
  

     

 

   
    

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

   
  

Kallelse 
Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 2018-12-19 kl. 09:00-17:00 

Plats Framnäs folkhögskola 

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

Övriga deltagare Fredrik Sjömark, socialchef 
Eva-Lena Lundberg, sekreterare 
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Kallelse 

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

Förslag på justerare: Simon Granberg 
Förslag på tid och plats för justering: fredag 21 december, kl 14:00, socialtjänsten 

(2 av 34)



  
 

Kallelse 

2. Utvalda ärenden 2018 
Diarienr 18SN30 

(3 av 34)



         
   
 

  
            

 

              
          

            
                 

            
                
  

             
   

   

Kallelse 

3. Svar på medborgarförslag – Fria bussresor till deltagare inom 
daglig verksamhet i Piteå 
Diarienr 18SN281 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås avslå Claes-Jörgen Pohls förslag om fria bussresor till deltagare inom 
daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget inkom i juni 2018 från Claes-Jörgen Pohl med motiveringen att det skulle uppmuntra 
till deltagande, motverka inlåsningseffekter samt öka möjligheterna till praktik eller anställning. 

Socialnämnden ger sedan länge subventionerade arbetsresor då den enskilde betalar 19,25 kr 
per resa. Utan subvention skulle den enskilde betala mellan 50 – 200 kr per resa. Om social-
nämnden skulle ge gratis arbetsresor skulle det medföra en kommunal merkostnad av minst 
1 300 000 kronor per år. Enligt min bedömning finns det inte några ekonomiska möjligheter att 
ge gratis arbetsresor. 

Beslutsunderlag 
 Svar - medborgarförslag om fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet 
 Svar medborgarförslag oktober 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

(4 av 34)



   
 

  
              
         

          
             

               
            

          
        

          
              

          

               
       

              
         

   
   

  

Kallelse 

4. Månadsuppföljning ekonomi november 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 november 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period föregående år var 
budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 2,6 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% i 
budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budget-avvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi november 2018 
 SN bild november 2018 
 Månadsuppföljning november 2018 

(5 av 34)



     
 

 

  
        

           
              

            
             

            
             
             

              
            

         
         

           
       

               
            
     

               
         

      
      

Kallelse 

5. 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 att bromsa kostnadsutvecklingen 2018 
 Socialförvaltningens aktiviteter för att bromsa kostnadsutvecklingen 20181213 

(6 av 34)



       

 

  
          

          
           

            
           

 

           
           

         
         

          
  

       
     

Kallelse 

6. Analys av verksamhet och ekonomi inom Socialförvaltningens 
SO 
Diarienr 18SN474 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av den djupt alarmerande kostnadsutvecklingen under 2017 inom 
Socialnämnden, fick kommunchefen under hösten samma år ett uppdrag från kommunstyrelsen 
att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan 
Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning. Detta uppdrag är en del av det 
övergripande arbetet. 

För en vidare förståelse av kostnadsutvecklingen inom Socialnämnden krävs ett fördjupat 
skriftligt analysarbete av avdelningen Stöd och omsorg. Analysen ska identifiera sambandet 
mellan verksamhetsförändringar och kostnadsutveckling framför allt mellan 2016/2017, samt 
identifiera insatser och åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen under 2018/2019. 

Analysarbetet avgränsas till ett urval områden/kostnadsställen med särskilt stor kostnadsökning 
respektive stora underskott. 

Beslutsunderlag 
 Analys av verksamhet och ekonomi inom Socialförvaltningen SO 
 Piteå kommun Analys Soc SO 181120 

(7 av 34)



   
 

  
     

           
           

                
 

          
             
           

             
           

           
       

               
           

  

   
  

Kallelse 

7. Revidering riktlinjer myndighetsutövning socialtjänsten 
Diarienr 18SN468 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer reviderad riktlinje för myndighetsutövning. 

Ärendebeskrivning
Revidering sker i uppföljande syfte. Socialnämndens sedan tidigare fastställda riktlinjer avser 
all form av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, 
även för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och inte kräver 
formella biståndsbeslut. 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning utan att 
inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från gällande lagstiftning, etisk utgångspunkt 
och fokus på värdegrund. Syftet med riktlinjerna är rättssäker och likställig handläggning samt 
förtydligande av de krav som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna 
och vilken återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 
myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Revidering har skett i form av viss textredigering, lydelser och korrigering utan att det inneburit 
innehållsförändring förutom tillägg ny punkt 11, gällande reglemente för uppföljning och 
revidering av riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
 Revidering riktlinjer myndighetsutövning socialtjänsten 
 Riktlinjer för myndighetsutövning 

(8 av 34)



     
 

  
           

            

          
            

            
            

 

             
          
           

    

    
     

Kallelse 

8. Riktlinje placeringsbeslut gällande barn och unga 
Diarienr 17SN352 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer riktlinje gällande biståndsbeslut i form placering i familjehem, hem 
för vård eller boende (HVB) och särskilt boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). 

Ärendebeskrivning
Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid 
handläggning utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från lagstiftning, etisk 
utgångspunkt och fokus på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning 
inom beslutsområdet. 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 
som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken återrapportering 
som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande myndighetsutövning är viktig 
grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinje placeringsbeslut barn och unga 
 Riktlinje placeringsbeslut för barn och unga 

(9 av 34)



       
 

  
          

          
             
            

          

             
          
           

    

            
           

            
        

    
     

Kallelse 

9. Riktlinje placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och beroende 
Diarienr 17SN353 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer riktlinje gällande placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och 
beroende 

Ärendebeskrivning
Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning utan att 
inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från lagstiftning, etisk utgångspunkt och fokus 
på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning inom beslutsområdet. 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 
som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken återrapportering 
som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande myndighetsutövning är viktig 
grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Riktlinjen avser placeringsbeslut gällande vuxna, 18 år eller äldre, med missbruk och 
beroendeproblematik för vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem 
eller särskilt boende. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning samt vilken 
kartläggning och vilka bedömningsgrunder som ska framgå av beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinje myndighetsutövning missbruk och bereonde 
 Riktlinje placeringsbeslut vuxna missbruk och beroende 

(10 av 34)



      
  

 

  
          

                
          

              
                 

             
           

            
           

         
            

         
          

  

            
           

              
       

      
 

    

Kallelse 

10. Ändring i delegationsordning gällande placeringsbeslut för 
barn och ungdom 
Diarienr 18SN476 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande bistånd 
åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende (HVB) 
och särskilt boende. Delegat ändras från verksamhetschef till socialnämndens arbetsutskott 
(AU). 

