
Kapaciteten finns redan. Verksamheten ser en tydlig trend mot större volym gods per fartyg och allt större fartyg som 
anlöper hamnen, vilket minskar miljöpåverkan per transporterad mängd gods. 
Exempel på åtgärder för ökad miljöstyrning: 
- miljödifferentierade avgifter 
- elanslutning vid kaj 
- ökad andel linjesjöfart, vilket attraherar mindre mängder gods vilket annars hade gått på väg. 
- utvecklingsprojekt pågår för att på sikt uppnå ökad digitaliseringsgrad vad gäller hamnrelaterade tjänster och ökad 
styrning av fartygsanlöp. Målsättningen är effektivisering av tjänster, ökat kapacitetsnyttjande kaj och följaktligen 
ökade godsvolymer med oförändrad infrastrukturkapacitet. 
Bolaget har slutfört investeringar i omställning till energieffektiv belysning, vilket har sänkt energiförbrukningen. 
Bolaget strävar efter ett långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat, som möjliggör långsiktiga investeringar i 
infrastruktur som bidrar till regionens framtida konkurrenskraft. 
Via fortsatt utveckling av Piteå Port & Hub bidrar bolaget indirekt till etablering av verksamhet inom 
bostadsbyggande. Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i 
kombination med strukturomvandling Norrbotniabanan möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 

effektivitet, minskade kostnader, 
minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Piteå Science Park AB 

Periodens händelser 

 Inflyttning och invigning av nya kontor på Universitetsområdet 
 Införande av uthyrning av tillfälliga arbetsplatser, så kallat co-working space 
 Drift av regionala kluster kring bioekonomi, spelindustri och komposit 
 Genomförande av projekt med fokus på innovation och förnybar energi 
 Inflyttning av YH-utbildningar i kårhuset på Universitetsområdet 
 Etablering av industriellt makerspace för kompositindustrin i Öjebyn 
 Genomförande av fredagsfrukostar och Piteå Science Talks 
 Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå 
 Genomförande av paneldebatt om cirkulär och biobaserad ekonomi i Almedalen 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Jan - Aug Jan - Aug Prognos Utfall helår 
(tkr) 

2018 2017 helår 2018 2017 

Intäkter 9 813 7 727 15 469 14 918 

Kostnader -12 016 -9 091 -18 666 -17 437 

Rörelseresultat -2 203 -1 364 -3 197 -2 519 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -2 -1 -3 -1 

Resultat efter finansiella -2 205 -1 365 -3 200 -2 520 
poster 

Investeringar 341 132 500 769 

Analys 

Ekonomi 

För perioden till och med augusti 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,2 Mkr vilket ligger i 
linje med bolagets periodiserade budget. 
Jämfört med samma period i fjol har intäkterna ökat med 2 Mkr då man driver fler projekt inom innovationsarenan 
som finansieras med bland annat EU-medel. Dessa projekt finansieras även av Piteå Science Park till 0 - 22% 
beroende på projektets externa finansieringsgrad. Studio Acusticums intäkter till och med augusti ligger i samma 
nivå som föregående år. 
Piteå Science Park AB bedriver ett flertal projekt där extern finansiering är en avsevärd andel av den totala 
finansieringen. Dessa externa finansiärer betalar ut ersättning i efterhand vilket gör att Piteå Science Park AB ska 
klara tillfälliga kraftiga likviditetsvariationer under året. Prognosen är osäker till följd av stor osäkerhet avseende 
utbetalningar av återsökta projektmedel. Handläggning av dessa har lång eftersläpning och stor osäkerhet råder 
därmed avseende när i tid medlen inkommer. 

Personal 

Under perioden har en nystartsarbetare praktiserat, vilket ledde till en rekrytering vid periodens slut. 
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Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade mål 

Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva 
mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och 
nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och 
branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum levererar 
bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja, 
från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Vidare skapar bolaget attraktiva 
mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för affärsutveckling och nyföretagande samt 
driver kluster inom bioekonomi, komposit och kulturella och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet 
och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och 
samhällstjänster. 

Demokrati och öppenhet 

Konserthuset Studio Acusticum är en viktig del av bolaget. I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt 
och hållbar samhällsutveckling. Att Piteå numera är en fristad för förföljda musiker präglar utbudet. 

Livsmiljö 

Bolaget arbetar aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa utveckling och tillväxt utifrån platsens styrkor 
och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På Universitetsområdet håller en 
ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bolagskoncernen ska lämna förslag på 
samverkan med andra inom 
kommunkoncernen som innebär ökad 
effektivitet, minskade kostnader, 

minskad sårbarhet och möjlighet att 
säkerställa kvalitet i verksamheterna. 

Pågår 
Koncernbudget 2018 Rapporteras 

ÅR 2018 
Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-
koncernen. 
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Ekonomiska sammanställningar



Resultaträkning (mkr) 
Koncern Kommun 

Aug 

2018 

2 163 

518 

2 681 

3 

214 

150 

191 

558 

3 239 

2 512 

133 

188 

188 

44 

495 

539 

3 239 

Budget Prognos 
Aug Aug 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Periodens/årets resultat 

- Därav minoritetsintresse 

Semesterlöneskuldens resultateffekt 

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

Balansräkning (mkr) 

Jan - Aug Jan - Aug 

2018 2017 

947 858 

-2 155 -2 022 

-188 -181 

-1 396 -1 344 

1 383 1 354 

241 211 

10 9 

-37 -39 

201 191 

-1 -2 

Koncern 

Jan - Aug 

2018 

364 

-1 798 

-73 

-1 507 

1 383 

241 

21 

-5 

133 

62 

8,4 % 

 
 

  

    

   

 

  

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

         

                

        

         

               

           

         

         

         

         

         

    
  

            

 
 

  

    

 
     

 
  

        

        

         

                

         

               

        

        

         

          

        

                

        

 
 

       

               

           

             

          

         

        

           

         

          

  
 

              

 
  

Jan - Aug 

2017 

335 

-1 716 

-70 

-1 451 

1 354 

211 

22 

-5 

131 

56 

8,7 % 

Budget 

helår 
2018 

740 

-3 020 

-116 

-2 396 

2 070 

359 

23 

-5 

51 

Prognos Resultat 

helår helår 
2018 2017 

554 578 

-2 898 -2 799 

-112 -107 

-2 456 -2 328 

2 077 2 036 

364 324 

24 23 

-6 -6 

3 49 

-4 

2,1 % 0,1 % 2,1 % 

Kommun 2017 

Aug helår helår Helår 

2018 2017 2017 2018 2018 2017 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 7 15 

Materiella anläggningstillgångar 6 024 5 770 2 085 2 336 2 280 2 121 

Finansiella anläggningstillgångar 29 31 508 518 518 518 

Anläggningstillgångar 6 060 5 816 2 593 2 854 2 798 2 639 

Förråd 16 15 3 3 3 3 

Fordringar 382 323 113 195 195 195 

Kortfristiga placeringar 150 118 118 120 119 119 

Kassa och bank 226 321 301 126 9 269 

Omsättningstillgångar 774 777 535 444 326 586 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 834 6 593 3 128 3 298 3 124 3 225 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

Eget kapital 3 168 3 025 2 462 2 431 2 382 2 380 

- därav periodens/årets resultat 201 191 131 51 3 49 

- minoritetens andel av eget kapital 17 4 

Avsättningar för pensioner 191 175 172 193 189 175 

Andra avsättningar 251 238 

Avsättningar 442 413 172 193 189 175 

Långfristiga skulder 2 318 2 511 36 45 45 45 

Kortfristiga skulder 906 644 458 629 508 625 

Skulder 3 224 3 155 494 674 553 670 

SUMMA EGET KAPITAL, 6 834 6 593 3 128 3 298 3 124 3 225 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 
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Kassaflödesanalys (mkr) 
Kommunen 