Ärendebeskrivning 
Ett beslut bistånd om bistånd gällande barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) 
i familjehem samt vård i hem för vård eller boende (HVB) och särskilt boende är av ingripande 
karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. Utrednings- och beslutsprocessen har en 
hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter som därmed också kräver hög, specifik 
kompetens. 

Regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 
anges i socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:7 och HSLF-FS 2017:79. Det är 
socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet uppfylls. 
Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 
behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 
förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 
myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 
gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet 
ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses utgöra ett stöd för 
både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Ändring i delegationsordning placeringsbeslut barn och unga 
 Socialnämndens delegationsordning 
 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 

(11 av 34)



     
  

 

  
          

              
            

 

               
              

              
          

    

          
             

         
          

  

            
           

              
       

     
 

    

Kallelse 

11. Ändring delegationsordning placeringsbeslut vuxna vid 
missbruk och beroende 
Diarienr 18SN477 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande bistånd åt 
vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller 
särskilt boende upp till 3 månader. Delegat ändras från enhetschef till socialnämndens 
arbetsutskott (AU). 

Ärendebeskrivning 
Ett beslut bistånd om bistånd gällande vuxna dom i form av vård form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 
månader är av ingripande karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. Utrednings- och 
beslutsprocessen har en hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter som därmed 
också kräver hög, specifik kompetens. 

Det är socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet 
uppfylls. Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 
behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 
förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 
myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 
gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet 
ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses utgöra ett stöd för 
både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Ändring delegationsordning placeringsbeslut missbruk och beroende 
 Socialnämndens delegationsordning 
 Rutin vid förändringar av delegationsordningen 

(12 av 34)



       
 

  
              

              
       

         
             

              
              

     

               
             

            
               

            
           

            
              

         
           

             
               

           

        
       

Kallelse 

12. Ny rutin i socialtjänsten gällande arbets- och skyddskläder 
Diarienr 18SN289 

Förslag till beslut 
Socialnämnden i Piteå kommun beslutar att rutin gällande arbets- och skyddskläder ska gälla all 
personal inom kommunal vård- och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt med 
personer kan innebära risk för överföring av smitta. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4 med ikraftträdande 2018-11-19 ålägger 
arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader för dessa samt att de hanteras på ett 
erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare utsätts för smittrisker i arbetet. Kunskap 
om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta och förhindra 
smittspridning är det primära i föreskrifterna. 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 
klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa är 
obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen men 
eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte bara 
förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen innefattar föreskriften 
även genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 
(1993:387) om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade, LSS. Sedan 2016-01-01 
omfattas således även hemtjänst och särskilt boende i form av vård och omsorgs- samt LSS-
boende. 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär det utökade arbetsmiljöskyldigheter som 
kräver rutiner gällande arbetskläder vilka sedan tidigare är upprättade inom äldreomsorgen. 
Utvidgning av rutinerna föreslås till att gälla all socialtjänstens personal inom kommunal vård-
och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt med personer kan innebära risk för 
överföring av smitta (bilaga 1). Rutiner är sedan tidigare framtagna gällande 
efterlevandskontroller. 

Beslutsunderlag 
 Rutin arbetskläder för personal inom kommunal vård- och omsorg 
 Rutin gällande arbetskläder för personal inom kommunal vård 

(13 av 34)



  
 

  
           

  

              

            
             

               
         

             
            
             

  
       

Kallelse 

13. Utredning av habiliteringsersättning 
Diarienr 18SN377 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att övergå till att betala 
habiliteringsersättning per närvarotimme. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över ersättningarna för brukare i daglig 
verksamhet/sysselsättning. 
Habiliteringsersättningen i Piteå kommun har haft samma struktur och varit på samma 
ersättningsnivå under lång tid. Som framgår i utredningen så spretar ersättningen med en 
blandning av timersättning och hel och halvdagar som inte ser likadana ut och dessutom är 
svåra att förklara varför det ser ut som det gör. 
Att samtliga personer som beviljats daglig verksamhet enl. LSS eller daglig sysselsättning enl. 
SoL skulle få habiliteringsersättningen utbetalad per närvarotimme skulle skapa likhet i gruppen 
och även stimulera till ökad närvaro och därmed fler arbetade timmar och ökad aktivitet. 

Beslutsunderlag 
 Utredning av habiliteringsersättning 
 Översyn av ersättningar i daglig verksamhet och sysselsättning 

(14 av 34)



         
 
 

  
             

 

               
            

              

          
     

Kallelse 

14. Kostnad för arbetsresor för personer som har beslut om 
daglig verksamhet 
Diarienr 18SN467 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att inte gå vidare med utredningen kostnad för arbetsresor i 
egen regi. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har ett avtal om taxitransporter med Piteå Taxi AB för perioden 2015-07-01 till 
2019 06-30 för riksfärdtjänst och färdtjänst. Inför en ny upphandling behöver förutsättningar 
och möjligheter för vissa arbetsresor i egen regi utredas, då det kan påverka avtalets innehåll. 

Beslutsunderlag 
 Kostnad för arbetsresor för personer som har beslut om daglig verksamhet 
 Slutrapport Arbetsresor i egen regi 2018-11-09 

(15 av 34)



      
 

  
         

          
              

        

               
             

                 
                  

               
                 

               
               

              
  

     
    

    

   

Kallelse 

15. Svar på motion (C) – Jämställt försörjningsstöd 
Diarienr 18SN405 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund Centerpartiet. C 
vill med motionen att Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och 
betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll. 

Majoriteten av hushållen som beviljas ekonomiskt bistånd i Piteå är en personers hushåll. I de 
hushåll där två parter lever samman så ställer idag handläggande socialsekreterare frågan på 
vilket konto de vill att pengarna ska utbetalas och om de ska fördelas på respektive parts konto. 
Erfarenheten är att de flesta vill att det utbetalas till ett konto vanligtvis kopplat till hur man valt 
att planera sin ekonomi och från vilket konto utbetalningar och avdrag görs. När det gäller 
hushåll där den enskilde är utsatt för våld eller förföljelse så görs i samråd med den enskilde 
planering för hur pengarna ska utbetalas. Då det idag redan finns arbetssätt som ger möjlighet 
till att fördela det ekonomiska biståndet på bägge parter utifrån deras vilja och vid särskilt 
utsatta situationer så bedömer jag att detta i dagsläget är tillräckligt för att uppnå 
viljeinriktningen med motionen. 

Beslutsunderlag 
 Svar på motion (C) Jämställt försörjningsstöd 
 Svar på Motion jämställt försörjningsstöd. 
 Motion (C) - Jämställt försörjningsstöd 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 

(16 av 34)



    
 

  
            

        
          

           
        

          
    

    
   
  

Kallelse 

16. Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 
Diarienr 18SN423 

Förslag till beslut
Information till arbetsutskott och nämnd angående SO:s och ÄO:s bilagor till SN:s 
verksamhetsplan 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor 
som i detaljerat beskriver verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens VEP 2019 med bilagor 
 Verksamhetsplan ÄO 2019 
 Verksamhetsplan SO 2019 

(17 av 34)



   
 

  
     

              
            

              
           

        

           
                 

               
              

           
       

              
            

                
         

                  
          

             
              

           
           
          

   

             
           
          

              
              

                   
              

                 
     

 

Kallelse 

17. Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 
Diarienr 18SN464 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Den 2 april 2019 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som ger kommunerna 
en möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild boendeform för äldre som 
främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver 
behöver bryta oönskad isolering. Biståndsbedömt trygghetsboende är en form av mellanboende 
i förhållande till ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

I dagsläget finns trygghetsboende inom det privata bostadsbeståndet och många gånger 
förutsätter att den äldre personen har kötid eller eget kapital. Detta kan utgöra ett hinder för dem 
som varken har tillräckligt med kötid eller tillräckligt med eget kapital för att kunna lösa 
boendesituationen på egen hand när det inte längre upplevs tryggt att bo kvar hemma. 
Skillnaden mellan trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende är främst att det blir 
styrt utifrån behov och inte kötid eller kapital. 

Biståndsbedömt trygghetsboende kan innebära för den äldre en möjlighet att få komma till ett 
boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Syftet 
är främst att bryta den isolering som många äldre personer som bor kvar hemma lider av. 
Utformningen av trygghetsboendet förutsätter ett vårdbehov understigande heldygnsvård. Om 
den äldres behov efter en tid blir mer omfattande är tanken att han eller hon motiveras till att 
flytta till en boendeform som bättre svarar emot de aktuella behoven. 

Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning 
samtidigt som bestämmelsen om krav på tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes 
aktuella behov inte gäller för biståndsbedömt trygghetsboende. För hemtjänsten kan det 
innebära en möjlighet att effektivisera hemtjänstinsatserna. Kommunens ansvar för hälso- och 
sjukvård i särskild boendeform omfattar inte biståndsbedömt trygghetsboende, men kommunen 
har möjlighet erbjuda hemsjukvård. 

Lagen är inte krav men ger kommunerna en möjlighet att inrätta mindre resurskrävande 
särskilda boendeformer för äldre personer. För att få bedriva biståndsbedömt trygghetsboende 
kommer det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Bakgrund 
Enligt regeringen finns det behov av att införa en ny särskild boendeform eftersom dagens 
utbud av särskilda boendeformer blivit allt mer anpassat för äldre personer som har omfattande 
vårdbehov. Det innebär att flertalet äldre kvinnor och män har fått allt svårare att få en plats i en
särskild boendeform om de inte haft behov av heldygnsvård. Äldre personer blir i hög 
utsträckning hänvisade till att bo kvar i sin egen bostad trots att de upplever otrygghet till följd 
av ensamhet och isolering. (Prop. 2017/18:273) 

Beslutsunderlag 
 Biståndsbedömt trygghetsboende 

(18 av 34)



Kallelse 

(19 av 34)



  
 

  
             

  

                
                  
          

            
             

            
               

              
             

          

      

  

Kallelse 

18. Förtydligande gällande Samvaron 
Diarienr 18SN471 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lokaler i Samvaron hyrs ut till organisationer vars verksamhet riktar 
sig till seniorer 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-02-22 att ta ut en avgift för hyra av lokaler i Samvaron. Hyra tas 
ut vid aktivitet som inte är öppen för alla. Beslutet utgick från att då kommunen hyr ut lokaler 
via andra förvaltningar till en avgift bör även Socialförvaltningen följa detta. 

Kommunen har fått klagomål från boende i trygghetsboendet på Hamnplan 4 gällande 
störningar och otrygghet. Vissa som hyr lokalen kvällstid ställer upp ytterdörren, lämnar ut 
koden mm. Samvarons personal får ganska ofta, efter kvällsaktiviteter, städa upp efter 
aktiviteten. För att kunna fortsätta med aktiviteter genom att hyra ut lokaler på Samvaron prövar 
vi ett antal åtgärder för att ta bort störningarna för boende i fastigheten. Socialnämnden 
tydliggör att lokaler hyrs ut till organisationer vars verksamhet riktar sig till seniorer. 
Hyresgästen får teckna ett skriftligt hyresavtal samt kvittera ut en nyckel. 

Samvaron följer Kultur, park och fritidsförvaltningens hyressättning. 

Beslutsunderlag 
 Förtydligande gällande Samvaron 

(20 av 34)



 
 

  
          

        

           
          

            
              

             
              
          

     

               
      

         

 

Kallelse 

19. Framtidens äldreomsorg 
Diarienr 18SN465 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar flytta medel motsvarande 4 årsarbetare från kontot Framtidens 
äldreomsorg till övergripande konto för särskilda boenden from 2019-01-01 

Ärendebeskrivning
Projektet Framtidens äldreomsorg påbörjades 2012 och innehöll ett flertal beslutade delprojekt. 
Det som kvarstår är att omföra 4 årsarbetare till särskilda boenden. 

Det finns stora utmaningar med kompetensförsörjningen och vi behöver arbeta i hela 
organisationen med att nyttja rätt kompetens till avsedd arbetsuppgift. Som ett led i detta, 
arbetar vi i ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall på Berggården. 
Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 
Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 
sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

Planen är att ovanstående medel ska användas som en grund för att kunna införa vårdnära 
servicetjänster på alla särskilda boenden i äldreomsorgen. 

I och med detta anses projektet Framtidens äldreomsorg vara avslutat. 

Beslutsunderlag 
 Framtidens äldreomsorg 

(21 av 34)



 
 

  
            

        

               
               

          
            

      

 

Kallelse 

20. Sprinklersystem Hummerstigen 
Diarienr 18SN460 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden beviljar investeringsbudget för 2019 på 650 tkr för installation av 
verksamhetsanpassat brandskydd till LSS boende barn-och unga på Hummerstigen 

Ärendebeskrivning
Avdelningen Stöd och omsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att under våren 2019 öppna 
LSS boende för barn- och unga. Den tilltänkta lokalen på Hummerstigen har idag inte ett 
tillräckligt brandskydd för vad verksamheten kräver. Enligt Statens räddningsverks föreskrifter 
(SRVFS 2003:10), lagen om skydd mot olyckor, samt Boverkets byggregler, 5 b-klassad 
verksamhet är skyldig att rusta med sprinklersystem. 