Resultat Resultat Budget Prognos Resultat 

Jan - Aug Jan - Aug Helår Helår Helår 

2018 2017 2018 2018 2017 

Den löpande verksamheten 

Periodens/årets resultat 133 131 51 3 49 

Justering för av- och nedskrivningar 73 70 116 112 107 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 69 66 103 100 95 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 275 267 270 215 251 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -20 124 42 

Ökning (-) / minskning (+) förråd 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar -30 -4 -5 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga avsättningar 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -188 -243 -82 -203 -104 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Investering immateriella anläggningstillgångar 

Investering materiella anläggningstillgångar -115 -81 -331 -272 -174 

Investeringsinkomster materiella anläggningstillgångar 

Förändring finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 -89 -331 -272 -171 

37 145 188 12 184 

Finansieringsverksamheten 

Förändring långfristiga skulder 

Förändring långfristiga fordringar 

Minskning långfristiga förutbet kostnader 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Förändring av likvida medel 0 55 0 0 23 

Likvida medel vid årets början 269 246 269 269 246 

Likvida medel vid periodens slut 191 301 126 9 269 
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Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr) 
Utfall Utfall Prognos Utfall 

Jan - Aug 2018 Jan - Aug 2017 Helår 2018 Helår 2017 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 686 407 -100 64 

Kommunstyrelsen 9 791 8 594 466 8 195 

- Kommunledningsförvaltningen 8 792 7 191 452 7 863 

- Räddningstjänsten 999 1 403 14 332 

Barn- och utbildningsnämnden -4 500 -5 719 -8 200 -16 819 

Fastighets- och servicenämnden 7 342 9 590 -2 500 2 975 

Kultur- och fritidsnämnden 4 867 4 631 0 3 448 

Miljö- och tillsynsnämnden 316 -140 -100 56 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 089 5 918 2 502 731 

Socialnämnden -30 112 -26 144 -55 409 -38 688 

Överförmyndarnämnden -15 -421 0 -202 

Summa nämnder/styrelse -9 536 -3 284 -63 341 -40 240 

Investeringsredovisning kommunen (tkr) 
Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Budget-
Jan - Aug 2018 Helår 2018 Helår 2018 

Prognos 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen 6 880 33 055 36 785 -3 730 

- Kommunledningsförvaltningen 6 206 27 413 32 288 -4 875 

- Räddningstjänsten 674 5 642 4 497 1 145 

Barn- och utbildningsnämnden 1 982 13 407 10 529 2 878 

Fastighets- och servicenämnden 55 387 185 488 121 545 63 943 

Kultur- och fritidsnämnden 12 394 25 496 19 807 5 689 

Miljö- och tillsynsnämnden 118 108 118 -10 

Samhällsbyggnadsnämnden 36 522 86 430 79 457 6 973 

Socialnämnden 1 171 4 107 3 273 834 

Överförmyndarnämnden 20 160 160 0 

Summa nämnder/styrelse 114 474 348 251 271 674 76 577 
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Redovisningsprinciper 
Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och aktuella 
rekommendationer giltiga för året 2018 från Rådet för kommunal redovisning, med några mindre avvikelser som 
kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i 
kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. 
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. 
Kommunen tillämpar komponentredovisning sedan 1 januari 2017 och har därmed bytt redovisningsprincip sedan 
årsredovisningen 2016. 
Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med 
upprättandet av delårsrapporten: 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager. 
 Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är redovisade i enlighet med 

RKRs uppdaterade rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos 
från KPA respektive SKL. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut 
 Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre 

omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen. 
 Resultat- och balansräkning redovisas utan noter i delårsrapporten i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. 
 Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket 

kommunens externa resultaträkning inte gör. 
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa. 
Sammanställd redovisning 
Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB 
med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och bolag med mindre än 50 % ingår 
endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Samma redovisningsprinciper 
används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen 
förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i 
koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat 
redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt 
eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att 
korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga 
redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen. 

83 



 
 

 
 
 

84



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2018 



   

 

                      
            

   

 

            
               
                  

           
               

 

             

 

       

     

      
      
          
     
    
   

                        
 

        

                         
     

 
   

           
      
            
             

Läsanvisning till nyckeltalen 

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier: 

 Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av 
måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 

 Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 
 Fördjupade månadsrapport i mars: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars. 
 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller 

kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 
 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per 

nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden. 

Så här läser du nyckeltalen i delårsredovisningens nyckeltalsbilaga 

Del 1 - Nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål 

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas: 

 Nyckeltalsnamn. Ackumulerade nyckeltal markeras med parentes efter nyckeltalsnamnet 
 Augustivärdet för kvinnor och män, om nyckeltalet är individbaserat. 
 Utfall Piteå augusti. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet. 
 Utfall Piteå augusti föregående år 
 Utfall Norrbotten augusti 
 Utfall Riket augusti 

Personalnyckeltalen redovisas per juli månad med könsuppdelning för både innevarande och föregående år, på grund av den naturliga eftersläpningen i rapportering av bland annat sjukfrånvaro och timmar utförda av 
timanställda. 

Del 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet 

Andra delen av bilagan består av verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet. Basnyckeltalen ska beskriva en process inom den aktuella verksamheten från Utbud och Efterfrågan till 
Prestation samt resurser i form av Personal och Ekonomi. 

I tabellkolumnerna för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas: 

 Basnyckeltalstabellen läses radvis från vänster till höger där respektive rad utgör en process inom verksamheten. 
 Nyckeltalsnamn följt av siffror i fet stil avser utfall totalt. 
 Efter utfall totalt redovisas i kursiverad stil den period som utfallet avser, exempelvis (2017) avser helårsvärdet 2017. Endast senast tillgängliga värde redovisas. 
 Kan utfallet redovisas per kön redovisas det i fet stil enligt formen Kv x,x / M y,y där Kv avser utfall kvinnor och M avser utfall män. 



   

   

         
  

 

  

 

                         

                      

                     

                        

                    

                      

 

         
  

 

  

 

               

              

                           

                       

                        

                            

                          

                             

                             

                        

                         

 

         
  

 

  

 

            

 

         
  

 

  

 

          

                

Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning 

Barn och unga - vår framtid 

Nyckeltal 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 

- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn 

- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) 

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, % 

Aug Kvinnor 

77 % 

83 % 

89 % 

34 

17 

12 % 

Aug Män 

77 % 

81 % 

76 % 

37 

37 

20 % 

Aug 2018 

77 % 

81 % 

78 % 

71 

54 

16 % 

Aug 2017 

71 % 

88 % 

82 % 

86 

60 

Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Nyckeltal 

Antal invånare 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år 

- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 

- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 

Aug Kvinnor 

20 882 

12 051 

4,4 % 

2,3 % 

2 % 

6,5 % 

2,8 % 

2,8 % 

16,6 % 

7,2 % 

9,4 % 

Aug Män 

21 210 

12 866 

4,7 % 

2,4 % 

2,2 % 

7,2 % 

3,1 % 

4,1 % 

18,8 % 

7,4 % 

11,4 % 

Aug 2018 

42 092 

24 917 

4,5 % 

2,4 % 

2,1 % 

6,5 % 

3 % 

3,5 % 

17,6 % 

7,3 % 

10,4 % 

Aug 2017 

41 904 

25 006 

5 % 

2,7 % 

2,3 % 

6,8 % 

3,2 % 

3,6 % 

19,6 % 

12 % 

7,6 % 

Länet Aug 

2018 

4,7 % 

2,6 % 

2,1 % 

6 % 

2,8 % 

3,2 % 

13,2 % 

6,6 % 

6,6 % 

Riket Aug 

2018 

10 196 177 

5,6 % 

3,1 % 

2,5 % 

5,6 % 

3 % 

2,7 % 

14,6 % 

7,7 % 

6,9 % 

Demokrati och öppenhet 

Nyckeltal 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 

Aug Kvinnor Aug Män Aug 2018 

9 

Aug 2017 

9 

Länet Aug 

2018 

Riket Aug 

2018 

Livsmiljö 

Nyckeltal 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 

Aug Kvinnor 

13,5 

80 

Aug Män 

5,6 

125 

Aug 2018 

9,4 

205 

Aug 2017 

12 

204 

Länet Aug 

2018 

8,2 

Riket Aug 

2018 

9,7 



 

 
 

 
    

 

 

 

 

               

                    

               

                     

                   

Personal 

Nyckeltal 
Kvinnor juli 

2018 
Män juli 2018 Juli 2018 Juli 2017 

Kvinnor aug 

2018 

Män juli 

2018 

Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet) 5,9 % 3,5 % 5,4 6,2 6,8 % 4 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet) 64 % 79 % 67 % 77 % 74 % 88 % 

Andel heltidstjänster, % 94,5 % 95,1 % 94,6 % 94 % 93 % 95 % 

Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet) 254 076 79 798 327 382 333 274 254 076 79 198 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) 94,3 % 93 % 



 

 

     

     

 

    
    

 

     

 

      

     

     

 

     
     

 

  
    

 

    

 

  

 

     

     
     

 

      

 

      

     

   
      

 

      

 

    

 

     

      

 
      

       

 

 

     

     

      

 

     

     

 

 

  

Basnyckeltal 

Bibliotek 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal bibliotek/bokbuss 7 (2018) 

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 18 (2017) 

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 
225 446 (2017) 

Antal besökare vid stadsbiblioteket 
110 013 (2017) 

Bibliotekslån, antal/inv 7,9 (2016) 

Antal lån/besökare 1,47 (2017) 

Antal årsarbetare, bibliotek 23,4 (2017) 

Kv 21,4 / M 2 

Nettokostnad bibliotek, kr/inv 467 (2017) 

Simhallar 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 39 (2017) 

Antal simhallar/utomhus pool 4 (2018) 

Antal besökare simhallar 171 847 (2017) Årsarbetare, simhallar 18,5 (2017) 

Kv 14,5 / M 4 

Nettokostnad Idrotts- och 
fritidsanläggningar, kr/inv 1 015 (2017) 

Parker 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal kommunala parker 15 (2018) Nöjdhet med tillgång till parker, 
grönområden och natur, skala 1-10 7,6 

(2017) 

Årsarbetare, parker 8 (2017) 

Kv 1 / M 7 

Säsongsanställda, parker 37 (2017) 

Kv 14 / M 23 

Nettokostnad parker, kr/inv 456 (2017) 



 

     

     

 

        

 

   
    

 

     
    

 

   
    

 

      

 

       
 

 

    
     

 

  
      

 

      

 

 

     

       

 

       

 

 

   

    

 

   

    

 

 

      

 

    
   

 

      
       

 

 

 

     

     

 

     
    

 

       
    

 

    
     

 

     

 

      
     

 

   
     

 

 

    
     

 

      

 

    

 

     

        

 

     
    

 

   
    

     
  

       
 

      

      
    

 

  
     

 

       

 

    
         

    

 

  
  

    

 

   
     

 

Förskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal förskolor 45 (2018) 

Antal fristående förskolor 6 (2018) 

Antal barn i förskola 1 968 (2018) 

Antal barn i fristående förskola 149 
(2018) 

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 
88,2 % (2017) 

Genomsnitt antal heltidsplatser per 
barngrupp i förskola (2018) 

Antal barn per lärare (årsarbetare) i 
förskolan 5 (2017) 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen förskola, % 62 % (2017) 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
147 816 (2017) 

Kostnad förskola, kr/inv 6 963 (2017) 

Fritidsverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal fritidshem i kommunen 21 (2018) 

Antal fristående fritids 3 (2018) 

Antal elever i fritidsverksamhet 1 755 

(2018) 

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 
79 (2018) 

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 

54 % (2017) 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 

antal 16,7 (2017) 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 76 % (2017) 

Grundskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skolenheter 25 (2018) 

Antal högstadieskolor 8 (2018) 

Antal fristående skolor 3 (2018) 

Elever i grundskola, hemkommun, antal 
4 068 (2018) 

Elever i fristående grundskola belägen i 
kommunen, antal 94 (2018) 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
grundskolan 11,4 (2018) 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning grundskola, % 97 % 

(2016) 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/elev 118 884 (2017) 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/inv 11 532 (2017) 

Gymnasieskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal inriktningar, egen gy skola 30 (2018) Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 
1 641 (2018) 

Antal elever, annan huvudman 151 (2017) 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
högskoleförberedande program 

kommunala skolor, andel (%) 82,3 % 
(2017) 

Kv 82,2 % / M 82,4 % 

Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 
81,4 % (2017) 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
gymnasieskolan 10,5 (2017) 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning gymnasieskola, % 
81,4 % (2017) 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev 149 679 (2017) 

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/inv 5 046 (2017) 



 

     

     
    

 

      

 

     

     

       
 

 

      
 

 

       

 

  

       
 

 

     

 

  

      
 

 

       

 
  

     
 

 

     

 

  

     
    

 

    

 

     

     

 
       

 

     

     

   
     

 

     

 

    

    

 
    

 

     

          
 

 

    

     

    
   

 

 

  

Fastigheter 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal lägenheter (som ägs av 
primärkommunen) 650 (2018) 

Antal lägenheter med rivningsklausul 12 
(2018) 

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 127 
(2018) 

Antal lägenheter, särskilda boenden 454 
(2018) 

Antal lägenheter, trygghetsboenden 57 
(2018) 

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 
272 484 (2018) 

Antal bostadsanpassningar 360 (2017) 

Planerat underhåll kr/m2 62 (2017) 

Totalarea/inv 6,48 (2018) 

Felavhjälpande underhåll kr/m2 70 (2017) 

Energikostnad/m2 137 (2017) 

Årsarbetare, fastigheter 74 (2017) 

Kv 5 / M 69 

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 3 871 
(2017) 

Måltidsservice 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal produktionskök 4 (2018) 

Antal tillagningskök 4 (2018) 

Antal mottagningskök 51 (2018) 

Antal portioner 10 300 (2018) Årsarbetare, måltidsservice 121,1 (2017) 

Kv 110,1 / M 11 

Nettokostnad för måltidsverksamheten, 
kr/inv 1 736kr (2017) 

Städ 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Städad golvyta i skolor, m2 114 127 
(2018) 

Årsarbetare, städ 86,8 (2017) 

Kv 85,8 / M 1 

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 
905kr (2017) 



 

     

      
       

 

    
     

 

    
       

 

     
    

 

     
 

 

    
      

 

    

   
      

 

    

     

 
    

 

     

      

 

    
   

 

     

     

  
     

 

 

     

       
 

 

     
    

 

     
 

 

     

     

    
     

 

    
      

 

     

 

    
    

 

  

 

  

Räddningstjänst 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Andel invånare som nås av räddningstjänst 
inom 30 min 98,6 % (2018) 

Antal räddningstjänst-personal som rycker 
ut inom 90 sek 6 (2018) 