Beslutsunderlag 
 Sprinklersystem Hummerstigen 

(22 av 34)



       
 

  
     

            
           

      

               
              
                

             
         

               
 

       
        
  

   

Kallelse 

21. Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 
Diarienr 18SN328 

Förslag till beslut 
Verksamhetsområdeschef föreslår nämnden att anta strategin 

Ärendebeskrivning
På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” som 
är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 
brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för psykisk 
hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i strategin. 
Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för arbete med ett 
jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår redan 
implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas och därför 
bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas upp genom 
berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 
 Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–2021 
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2019 samt redovisning 2018 
 Plan för hållbarhet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

(23 av 34)



          
    

 

  
         

               
                  

           
              

             
              

              
                
              

      

      
        

            
        

          
            

              
               

                 

           
           

             
             

              
           

        
           

            
           

              
                

                
              

Kallelse 

22. Svar på motion (SLP) - gratis mensskydd till unga kvinnor 
mellan 12 och 23 år 
Diarienr 18SN404 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Skol och Landsbygdspartiet har 20180708 lämnat in en motion med förslag om att införa gratis 
mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12 och 23 år. Som bakgrund anger de att en kommun i 
Sverige erbjuder detta via ungdomsmottagning och gymnasieskolan. Som skäl till motionen 
hänvisar de till att mensskydd innebär en betydande kostnad vilket innebär en orättvisa mellan 
flickor och pojkar. Som ytterligare ett skäl anför Skol och Landsbygdspartiet att kommunen 
genom att dela ut gratis mensskydd, vid utlämnandet av detta ger flickorna/de unga kvinnorna 
möjlighet att prata om andra saker som rör familj och relationer såsom otillbörliga närmanden 
och beteenden. De skriver även i sin motion om att menstruation omges av skam och tystnad
och att man i Österåkers kommun, där man idag delar gratis mensskydd konstaterat att 
menstruation genom denna satsning avmystifierats hos pojkarna. 

Beskrivning av hur det ser ut idag 
Ungdomsmottagningens uppdrag är att stärka identitets- och personlighetsutveckling, 
förebygga, tidigt upptäcka psykisk ohälsa och omfattar uppdraget att bedriva ett utåtriktat 
hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningen erbjuder information, rådgivning och stödjande 
samtal kring livsfrågor och levnadsvanor, pubertets- och kroppsutveckling, könsroller och 
attityder, sexologiska frågor, relationer mm. Med elever i åk 6 pratar ungdomsmottagningen 
djupare kring mens, t ex om vad som händer i kroppen, hormoner, bindor, tamponger, 
menskopp, hygien osv. De märker inte av någon skam kring mens när de samtalar med 
ungdomar eller träffar grupper i skolan. De har heller aldrig fått frågan om det finns bindor att 
hämta. 

Inom skolan råder det efterfrågan av mensskydd, framförallt i högstadieskolorna. Nästan 
dagligen uppsöker flickor skolsköterska i behov av mensskydd. Skolsköterskorna får kartonger 
med reklam från mensbindstillverkare som de delar ut vid behov. Ofta efterfrågas tamponger 
vilket skolsköterskorna inte har tillgång till. Mensskydd placeras ut i elevcafé, personalrum och 
i de lägre stadierna får lärarna mensskydd av oss för att dela ut vid behov. 
Skolsköterskorna informerar alla flickor i åk 5 om pubertetsutveckling, anatomi och mens. 

Sammanfattningsvis så jobbar ungdomsmottagningen och skolsköterskorna aktivt med 
information om t ex pubertet och menstruation i skolorna. Ungdomsmottagningen erbjuder, 
liksom skolkuratorerna, samtalsstöd till barn och ungdomar och jobbar även förebyggande i 
skolorna. Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte 
finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från 
företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till barn 
och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års ålder och 
mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg- och mellanstadiet, högstadiet och på gymnasiet. 

(24 av 34)



      
   

   

Kallelse 

Beslutsunderlag 
 Svar på motion (SLP) - gratis mensskydd 
 Motion - gratis mensskydd 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

(25 av 34)



      
 

  
           

             

   

Kallelse 

23. Ändring av delegationsordning – särskild förordnad ledamot 
Diarienr 18SN472 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att utse Nina Lindström (V) som särskild 
förordnad ledamot från och med 19 december 2018 till och med 31 december 2018. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

(26 av 34)



    
 

  
          

 

            
              

   

    
       

Kallelse 

24. Sammanträdesplan för arbetsutskott 2 2019 
Diarienr 18SN392 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer datum för arbetsutskott 2:s 
sammanträden 2019 

Ärendebeskrivning
Arbetsutskott 2 sammanträder två gånger i månaden. På förmiddagen avhandlas olika teman 
och på eftermiddagen är det individärenden. Under juni, juli och augusti är det bara 
individärenden vid arbetsutskott 2. 

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplan för arbetsutskott 2 2019 
 Förslag på sammanträdesdatum för arbetsutskotten och socialnämnden 2019 

(27 av 34)



  
 

     
  

    
  

         
       

     
   

       
          

  

Kallelse 

25. Delgivningar december 2018 
Diarienr 18SN475 

Beslutsunderlag 
 § 307 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 
 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 
 §244 Policy för ärendeprocessen 
 Policy för ärendeprocessen 
 § 234 Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 
 Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 
 § 73 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180701-180930 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 29 november 2018 
 Cirkulär 18 47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 
 Redovisning av ärendeflödet_2018-12-11 

(28 av 34)



 
 

Kallelse 

26. Delegationsbeslut 2018 
Diarienr 18SN9 

(29 av 34)



       
  

 

  
     

 

         

Kallelse 

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-11-07 Bostadsanpassningsbidrag 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

november 

(30 av 34)



  
 

  
        

  
       
        
             
          
             
            
       
            
        

            
          

        
            

      
                

              
        
      
  
    
    
  

  

Kallelse 

28. Återrapportering av ärendebevakningslistan 
Diarienr 18SN10 

Förslag till beslut 
Godkänna återrapporteringen för december 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 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 - redovisas SN 19/12 
- Riktlinjer missbruk - redovisas SN 19/12 
- Riktlinjer myndighetsutövning 
- Motion – jämställt försörjningsstöd 
- Motion – gratis mensskydd 
- Habiliteringsersättnings nivå 

Beslutsunderlag 
 Ärendebevakningslistan december 2018 

(31 av 34)
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29. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 18SN11 

(32 av 34)



  
 

Kallelse 

30. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 18SN32 

(33 av 34)
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31. Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 18SN31 

(34 av 34)



   

       
 

Ärende 1 

Val av justerare samt tid och plats 
för justering 



   

  

Ärende 2 

Utvalda ärenden 2018 



   

     
    
   

Ärende 3 

Svar på medborgarförslag – Fria 
bussresor till deltagare inom 

daglig verksamhet i Piteå 



 

        
    

  
            

 

             
          

 

            
                 

             
               
   

          

  

 

  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-28 
Dnr 18SN281 

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor till deltagare 
inom daglig verksamhet i Piteå 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås avslå Claes-Jörgen Pohls förslag om fria bussresor till deltagare inom 
daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget inkom i juni 2018 från Claes-Jörgen Pohl med motiveringen att det skulle 
uppmuntra till deltagande, motverka inlåsningseffekter samt öka möjligheterna till praktik 
eller anställning. 

Socialnämnden ger sedan länge subventionerade arbetsresor då den enskilde betalar 19,25 kr 
per resa. Utan subvention skulle den enskilde betala mellan 50 – 200 kr per resa. Om social-
nämnden skulle ge gratis arbetsresor skulle det medföra en kommunal merkostnad av minst 
1 300 000 kronor per år. Enligt min bedömning finns det inte några ekonomiska möjligheter 
att ge gratis arbetsresor. 

Beslutsunderlag 
Svar på medborgarförslag – Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Carina Westbom 
Verksamhetsutvecklare 
Stöd och omsorg 



  

    

         

 
 

    
  

          

               
            

        

        
              

                   
              

              
           

              
    

            
             

                 
       

  
            

              
                

   

              
            

             
               

              
  

                 
 

        
             

  

Medborgarförslag - svar 

måndag den 22 oktober 2018 

Förslagsställare: 
Claes-Jörgen Pohl 
Klumgatan 1D 
941 64 Piteå 

Svar på medborgarförslag – Fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet 

Den 13 juni 2018 inkom ett medborgarförslag från Claes-Jörgen Pohl där han föreslog att Piteå 
kommun ska besluta om fria bussresor till deltagare inom daglig verksamhet. Kommunfullmäktige 
överlämnade förslaget den 20 juni till Socialnämnden för beslut. 

Förslagsställaren beskriver och motiverar sitt förslag på följande sätt 
Deltagare med rätt till daglig verksamhet/sysselsättning har idag en timbaserad dagersättning av 6 kr 
per timme och max 6 timmar per dag. En bussresa kostar deltagaren tur och retur 48 kr om hen 
använder mobilapp och reskassa vilket medför ett ekonomiskt underskott. Detta skapar ett motstånd att 
deltaga i daglig verksamhet och/eller praktik. Förutom att fria resor ger bättre förutsättningar till 
medverkan i daglig verksamhet kan även arbetsplatser/sysselsättningar utanför centralorten komma på 
tal vilket ytterligare ökar möjlighet för deltagarna att motverka både inlåsningseffekter som att öka 
möjligheterna till praktikplatser eller anställning. 

Deltagarna ges också möjlighet att träna och anpassa sig till att nyttja samhällsfunktioner. 
Då deltagarna till största del inte nyttjar allmänna kommunikationsmedel idag finns ingen ekonomisk 
förlust för bussbolag och Piteå kommun, så ett frikort skulle isf handla om en ytterst marginell kostnad 
för tryck och inplastning alternativt ladda befintliga plastkort. 

Ställningstagande från socialtjänsten 
Daglig verksamhet LSS eller sysselsättning SoL är insatser som den enskilde med 
funktionsnedsättning kan ansöka om. Då görs en utredning och sedan fattas beslut om huruvida 
personen har rätt till insatsen. Själva insatsen är kostnadsfri men den enskilde får själv ansvara för 
måltider och resor till/från. 

De som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan åka kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst. 
De som får beslut om färdtjänst kan då få åka arbetsresor till/från dagverksamhet/sysselsättning. 
Arbetsresor är sedan länge subventionerat av Socialnämnden och innebär praktiskt att den enskilde 
debiteras egenavgiften av Pite Taxi AB i efterskott. Summan är 19,25 kr per arbetsresa. Utan 
subvention skulle den enskilde betala lägst 50 kr men maximalt 200 kronor per färdtjänstresa, 
beroende på avståndet. 

Den 31 augusti 2018 hade vi 229 brukare i daglig verksamhet. Av dessa hade 83 färdtjänst + 
arbetsresor. 
Totalt 154 personer har beviljats färdtjänst + arbetsresor. 
Kommunal merkostnad för att ge alla brukare med färdtjänst gratis arbetsresor blir minst 
254 000 kr/år* 

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

www.pitea.se


  

    

         

              
           

            
               

           

               
          

  

  

        

     
     

        

         
         
            

               
    

           
               
         

Medborgarförslag - svar 

måndag den 22 oktober 2018 

Kommunal merkostnad för att ge gratis busskort till de som inte har färdtjänst/arbetsresor till 
daglig verksamhet blir 1 040 688 kronor. Se uträkningar i faktarutan nedan. 

Förslagsställarens idé om gratis resor till/från dagverksamhet och sysselsättning är lovvärd och bra. 
En ökad ambition ska ändå betalas av någon. Om socialnämnden ska ge gratis arbetsresor (färdtjänst) 
innebär det en merkostnad av ca 1 300 000 kronor per år. 

Under nuvarande ekonomiska läge är min bedömning att det inte finns några möjligheter att inom 
ekonomisk budgetram ge gratis arbetsresor och därför föreslås socialnämnden avböja förslaget. 

2010-10-26 Carina Westbom 
Verksamhetsutvecklare 
Stöd och omsorg 

FAKTARUTA MED UPPGIFTER FRÅN AUGUSTI 2018, ALT HELA 2017 

154 har beviljats arbetsresor (utifrån färdtjänstbeslut) 
229 brukare har beviljats daglig verksamhet 
83 brukare i daglig verksamhet har färdtjänst och arbetsresor 

Kommunal merkostnad för gratis arbetsresor via taxi till daglig verksamhet. 
Lägsta egenavgift färdtjänst 50 kr – 30,75 = 19,25 kr/resa 
19,25 kr x 13 159 enkelresor (år 2017) = minst 254 000 kr 
OBS! En del åker med specialfordon vilket medför ännu högre merkostnad som inte beräknats här. 
Summorna räknade på lägsta färdtjänsttaxa. 

Kommunal merkostnad för de som inte har färdtjänst/arbetsresor till daglig verksamhet 
229 – 83 = 146 personer x 594 kr/mån busskort x 12 månader = 7128 kr/person/år 
146 personer x 7128 kr = 1 040 688 kronor 

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

www.pitea.se
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-13 
Dnr 18SN15 

Månadsuppföljning ekonomi november 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 november 2018. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr. 

Politik, förvaltningsledning, bemanningsenheten och administration visar på ett överskott om 
3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period föregående år 
var budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 2,6 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% i 
budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr. 