Antal räddningstjänst-person tillgängliga 
inom 8-15 min 6 (2018) 

Antal räddningsvärn 3 (2018) 

Antal utryckningar som räddningstjänst 
medverkat i 641 (2017) 

Antal informationsinsatser inom skydd och 
säkerhet riktat till allmänheten 9 (2017) 

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i 
räddningstjänstarbete 40 (2017) 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 885 
(2017) 

Näringsliv 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal lotsärenden 24 (2017) Antal företagsbesök av näringslivsenheten 
42 (2017) 

Årsarbetare, näringsliv 9 (2017) 

Kv 5 / M 4 

Nettokostnad näringslivsfrämjande 
åtgärder, kr/inv 509 (2017) 

Konsument 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skuldsatta i Piteå kommun 970 
(2017) 

Antal timmar konsumentvägledning med 
juridisk vägledning per vecka 40 (2017) 

Antal pågående ärenden inom budget och 
skuldsanering 159 (2018) 

Antal konsumentkontakter 655 (2018) 

Antal inskickade skuldsaneringar 51 
(2017) 

Antal utförda föreläsningar inom 
konsumentområdet 37 (2017) 

Årsarbetare, konsument 3 (2017) 

Kv 3 / M 0 

Nettokostnad för konsument- och 
energirådgivning, kr/inv 47 (2017) 



 

     

        
     

      

    
       

     

    
     

 

        
      

 

     

  

   
     

      

  

       

     

  

 

     

    
     

     

   
    

 

 

     

      
 

 

       
  

    

    
   

 

   

     

      

 

      

 

  

       
  

 

   

 

     

      
     

 

       
      

 

       
    

 

   

Vuxenutbildning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Andel invånare 20-64 år som deltar i 
vuxenutbildning 4,9 % (2017) 

Kv 6 % / M 3,8 % 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt 
(unika personer) 1 046 (Aug 2018) 

Kv 617 / M 429 

Antal deltagare upp till och med 24 år i 
vuxenutbildning (unika personer) 359 (Aug 
2018) 

Kv 196 / M 163 

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 
2 153 (Aug 2018) 

Kv 1 332 / M 821 

Antal studerande SFI 279 (Aug 2018) 

Kv 145 / M 134 

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-
64 år 834 (2016) 

Arbetsmarknad 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, antal 286 (2017) 

Kv 150 / M 173 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 622 (2016) 

Flyktingsamordning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal platser, ensamkommande barn 33 
(2018) 

Antal inskrivna ensamkommande barn 23 
(Aug 2018) 

Kv 6, M 17 

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 
184 (2016) 

Plan, bygg, mark 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal bygglovsansökningar 482 (2018) 

Antal bygglov per aktuell mätperiod 60 
(Aug 2018) 

Handläggningstid bygg, dagar 40 (2018) 

Trafik 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal resor i kollektivtrafik (inkl 
regionaltrafik) 339 076 (2018) 

Antal resor med länstrafikens lokala linjer 
91 321 (2018) 

Nettokostnad gator och vägar samt 
parkering, kr/inv 1 974 (2016) 



     

        
 

 

   

 

  

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal resor med tätortstrafiken 247 755 
(2018) 



Livsmedelskontroll 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll 
(2018) 

Genomförda inspektioner, 
livsmedelskontroll (2018) 

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 
150 (2018) 

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning, kr/inv 51 (2016) 

Hälsoskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, hälsoskydd (2018) Genomförda inspektioner, hälsoskydd 

(2018) 

Antal kontrollerade tobaksobjekt 0 (2018) 

Miljöskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, miljöskydd (2018) Genomförda inspektioner, miljöskydd 
(2018) 

Antal kontrollerade verksamheter i 
inomhusmiljö 68 (2018) 

 

     

    
 

 

   
   

 

     
     

 

    
   

 

  

 

     

     

 

    

 

 

  

       

 

  

 

     

     

 

     
 

 

  

     
    

 

  

 

     

    
 

 

     
 

 

  

    
   

 

  

 

  

Alkoholtillsyn 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn 
(2018) 

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 
(2018) 

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 
58 (2018) 



 

     

      

 

       
 

 

      
      

     

     

     

     
 

 

      
      

     

  

      
    

    

    
     

 

     
     

 

        
  

 

        
 

 

 

     

     
    

 

       
    

 

      
        

 

     
 

     

    
    

 

      
        

 

  

      
    

 

       
 

 

      
       

 

      
 

 

     
     

 

      
     

        
 

 

        
    

     

 

 

  

Äldreomsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser 478 (2017) 

Andel invånare 80+ i särskilt boende 
13,8 % (2017) 

Kv16,2 / M 10 

Antal personer som har hemsjukvård 462 
(2017) 

Antal planerade besök av nattpatrullen 
12 622 (Aug 2018) 

Antal personer som har hemtjänst 679 
(Aug 2018) 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 20 (Aug 2018) 

Kv 12 / M 8 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 0 (Aug 2018) 

Kv 0 / M 0 

Årsarbetare, äldreomsorg 924,9 (2017) 

Kv 862,9 / M 62 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847 
(2016) 

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, 
kr/inv 65+ 21 132 (2016) 

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 10 640 
(2016) 

Stöd och omsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser, stöd och 
omsorg 169 (2018) 

Antal inledda utredningar av barn och unga 
217 (Aug 2018) 

Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd 686 (Aug 2018) 

Antal personer som alkohol- och 
narkotikagruppen ger stöd till 326 (2018) 

Antal besök på alkohol- och 
narkotikagruppen 4 206 (2018) 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 6 (Jul 2018) 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 8 (Jul 2018) 

Årsarbetare, stöd och omsorg 600,6 
(2017) 

Kv 499,5 / M 101,1 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
1 421 (2016) 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 635 
(2016) 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 712 
(2016) 

Kostnad ordinärt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, 
exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 1 055 
(2016) 

Kostnad särskilt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 
0-64 år 719 (2016) 



 

     

    
    

 

      

 

  
    

     

 

      
   

 

      
        

 

 

  

   
   

 

  

 

Överförmyndarverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal avslutade ärenden senaste 12 
månaderna 142 (2017) 

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 
100 (2017) 

Antal aktiva ärenden 585 (2017) 

Andel årsräkningar som är granskade inom 
6 månader från sista inlämningsdag 77 % 
(2017) 

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 
347 (2017) 

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
5 (Aug 2018) 

Kv 4 / M 1 



 



    
       

 

   

 

   

 

   

  

 

    

  

   

   

   

    

  

   

     

   

   

   

   

    

   

    

      

   

   

     

   

   

   

        

        

            

           

          

          

    

   

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

Verksamhet 

Budget jan-

aug 2018 

Utfall jan-aug 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-aug 2018 

Utfall jan-aug 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-aug 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 

18 558 

1 094 

2 565 

15 213 

-314 

15 587 

1 122 

2 525 

13 178 

-1 238 

2 971 

-28 

41 

2 035 

924 

16 251 

950 

9 087 

5 921 

293 

-2 151 

-18 

-2 195 

480 

-417 

28 319 

1 642 

3 850 

22 827 

0 

262 

0 

-230 

377 

115 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

0,9% 

0,0% 

-6,0% 

1,7% 

STÖD O OMSORG 213 363 241 296 -27 933 202 809 -24 977 327 298 -46 428 -38 222 -14,2% 

Avdelningsgemensamt -349 -1 924 1 575 1 715 136 6 930 -988 2 553 -14,3% 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