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budget-avvikelse. 
Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
SN bild november 2018 
Månadsuppföljning november 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. november 

Verksamhet 

Budget jan-

nov 2018 

Utfall jan-nov 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2018 

Utfall jan-nov 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-nov 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 

26 887 

1 536 

3 540 

21 250 

562 

22 929 

1 589 

3 537 

18 421 

-617 

3 958 

-53 

3 

2 829 

1 179 

25 972 

1 421 

15 087 

9 315 

149 

-2 211 

73 

-3 811 

907 

620 

28 720 

1 675 

3 862 

23 183 

0 

2 575 

-50 

100 

2 410 

115 

-1 730 

-1 

-2 348 

912 

-293 

9,0% 

-3,0% 

2,6% 

10,4% 

STÖD O OMSORG 305 019 340 003 -34 985 327 698 -34 758 333 079 -41 028 -38 222 -12,3% 

Avdelningsgemensamt 5 677 3 927 1 750 2 758 2 135 6 941 212 2 553 3,1% 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

917 

-834 

6 252 

-657 

305 

-946 

6 152 

-1 584 

611 

112 

100 

927 

252 

-828 

4 115 

-781 

665 

12 

1 363 

94 

1 000 

-910 

6 851 

0 

650 

100 

150 

-688 

483 

8 

1 719 

344 

65,0% 

-11,0% 

2,2% 

Stöd till försörjning 41 674 45 186 -3 512 44 464 -2 490 45 489 -4 200 -1 572 -9,2% 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

16 854 

24 820 

23 766 

21 420 

-6 912 

3 400 

21 211 

23 253 

-4 553 

2 063 

18 388 

27 101 

-7 750 

3 550 

-4 175 

2 603 

-42,1% 

13,1% 

Stöd till vuxna med funktionshinder 64 959 75 138 -10 180 68 525 -5 505 70 802 -11 390 -6 211 -16,1% 

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 

5 793 

3 157 

3 064 

45 680 

7 265 

68 989 

4 755 

6 050 

12 407 

45 778 

7 287 

3 350 

4 406 

54 463 

5 631 

87 940 

13 269 

7 988 

13 019 

53 664 

-1 495 

-193 

-1 342 

-8 784 

1 633 

-18 951 

-8 514 

-1 938 

-612 

-7 886 

6 007 

3 201 

4 081 

48 806 

6 430 

82 063 

13 226 

6 873 

14 450 

47 515 

-370 

-90 

-1 102 

-4 707 

764 

-18 997 

-8 918 

-823 

-2 041 

-7 215 

6 320 

3 445 

3 343 

49 764 

7 930 

75 280 

5 188 

6 600 

13 545 

49 948 

-1 700 

-300 

-1 500 

-9 000 

1 110 

-20 800 

-9 400 

-2 600 

-700 

-8 100 

-300 

184 

-1 406 

-5 498 

809 

-22 193 

-9 169 

-2 600 

-2 191 

-8 233 

-26,9% 

-8,7% 

-44,9% 

-18,1% 

14,0% 

-27,6% 

-181,2% 

-39,4% 

-5,2% 

-16,2% 

Psykosocialt stöd 123 720 127 812 -4 093 129 889 -9 901 134 567 -4 850 -10 800 -3,6% 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

573 

24 357 

70 611 

2 594 

13 437 

15 006 

12 678 

10 654 

12 413 

8 518 

19 661 

445 

24 947 

70 331 

1 726 

13 634 

15 244 

12 342 

10 615 

13 209 

13 875 

18 214 

129 

-590 

279 

867 

-197 

-238 

336 

39 

-797 

-5 357 

1 447 

406 

23 130 

71 893 

1 250 

12 976 

13 721 

12 877 

10 401 

11 977 

16 269 

18 191 

465 

-859 

-2 406 

1 236 

266 

-2 347 

-1 233 

-100 

-462 

-6 718 

-382 

625 

26 575 

76 622 

2 816 

14 579 

16 281 

13 756 

11 560 

13 467 

9 293 

21 452 

100 

-600 

250 

-6 050 

1 450 

505 

-1 012 

-2 039 

1 358 

137 

-2 257 

-1 281 

-94 

-374 

-7 490 

-764 

16,0% 

-2,3% 

0,3% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

-65,1% 

6,8% 



    
       

       

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

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

Verksamhet 

Budget jan-

nov 2018 

Utfall jan-nov 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2018 

Utfall jan-nov 

2017 

Budgetavvikelse 

jan-nov 2017 

Budget helår 

2018 

Prognos 

avvikelse helår 

2018 

Budgetavvikelse 

2017 

Budgetavvikelse 

prognos (%) 

ÄLDREOMSORG 447 170 457 436 -10 267 431 081 1 737 487 462 -11 843 1 264 -2,4% 

Avdelningsgemensamt 109 693 117 486 -7 793 104 646 264 118 887 -8 600 5 086 -7,2% 

Betalningsansvar 436 7 429 151 158 476 400 187 84,1% 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 87 288 97 977 -10 689 92 470 -6 302 94 570 -11 000 -6 716 -11,6% 

Färdtjänst 2 521 2 540 -19 2 473 47 2 750 0 -1 0,0% 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 19 448 16 963 2 486 9 551 6 361 21 091 2 000 1 836 9,5% 

Framtidens äldreomsorg 2 810 853 1 956 2 925 2 584 2 914 2 000 2 393 68,6% 

Ordinärt boende 68 992 65 963 3 029 69 487 1 494 75 167 2 400 -48 3,2% 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 23 256 20 884 2 372 20 333 -730 25 476 2 500 -394 9,8% 

Äldrecentrat 22 376 23 234 -858 1 916 377 24 296 -800 362 -3,3% 

Bostadsanpassning 3 337 2 747 590 2 895 441 3 640 0 -148 0,0% 

Övriga verksamheter ordinärt boende 20 024 19 099 926 44 342 1 406 21 755 700 221 3,2% 

Särskilt boende 238 928 244 836 -5 908 234 577 -3 526 259 241 -5 400 -3 602 -2,1% 