667 

-607 

4 449 

-4 858 

277 

-672 

4 351 

-5 880 

390 

66 

98 

1 022 

252 

-544 

2 481 

-474 

331 

25 

972 

-1 191 

1 000 

-910 

6 840 

0 

500 

100 

-900 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

50,0% 

-11,0% 

-13,2% 

Stöd till försörjning 29 921 32 790 -2 869 27 705 -1 389 44 924 -5 600 -1 572 -12,5% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

12 259 

17 662 

17 266 

15 524 

-5 007 

2 138 

12 523 

15 182 

-1 923 

534 

18 388 

26 536 

-8 050 

2 450 

-4 175 

2 603 

-43,8% 

9,2% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 46 255 54 526 -8 272 42 629 -4 740 69 097 -12 240 -6 211 -17,7% 

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 

4 213 

2 288 

2 229 

32 316 

5 209 

49 348 

3 458 

4 400 

8 834 

32 656 

5 435 

2 450 

3 041 

39 271 

4 329 

62 257 

9 949 

5 592 

9 520 

37 196 

-1 222 

-162 

-813 

-6 955 

880 

-12 909 

-6 491 

-1 192 

-686 

-4 540 

3 859 

2 166 

2 492 

30 017 

4 096 

51 279 

8 826 

3 926 

9 376 

29 151 

-272 

-191 

-596 

-4 097 

416 

-12 574 

-6 085 

-76 

-1 647 

-4 766 

6 320 

3 431 

3 343 

48 192 

7 812 

74 023 

5 188 

6 600 

13 250 

48 985 

-1 500 

-200 

-1 600 

-9 500 

560 

-20 150 

-9 400 

-2 100 

-1 300 

-7 350 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

-22 193 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

-23,7% 

-5,8% 

-47,9% 

-19,7% 

7,2% 

-27,2% 

-181,2% 

-31,8% 

-9,8% 

-15,0% 

Psykosocialt stöd 88 188 93 647 -5 459 79 481 -6 409 132 324 -7 450 -10 800 -5,6% 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

417 

17 453 

50 148 

1 828 

9 588 

10 684 

9 017 

7 579 

8 845 

6 196 

13 974 

334 

18 120 

51 439 

1 356 

10 027 

11 096 

8 959 

7 796 

9 735 

10 309 

13 445 

83 

-667 

-1 291 

472 

-439 

-412 

58 

-217 

-890 

-4 113 

529 

248 

13 359 

42 712 

218 

9 258 

9 961 

9 259 

7 495 

7 966 

11 612 

11 551 

306 

-88 

-623 

1 547 

253 

-1 822 

-926 

-114 

-50 

-5 539 

-464 

625 

26 151 

75 262 

2 744 

14 390 

16 036 

13 531 

11 375 

13 277 

9 293 

20 992 

100 

-500 

-1 500 

-6 100 

550 

505 

-1 012 

-2 039 

1 358 

137 

-2 257 

-1 281 

-94 

-374 

-7 490 

-764 

16,0% 

-1,9% 

-2,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-65,6% 

2,6% 



    
       

 

   

 

   

 

   

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

aug 2018 

Utfall jan-aug 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-aug 2018 

Utfall jan-aug 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-aug 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 314 575 319 441 -4 866 264 088 2 156 478 557 -9 243 1 264 -1,9% 

Avdelningsgemensamt 80 112 83 595 -3 483 65 033 1 998 118 618 -5 400 5 086 -4,6% 

Betalningsansvar 317 7 310 161 35 476 300 187 63,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 63 863 71 183 -7 320 58 047 -4 119 94 570 -7 000 -6 716 -7,4% 

Färdtjänst 1 832 1 811 21 1 546 57 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 14 100 10 593 3 506 5 279 6 024 20 823 1 300 1 836 6,2% 

Framtidens äldreomsorg 2 582 1 190 1 392 1 660 1 965 3 823 1 500 2 393 39,2% 

Ordinärt boende 48 358 45 522 2 837 43 495 -316 72 193 1 000 -48 1,4% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 15 359 13 447 1 912 12 383 -1 109 23 041 1 000 -394 4,3% 

Äldrecentrat 16 178 16 731 -553 1 201 219 24 032 -400 362 -1,7% 

Bostadsanpassning 2 426 1 626 800 2 238 -115 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 14 395 13 717 678 27 674 690 21 480 400 221 1,9% 

Särskilt boende 171 623 176 720 -5 097 145 011 -2 487 254 380 -4 800 -3 602 -1,9% 

Österbo 16 534 16 112 422 14 039 -183 24 509 400 45 1,6% 

Källbogården 14 294 15 104 -810 11 619 -271 21 203 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 12 192 12 825 -633 10 452 -72 18 081 -700 -154 -3,9% 

Norrgården 18 922 19 133 -211 15 827 122 28 036 200 102 0,7% 

Mogården 19 438 20 653 -1 214 16 495 1 28 800 -1 500 -259 -5,2% 

Hortlaxgården 19 446 20 287 -841 17 455 -1 121 28 815 -1 000 -1 664 -3,5% 

Roknäsgården 13 935 14 413 -478 11 970 -52 20 650 -400 -135 -1,9% 

Berggården 22 157 22 435 -278 17 851 -111 32 846 -200 -190 -0,6% 

Rosågränd 6 065 6 446 -381 5 587 -501 8 985 -400 -760 -4,5% 

Munkberga 13 381 14 077 -696 11 355 -464 19 823 -800 -938 -4,0% 

Villa Utkiken 5 556 5 336 219 10 -10 8 240 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 9 703 9 900 -197 12 360 165 14 392 300 583 2,1% 

Hälso och sjukvård 32 751 33 992 -1 240 22 676 334 48 693 -1 600 -170 -3,3% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

20 387 

12 365 

20 955 

13 036 

-569 

-672 

13 160 

9 516 

43 

291 

30 249 

18 444 

-800 

-800 

233 

-404 

-2,6% 

-4,3% 

Omvårdnadsintäkter -12 759 -13 544 785 -11 383 889 -19 150 1 100 1 575 -5,7% 

Förändring semesterlöneskuld -8 092 -8 033 -59 -2 403 -227 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 546 496 576 324 -30 112 483 148 -24 971 834 173 -55 409 -38 688 -6,6% 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

   

  
 

      
  

 
          

  
     
      

 
   

    
     

   
  

 
   

 
      

     
 

     
   

  
   

 
 

 
 

 

   
       

   
    

     
   

 
 

 
 

 
 

        
    

 
 

         
   

  
   

Socialtjänsten 
Datum: 2018-09-05 

Månadsuppföljning ekonomi augusti 2018 

Socialförvaltningen har till och med augusti en budgetavvikelse på -30,1 mkr. Prognosen för helåret är 
en budgetavvikelse på -55,4 mkr. 

Stöd och omsorg har det största underskottet som fortsatt är inom barn och familj där inflödet av 
anmälningar och ärenden är högt samt att intäkterna från migrationsverket har minskat pga striktare 
regler. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat jämfört med samma period 2017, under 
sommarmånaderna har det dock skett en minskning i utbetalningarna till följd av att vissa personer har 
sysselsättning under perioden. Inom psykosocialt stöd har antalet placeringar på institutionsvård 
minskat under sommaren vilket har bromsat kostnaderna något. Verksamheten arbetar med att se över 
och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för att förbättra resultatet. Inom personlig 
assistans är prognosen något försämrat jämfört med tidigare månader, detta beror i stort på en 
kostnadsövervältring från försäkringskassan till kommunen. Verksamheten arbetar med att se över de 
beställda hemtjänsttimmarna för att minska dem. 

På äldreomsorgen gjordes 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 VO har tillkommit; hälso- och sjukvård. Särskilt boende är 
det område som har svårast att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta husen har svårt att klara 
personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat 
högre bemanning. Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har ledd till att man har tagit in 
bemanningssjuksköterskor till en fördyrning av 0,8 mkr. det enskilt största minuset ligger på beställare 
hemtjänst (hemtjänsttimmarna) under avdelningsgemensamt där man utför betydligt fler 
hemtjänsttimmar än budgeterad. 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, bemanningsenhet och administration visar på ett överskott om 2,9 mkr 
för perioden att jämföra med föregående år då budgetavvikelsen var -2,3 mkr. Under året har 
bemanningsenheten bättre förutsättningar att klara sin budget eftersom ersättningarna har korrigerats 
samt att inga nya bemanningspooler är planerade vilket initialt ökade kostnaderna under fjolåret. 
Prognosen för hela området är 0,3 mkr. För bemanningsenheten är prognosen -0,2 mkr vilket beror på 
att vissa bemanningspooler inte har upparbetat tillräckligt mycket överskott inför semesterperioden. 
Inom administrationen har vissa oförutsedda kostnader uppkommit så som utbetald sparad semester 
till pensionär, utbetalning av avgångsvederlag samt ökad lokalhyra och viss ofinansierad 
dubbelbemanning inom administrationen på grund av pensionsavgångar. 

Stöd och Omsorg 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på – 28,5 mkr, vilket är 2,9 mkr sämre än i juli 
och ca 3 mkr sämre än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -46,4 
mkr. 

Stöd till försörjning Under årets första månader har trenden varit att det varit fler hushåll i år jämfört 
med föregående år. Under augusti har dock antalet minskat och är i nivå med 2017. Dock oklart om 
detta håller i sig då sommarmånaderna brukar ha färre antal hushåll utifrån möjligheten till 
sommarjobb. Fler hushåll under 2018 leder till ökade kostnader och kostnaden till och med augusti är 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

   

     
  

  
 

      

  
 

 

 
 

   
      

    
       

 
    

    
 

       
    

 
   

   
  

   
     

 
     

   
     

     
   

   
    

 
 

 
 

      
   
 

 
  

     

  
   

  
 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-09-05 

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. 

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

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. Översyn av rutiner och 
samverkansdokument samt gemensam planeringsdag ingår bl.a. i arbetet. 

Stöd till vuxna med funktionshinder Förvaltningen ser utmaningar med försäkringskassans ändrade 
regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader hos Piteå kommun. Beräkningar av 
kostnadsövervältring till kommunen visar på utökade kostnader för 2018 på ca 11 mkr. Personlig 
assistans har idag en budgetavvikelse på – 7 mkr, prognosen för helåret är – 9,5 mkr. 

Stöd till barn och familj Intäkterna som kan återsökas från Migrationsverket har minskat jämfört mot 
föregående år. En orsak till detta är att Migrationsverket har skärpt regler för återsökningar vilket 
genererar fler avslag för Piteå kommun. Dessutom har schablonbeloppen som kan återsökas sänkts. 
Antalet vårddygn inom institutionsvården har minskat samt att det varit billigare placeringar har 
medfört att kostnaderna har minskat jämfört med 2017. 

Det är tre barn placerade enligt LSS där vi kan återsöka kostnaderna för en av dessa hos 
Migrationsverket. Totalt har det inneburit en kostnad på 3,1 mkr under de åtta första månaderna 
jämfört med föregående år då inget barn var placerat. Ledningen på SO ser över alternativa 
hemmaplanslösningar för att eventuellet minska kostnader. Budgetavvikelsen är för barn och familj 
-12,9 mkr och prognosen för helåret är -20,1 mkr. 

Psykosocialt stöd Inom institutionsvård vuxna har antalet placerade minskat något sedan juli och är 
nu 16 stycken varav 1 LVM. Totalt under året har det varit 4 LVM placeringar. Budgetavvikelsen för 
institutionskostnaderna är på -4,1 mkr och prognosen för helåret är på -6,1 mkr. Inom boendena har 
avvikelsen ökat för psykiatriboendena medan LSS-boendena har minskat sin budgetavvikelse jämfört 
med juli. Arbete pågår med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna för att 
minska underskottet. Psykosocialt stöd har en budgetavvikelse till och med augusti på – 5,5 mkr och 
prognosen för helåret är -7,5 mkr. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgens resultat t.o.m. augusti är -4,9 mkr (varav semesterlöneskulden är -0,1 mkr) vilket är 
2% i budgetavvikelse. Helårsprognosen för ÄO (inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) sätts till -9,2 
mkr. 

Avdelningsgemensamt har ett resultat på -3,6 mkr t.o.m. augusti. De flesta konton inom VO-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 
augusti är det 781 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. Detta leder till ett stort 
underskott för beställare hemtjänst. 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    
  

 
 

 
   

      
  

  
  

 
    

    
  

 
   

    
 

  
      

   

Socialtjänsten 
Datum: 2018-09-05 
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Jobbet med att skärpa av biståndsbedömningen fortsätter för att hålla nere minuset på hemtjänst-
timmarna. 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. Arbetet med 
att kunna öppna 9 lägenheter som ersättning för dessa pågår och förmodas blir klart under hösten. Ca. 
25 personer står i kö för särskilt boende och har således stora hemtjänstinsatser i dagsläget. 
Helårsprognosen för avdelningsgemensamt sätts därför till -5,4 mkr. 

Framtidens äldreomsorg har t.o.m. augusti ett resultat på 1,4 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. 

Ordinärt boende har ett periodresultat på 2,8 mkr t.o.m. augusti. De flesta verksamheterna gör plus-
resultat under perioden men Äldrecentrat har svårt att klara budgeten. Anledningen till detta är oroliga 
vårdtagare samt långvarig sjukdom bland såväl boende som personal. 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 period-resultatet kan ändras. Detta i 
kombination med att några verksamheter, ex. bostadsanpassningen, faktureras sent på året gör att 
helårsprognosen för ordinärt boende endast sätts till 1,0 mkr trots ett starkt periodresultat. 

Särskilt boende har t.o.m. augusti ett resultat på -5,0 mkr. Den stora försämringen från maj månad 
beror till stor del på att fakturorna för inhyrda sjuksköterskor har inkommit till ÄO, kostnaden för 
dessa är hittills 1,7 mkr. Kostnaden för en inhyrd sjuksköterska motsvarar ungefär två ordinarie 
personal vilket totalt ger en fördyring för verksamheterna om ca. 0,8 mkr. Det har varit brist på 
sjuksköterskor under hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara 
bemanningskraven. Underskottet i övrigt beror på att de flest 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 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

   

 
 

  
 

  
   

 
 

   
 

  
  

   

   
 

   
  

     

Socialtjänsten 
Datum: 2018-09-05 

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 2,4 
mkt vilket är 0,5 mkr mer än under motsvarande period 2017. 

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 ÄO för tomhållningen av 
platser men kreditfakturan på 0,2 mkr för augusti månad var 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 -4,8 mkr. 

Hälso- och sjukvård har ett resultat på -1,3 mkr t.o.m. augusti. 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. Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den 
nya utskrivningslagen, i vilken omfattning är dock ännu oklart. Helårsprognosen är -1,6 mkr. 

Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. augusti ett resultat på 0,8 mkr och helårsprognosen är 1,1 mkr. 
Färdtjänsten tillsammans med riksfärdtjänsten har ett nollresultat t.o.m. augusti och helårs-prognosen 
är 0 mkr. Semesterlöneskulden är -0,1 mkr för perioden och helårsprognosen är -1,0 mkr. 