Österbo 22 946 22 429 517 22 424 -1 24 892 500 45 2,0% 

Källbogården 19 793 20 708 -915 18 602 -232 21 476 -1 000 -231 -4,7% 

Öjagården 16 876 17 255 -379 17 004 -226 18 310 -400 -154 -2,2% 

Norrgården 26 314 26 600 -286 25 881 -23 28 543 -200 102 -0,7% 

Mogården 26 951 28 229 -1 278 26 770 -56 29 229 -1 300 -259 -4,4% 

Hortlaxgården 26 939 28 054 -1 115 28 167 -1 623 29 217 -1 200 -1 664 -4,1% 

Roknäsgården 19 400 20 029 -628 19 456 -57 21 046 -600 -135 -2,9% 

Berggården 30 721 31 126 -405 28 889 -153 33 326 -400 -190 -1,2% 

Rosågränd 8 424 9 135 -712 8 954 -712 9 135 -700 -760 -7,7% 

Munkberga 18 566 19 531 -965 18 460 -771 20 135 -1 000 -938 -5,0% 

Villa Utkiken 7 681 7 351 330 1 859 -43 8 333 300 - 3,6% 

Övriga verksamheter särskilt boende 14 318 14 390 -73 19 971 325 15 600 600 583 3,8% 

Hälso och sjukvård 46 310 48 578 -2 268 39 104 -76 50 403 -2 400 -170 -4,8% 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

29 137 

17 173 

29 984 

18 594 

-847 

-1 421 

23 095 

16 008 

443 

-519 

31 718 

18 685 

-900 

-1 500 

233 

-404 

-2,8% 

-8,0% 

Omvårdnadsintäkter -17 552 -18 687 1 134 -17 946 1 447 -19 150 1 200 1 575 -6,3% 

Förändring semesterlöneskuld -2 010 -1 594 -417 -1 711 -450 0 -1 043 702 

Totalt Socialtjänsten 779 075 820 369 -41 293 784 752 -35 232 849 261 -50 296 -38 688 -5,9% 



 
 
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
  

 

       

             

       

                

             

              

 

 

 
      

        
       

      
       

     
 

      
    

 
    

   
     

       
 

      
     

   

 
  

Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Månadsuppföljning ekonomi november 2018 

Socialförvaltningen har till och med november en budgetavvikelse på -41,3 mkr. 
Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -50,3 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Nov -18 Okt -18 Nov -18 Okt -18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 3 958 3 803 2 575 1 415 

Stöd och omsorg -34 985 -33 181 -41 028 -43 878 

Äldreomsorgen -10 267 -8 017 -11 843 -9 493 

Totalt Socialförvaltningen -41 293 -37 395 -50 296 -51 956 

Sammanfattning 

Stöd och omsorg har det största underskottet inom Socialförvaltningen. Avdelningen har gjort 
en stor förbättring i helårsprognosen de senaste månaderna där det syns att åtgärder inom olika 
verksamheter har gett effekt, exempelvis omfördelning av personal inom psykiatri- och LSS-
boendena. Avdelningen har för 2018 fått 0,5 mkr i budget för rekrytering av familjehem och 
0,5 mkr för bostadsförsörjningsplan. Arbetet med detta har förskjutits vilket medför att dessa 
medel inte kommer att användas under 2018 och därigenom förbättrar avdelningens prognos. 
Arbetet är dock viktigt och kommer att påbörjas under första halvåret 2019. 

 Placeringar utanför kommunen för kvinnofridsverksamheten samt ökade personal-
kostnader på grund av överanställningar i olika verksamheter försämrar prognosen inom 
stöd till barn och familj. 

 Inom försörjningsstöd har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat kraftigt under 
november månad. Fler ärenden har handlagts under november 2018 än någonsin 
tidigare. Den gruppen som ökar mest är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa. 

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

 Prognosen för Stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 0,2 mkr sedan 
föregående månad. Antal beställda hemtjänsttimmar fortsätter att gå ned men 
kostnaderna för färdtjänst stiger på grund av ökade resor till daglig verksamhet. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

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 verksamhets-
områdena har vissa verksamheter flyttats om samt att ett nytt verksamhetsområde har 
tillkommit; hälso- och sjukvård. Många utförda hemtjänsttimmar, höga vikariekostnader, det 
stora behovet av inhyrda sjuksköterskor samt sommaravtalen är de främsta anledningarna till 
den negativa budgetavvikelsen inom äldreomsorgen. 

 Särskilt boende är ett av områdena 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 november. 

 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 3,9 mkr för perioden (varav 1,2 mkr avser semesterlöneskuld), samma period 
föregående år var budgetavvikelsen -2,2 mkr. Helårsprognosen för hela området sätts till 
2,6 mkr. 

 Bemanningsenhetens resultat för perioden är 0,5 mkr. Sjukfrånvaron bland bemannings-
planerarna har inte ersatts under hösten. Den höga bokningsgraden av sjuksköterskor 
och undersköterskor mot äldreomsorgen har påverkat poolens resultat positivt. 

 Kommunens tolkning av Skatteverkets nya rutiner för reseersättning som började gälla 
i september har påverkat resultatet något. Utbetalning av reseersättning beräknas kosta 
bemanningspoolen ca 35 tkr i månaden under 2019. 

 Administrativa enheten visar ett överskott på drygt 2,0 mkr. Enheten har under hela 
2018 haft vakanser i tjänster inom ekonomi, IT och kvalitet samt lägre 
personalkostnader för ersättning av administrativchef halva året. Vissa oförutsedda 
kostnader har uppkommit såsom utbetald sparad semester till pensionär, utbetalning av 
avgångsvederlag samt ökad lokalhyra. 

2 



 
 
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

  

 
        

    
 

       

         

         

           

         

             

           

             

 
 

 
 

 

      
  

        
     

     
 

      
 

 

    
   

 
      

    
 

  

Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -35,0 mkr vilket motsvarar 12% 
i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

nov-18 okt-18 nov-18 okt-18 

Avdelningsgemensamt 1 750 1 774 212 312 

Stöd till försörjning -3 512 -3 376 -4 200 -4 750 

Stöd till vuxna med funktionshinder -9 160 -9 348 -11 390 -11 590 

Stöd till barn och familjer -18 951 -17 447 -20 800 -21 350 

Psykosocialt stöd -4 093 -4 784 -4 850 -6 500 

Total Stöd och omsorg -33 966 -33 181 -41 028 -43 878 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Stöd till försörjning har haft fler hushåll som varit i behov av försörjningsstöd 2018 
jämfört med föregående år. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt under 
november månad. De har skett en kostnadsökning på 68% mellan 2016 och 2018 (1,8 
mkr nov 2016 till 3,0 mkr nov 2018). Prognosen för försörjningsstöd sätts till -7,8 mkr. 

 Sjukriven personal som inte har ersatts samt minskade personalkostnader i övriga 
verksamheter förbättrar prognosen något. 

 Under november månad är ”25 - 64 år” och framförallt arbetslösa utan ersättning den 
gruppen som ökar mest bland de hushållen som ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett 
arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa. Målet är 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. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

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. 

 Personlig assistans har till och med november en budgetavvikelse på -8,8 mkr. Både 
kostnaderna för egen produktion och intäkterna från Försäkringskassan har varit stabila 
under november månad, därför blir prognosen för helåret oförändrad och sätts till -9,0 
mkr. 