 

 
           

   
 

             
     

              
            

              
  

      

             
 

             

       

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-10-22 

§ 213 
Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 2 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och 
service (LSS) för kvartal 2 2018. 

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

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 2, 2018. 

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

Beslutsunderlag 
 § 161 Socialnämnden 2018-09-07 Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 2 

2018 
 Rapport ej verkställda beslut 2 kvartalet 2018 LSS 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
        

  
 

           
   

               
         

          

      

             
 

             

       
         

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-10-22 

§ 214 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 2 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 
för kvartal 2 2018. 

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

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 2, 2018. 

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

Beslutsunderlag 
 § 160 Socialnämnden 2018-09-07 Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 2 

2018 
 Rapportering av ej verkställda beslut 2 kvartalet 2018 
 Rapportering av ej verkställda beslut ÄO kvartal 2 2018 SoL 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 









































   
       

     
   

   

    
   

     
    

    
      

 

 SAM-projektet jan 2017- jan 2019 

Bakgrund 

• Vi såg en ökad psykisk ohälsa hos unga i kommunen, främst bland unga kvinnor. Flickor mådde 
psykisk sämre för varje år, från åk 4 fram till gymnasiet över hela länet och i förhållande till 
pojkarna var skillnaden markant. Detta befästes av de hälsosamtal som gjordes 2014/2015 i 
Norrbottens län. Enligt folkhälsomyndighetens senaste studier framgick att unga transpersoner 
var en särskilt utsatt grupp för psykisk ohälsa. 

• Den ökande psykiska ohälsan och de ökande självmordstalen ledde till att pengar satsades 
regionalt för att testa nya metoder och arbetssätt i syfte att främja ungas psykiska hälsa. (SAM) 
samverka-agera-motivera. 

• Piteå kommun beslutade att i samarbete med Region Norrbotten medverka i SAM-projektet 
under 2 år för att i samverkan pröva och implementera generella, evidensbaserade och 
primärpreventiva metoder för att förebygga ohälsa hos barn och unga, 0-20 år. I projektet ingår 
utbildning, samverkan och implementering av metoder. Projektet hade redan startat upp i 
Haparanda och Boden två år tidigare och visat på positiva resultat. 

Utbildningsförvaltningen 



  

 

  

  

Mål med SAM 

• Att minska andelen unga som tar sitt liv. 

• Att inför en nollvision gällande självmord. (politiskt mål) 

• Att stärka samverkan mellan olika aktörer 

• Genom förebyggande insatser främja och stärka barn och ungas 

psykiska hälsa 

Utbildningsförvaltningen 



      
     

          

     

    

    

   

     

     

  

Beskrivning av arbetet under perioden 

• Den operativa gruppen fick redan under våren 2017 mandat av styrgruppen att besluta om 
aktiviteter och införa de metoder som var planerade för SAM. 

• YAM, Youth aware of mental health, i alla åk 7:or (90 % av alla kuratorer utbildade) 13-15 år 

• ACT, Acceptans ComittmentTheory, på strömbacka (alla kuratorer utbildade) 16-19 år 

• ABC,Alla Barn i Centrum, ca 6 föräldragrupper/år 2-12 år 

• ÄFT, Älskade Förbannade Tonåring, ca 6 föräldragrupper/år 13-19 år 

• KOMET, 1-2 föräldragrupper/år 3-12 år 

• Dansmetoden, 1 grupp/år 12-19 år (Dansa utan speglar, dans och musikskolan) 

• ICDP , vägledande samspel, på alla mvc/bvc föräldrautbildningar 0-3 år 

• Machofabriken 12-19 år 

Utbildningsförvaltningen 



   

 

   

   

   

  

 

 

   

• Projektledarens roll har varit att sammanföra de olika gruppledarna 

för peppande och boostande fortbildning/ aktiviteter så att 

metoderna som implementeras får möjlighet att leva vidare i vår 

kommun. 

• Operativa gruppen har träffats en gång i månaden och varit ett stöd 

för projektledaren i dennes arbete. De metoder och aktiviteter som 

varit inplanerade har förlöpt i stort sett enligt planering. När den 

operativa gruppen har träffats har projektledaren gett korta 

rapporter om nuläget. Beslut om omfattning och riktning på 

aktiviteterna har tagits ut av den operativa gruppen. 

Utbildningsförvaltningen 



 
  

    
 

   

  
 

   
  

 Du är inte ensam -Om och av tonåringar i 

Piteå. 

• I ett medskapande arbetssätt tillsammans med ungdomar i Piteå åk 
9- åk 3 på gymnasiet har vi i SAM-projektet skapat boken ”Du är
inte ensam”! 

• Boken av unga till vuxna har vuxit fram i nära medskapande 
samarbete med Region Norrbotten och redaktör och föreläggare 
Gunnel Wilen, Plan Sju och Tor-Arne Moe, typwriter. 

• Åsa och ungdomarna i redaktionsgruppen har besökt Luleå varannan 
vecka och jobbat tillsammans på Plan Sju´s redaktion. 

• En noggrann planering skapades över arbetsgången, deadlines för 
text och bild och slutligen boksläpp den 13 december kl. 14.00 på 
Piteå stadsbibliotek. 

Utbildningsförvaltningen 



   
   

 
   

 

 
    

  

  
   

 

Övergripande reflektioner 

• Vårt arbete i SAM har så långt varit mycket positivt med stora synliga 
effekter på de grupper som berörts och människor som samarbetat och 
som jobbat mot samma mål. En känsla av något nytt och fräscht som i 
samarbetet ger något mer. Ett mervärde och en hoppfull framtidstro har 
genomsyrat arbetet. 

• Resultaten är svåra att utläsa ännu då det är mjuka värden och i små 
sammanhang. En tvåårsperiod är alldeles för kort tid att dra några stora 
slutsatser av arbetet som gjorts. 

• Däremot är känslan runt alla aktiviteter och metoder som införts dock 
mycket god och stark! Många metoder har kommit för att leva kvar ett 
tag hos oss i Piteå! 

Utbildningsförvaltningen 



 

  

        
       

         
          
         
            

           
           

       
           

      

SAM-dagarna 10-11 december. 

Nätmobbing och näthat 

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. 
Hon är en av landets främsta experter inom området unga och internet. 
Docenten och lärarutbildaren Elza Dunkels har fokus på ungas vardag på nätet, 
och hur vuxna runt omkring dem kan arbeta för att stötta och göra ”nätlivet” tryggare. 
Här har självklart föräldrar men också skolan en viktig roll. Dunkels visar på förhållningssätt 
och ger praktiska råd för att få kränkningar att minska. Framför allt handlar det om långsiktiga lösningar, 
något som ofta saknas i dag. Bränder släcks när de borde förebyggas. 
Dunkels lyfter fram vikten av ett ständigt pågående samtal i stället för panikreaktioner. 
Att stärka unga och hjälpa dem till ökad självkänsla. 
Därmed får de också lättare att granska information kritiskt och undvika eventuella fällor. 

Dag: 10 december, Tid 18-20, Lokal: Samlingssalen Strömbackaskolan 

Utbildningsförvaltningen 



        

       
         

            
        

          
            

         
    

       

 

Fysisk aktivitet- en väg till bättre psykisk och fysisk hälsa 

Jessica Norrbom är fysiolog, föreläsare och disputerad forskare på Karolinska 
Institutet. Hon föreläser om forskning på inaktivitet/stillasittande och vad det innebär 
för oss och våra barn/ungdomar. Effekter av träning både på kort och lång sikt – både 
med avseende på hälsa och prestation, stress och mycket mer. 
Under föreläsningen kommer Jessica att fokusera på hur fysisk aktivitet kan främja 
både fysisk och psykisk hälsa. Och hur barn och unga, liksom föräldrar och personal 
som möter barn och unga, kan göra mycket med enkla medel. 
Föreläsningen vänder sig till föräldrar, ungdomar, personal i förskola/skola, 

allmänheten. 

Dag: 11 december Tid: alt. 1: 11-12.45, alt. 2: 16-18, Plats: Sessionssalen på 

stadshuset. 

Utbildningsförvaltningen 

https://11-12.45


      

     

        

         

             

            

 

      

Att förstå machokultur och hur vi förebygger den 

Om normer, maskulinitet och våld. 

Om hur vi alla kan bidra till förändring och varför. 

Peter Svensson är utbildare inom våldsprevention och initiativtagare till Huskurage. 

Peter föreläser om maskulinitetsnormen och mäns våld mot kvinnor. Han vänder sig till alla som 

möter barn och unga i sitt dagliga arbete eller på fritiden inom föreningslivet. Den vänder sig 

även till ungdomar. 

Dag: 11 december, Tid: 13.15-15, Plats: Sessionssalen på stadshuset. 

Utbildningsförvaltningen 



  

  

  

 Sammanfattning och framtid 

• Vi kan sammanfatta det första projektåret och se att det så långt 

varit framgångsrikt och intressant för alla inblandade.Alla pratar gott 

om SAM och alla som jag mött och informerat tycker att SAM 

behövs. 

Utbildningsförvaltningen 



 

       
   

     
     

   

    

  
        
  

    
    

    
   

   
   

 

       

      

  

Förslag till beslut: 
Styrgruppen för SAM-projektet föreslår att en samordnare anställs på 20 % under 2019. 

Styrgruppen för SAM-projektet föreslår även att nuvarande formering av arbetsgrupp ses över, 

samt att arbetsgruppen inrättas under Folkhälsorådet 

Bakgrund: 

• 
Piteå kommun beslutade år 2016 att i samarbete med Region Norrbotten medverka i SAM-projektet, 
(samverka-agera-motivera) för att i samverkan pröva och implementera generella, evidensbaserade och 
primärpreventiva metoder för att förebygga ohälsa hos barn och unga, 0-20 år. Under projekttiden 
2017-2019 har en samordnare på 50 % varit anställd av Utbildningsförvaltningen. I projektet har det 
bland annat ingått utbildning, samverkan och implementering av olika metoder. 
Implementering har påbörjats av följande insatser/metoder; 
ICDP,Alla Barn i Centrum, Älskade förbannade tonåring, Machofabriken,YAMsamt ACT 

• Ärendebeskrivning: 

Vi föreslår att en samordnare anställs för att under omställningsfasen ansvara för att avsluta implementeringen och 
vidmakthålla de metoder som införts under SAM-projektet. En analys har gjorts, där framkom vikten av en specifik 
person som driver implementeringen för att säkerställa fortlevnaden av införda metoder och arbetssätt. 

Vi föreslår även att nuvarande formering av arbetsgrupp ses över, samt att arbetsgruppen inrättas under Folkhälsorådet 
för att tydligare koppla arbetet till övrigt folkhälsoarbete.Vi föreslår att arbetsgruppen får i uppdrag att utveckla det 
lokala arbetet med förebyggande och främjande arbete med barn och ungas hälsa i Piteå kommun.Vi ser det som en 
styrka att inrätta en särskild arbetsgrupp som ansvarar för folkhälsofrågor rörande specifikt målgruppen barn och unga 
då det är en unik grupp med särskilda utmaningar och dessutom ofta saknar en egen röst i samhället.Vi ser detta även 
som ett naturligt led i och med att Barnkonventionen blir svensk lag. 

International Community Devaloping Program 

Youth Awar of Mental health 

Utbildningsförvaltningen 

https://samh�llet.Vi
https://kommun.Vi
https://folkh�lsoarbete.Vi


 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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 6 7 16

nov 16

dec

Summa: 63 0 59 0

Medel: 6,3 0,0 5,9 0,0 16,5

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 3 0 0

LSS priv. 9 9 9 9 10 10 9 10 8 8 0 0

SFB egna 43 43 42 42 42 42 40 39 39 39 0 0

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

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

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

LSS egna 332 332 332 332 332 332 832 832 832 832 0 0

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 2 594 2 393 2 629 2 305 2 305 0 0

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 32 696 31 218 30 046 30 019 30 008 0 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 44 537 44 487 44 558 44 666 44 644 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 16 0 0 16

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 0 0 12

nov 12

dec

Summa: 5 6

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

    
 
 

 

 

 

 

 

5 

Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 65 0 4 61

feb 61 3 2 62

mar 62 6 3 65

apr 65 1 2 64

maj 64 3 0 67

jun 67 1 13 55

jul 55 2 1 56

aug 56 4 4 56

sep 56 5 3 58

okt 58 7 4 61

nov 61 3 3 61

dec 61 7 4 64

Summa: 42 43

Medel: 3,5 3,6 60,8

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 64 1 3 62

feb 62 3 2 63

mar 63 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 4 57

okt 57 1 1 57

nov

dec

Summa: 24 31

Medel: 2,4 3,1 58,8

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 26 

Delegationsbeslut 2018 



   

    
    

 

Ärende 27 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt oktober 



 

       
  

  
  

         
        
         

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN176 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt oktober 

Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-09-14 Omedelbart omhändertagande LVU 
2018-09-18 Placering LVU 
2018-09-25 Omplacering LVU 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 28 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 



 

    

  
        

  
       
        
             
          
             
            

 
       
            
        

            
          

        
           

       
            

      
                

              
    
  

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-14 
Dnr 18SN10 

Återrapportering av ärendebevakningslistan november 2018 

Förslag till beslut
Godkänna återrapporteringen för november som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Kostnader för arbetsresor – redovisas SN 19/12 
- ”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 19/12 
- 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 
- Riktlinje/rutin för anhörigvård SO. Utreda frågan om rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av nämnden. Särskild tonvikt på frågan om målgrupp. 
- Riktlinjer barn och unga 
- Riktlinjer missbruk 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

  

 
           

       
   

      
 

      
   

              

      
          

          
  

    
 

        
    

     

        

     
  

       
 

   

           
 

      

        
   

    
 

     

    
 

     
    
      

 

     

Uppdaterad: 181108 

Ärendebevakningslistan november 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? 
Utreda effekterna av gratis busskort och 
slopad egenavgift. 

Till socialnämnden 19 
december 

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 19 
december 

Avd chef SO 

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 

Till socialnämnden 19 
december 

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 

Till socialnämnden 21 
november 

Hälso- och 
sjukvårdschef 



 

          
    
      

 

  
  

       
        
        

      
  

 

      

    

Uppdaterad: 181108 

2018-10-03 Au § 627 Strategi för psykisk hälsa Analysera strategin och beskriva hur 
implementering ska ske samt 
rekommendera om strategin ska antas eller 
inte 

VO-chef Psykosocialt 
stöd till vuxna 

2018-10-24 Ny riktlinje för anhörigvård SO. Utreda om 
rutinen ska vara kvar eller om den ska 
justeras till att vare en riktlinje beslutad av 
nämnden. Särskild tonvikt ska läggas på 
frågan om målgrupp. 

Kvalitetscontroller 

Riktlinjer barn och unga Till socialnämnden 19 
december 

Riktlinjer missbruk Till socialnämnden 19 
december 



   

 

Ärende 29 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 30 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 31 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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