 Kostnaderna för färdtjänst påverkar prognosen negativt, de har ökat med ca 0,2 mkr per 
månad under hösten. Antal resor med färdtjänst har blivit fler under året sedan de 
dagliga verksamheterna Gästgivaren, Kullen, Oasen och Onyxen flyttade till Furunäset. 

 Kostnaderna för beställning av hemtjänsttimmar minskar ytterligare under november. 
Årsprognosen för hela området sätts till -11,4 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 ett 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 

 Verksamheten har inga nya placeringar på institution per sista november. 
 Färre placeringar i familjehem har gjort att kostnaderna minskat under november. 

Förstärkt familjehem har dock ökade kostnader på grund av att nya placeringar görs 
direkt på förstärkt familjehem i brist på vanliga familjehem. 

 Övriga verksamheter inom stöd till barn och familj såsom familjerätt eller kvinnofrid 
har försämrad prognos vilket beror på höga personalkostnader på grund av över-
anställningar eller placeringar utanför kommunen till höga dygnskostnader. 

 Prognosticerade kostnader gällande konsultköpt för 2018 är 2,0 mkr, varav ca 0,5 mkr 
avser utredningar gjorda 2017 som fakturerades efter årsskiftet. 

 Budgetavvikelsen är för Stöd till barn och familj är -19,0 mkr och prognosen för helåret 
sätts till -20,8 mkr. 

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. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet placerade per sista november 16 st varav två 
LVM (Lagen om vård av missbrukare). Totalt under året till och med november har det 
varit fyra LVM-placeringar. Budgetavvikelsen för institutionsvård uppgår till -5,3 mkr 
och prognosen för helåret är -6,1 mkr. 

 Budgetavvikelsen inom psykiatri- och LSS-boendena fortsätter att minska vilket kan 
ses som en effekt av en anpassad personalplanering. 

 Psykosocialt stöd har en total budgetavvikelse till och med november på -4,1 mkr och 
prognosen för helåret är -4,5 mkr. Prognosen har förbättrats med 34% 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 
pågår i samtal med fastighetsägare. 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgens resultat till och med november är -10,3 mkr vilket är 2% i budget-
avvikelse. Helårsprognosen sätts till -11,8 mkr, varav semesterlöneskulden är -1,0 mkr. 

Budgetavvikelse Prognos 

Nov -18 Okt -18 Nov -18 Okt -18 

Avdelningsgemensamt -7 793 -5 880 -8 600 -5 100 

Framtidens äldreomsorg 1 956 2 027 2 000 1 700 

Ordinärt boende 3 029 2 350 2 400 1 050 

Särskilt boende -5 908 -5 577 -5 400 -5 400 

Hälso- och sjukvård -2 268 -1 986 -2 400 -1 900 

Omvårdnadsintäkter 1 134 1 004 1 200 1 200 

Semesterlöneskuld -417 44 -1 043 -1 043 

Totalt Äldreomsorg -10 267 -8 017 -11 843 -9 493 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har en budgetavvikelse på -7,8 mkr till och med november. 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 november 
utförs betydligt fler timmar än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort 
underskott för beställare hemtjänst. 

 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 sätts 
helårsprognosen för Avdelningsgemensamt till -8,6 mkr. 

 Framtidens äldreomsorg har till och med november 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 2,0 mkr. 

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

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Fortsatt arbete med att skärpa biståndsbedömning för beviljade hemtjänsttimmar. Jobba vidare 
med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika betalningsansvar. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

Ordinärt boende 

Händelser 

 Ordinärt boende har ett periodresultat på 3,0 mkr per november. 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 2,4 mkr trots ett starkt 
periodresultat. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Schemaläggningen på Äldrecentrat kommer att ses över inför 2019. 

Särskilt boende 

Händelser 

 Särskilt boende har fram till november en budgetavvikelse på -5,9 mkr. En stor del av 
underskottet beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor, hittills i år uppgår det 
fakturerade beloppet till 2,4 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 1,2 mkr till november. Det har varit brist på sjuksköterskor under 
hela året vilket gör det nödvändigt att ta in hyrsjuksköterskor för att klara bemannings-
kraven. Under hösten har behovet minskat och kostnaderna förväntas således avta. 

 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 ca 50 tkr per vecka. På exempelvis 
Mogården har det fodrats extrabemanning i sju veckor under våren och sommaren och 
på Hortlaxgården bemannades det upp i november. 

 Svårigheter med att rekrytera vikarier har gjort att ordinarie personal fått jobba övertid 
samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar. Många i personalen, 
såväl ordinarie som vikarier, har drabbats av influensa och magsjuka. Mogården och 
Hortlaxgården har varit extra hårt drabbade av dessa sjukdomar, totalt på samtliga 
särskilda boenden uppgår sjuklönerna 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. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-12-05 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har varit kostsamt för verksamheterna. Det 
är problem med larmsystemet på Källbogården och Norrgården har haft en vattenskada 
och fått hålla 12 platser stängda på grund av det. Fastighetskontoret som är hyresvärd 
och står för renoveringen på Norrgården ska kreditera äldreomsorgen för tomhållningen 
av platser men kreditfakturan på 0,1 mkr för november månad är försenad. 

 Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att 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. Arbetet kommer att 
fortsätta även under 2019. 

 Boendena erbjuder praktik till universitetsstuderande sjuksköterskor för att på sikt 
kunna erbjuda dem en tjänst efter avslutade studier. Med fler anställda sjuksköterskor 
skulle kostnaderna för bemanningssjuksköterskor minska. 

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

 Hälso- och sjukvård har ett resultat på -2,3 mkr till och med november. Hemsjukvård 
dag, rehabteamet och hemsjukvård natt lyckas inte klara budgeten. Anledningen till 
hemsjukvård natts negativa resultat är att en anställd som gått i pension har mycket 
innestående semester och komptid som betalats ut under våren och sommaren. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats. Det innebär 
att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att avlasta 
distriktssköterskorna vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full 
budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat. 

 Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Rehabteamet har behövt bemanna 
upp för att klara av sitt uppdrag. Utöver detta så har två personer gått i pension med 
mycket innestående semester vilken utbetalas under hösten. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -2,4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

En grundlig genomgång av materialbudgeten för hemsjukvård dag och rehabteamet kommer 
att göras inför 2019. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-13 
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 
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 
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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 

vuxna 
625 tkr 2 500 tkr Bilaga 8 

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 Avdelningschef SO och ÄO med Start sen höst 
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utanför avtal. Gemensamt system för uppföljning av inköp enligt avtal och utanför avtal. Avtalstrohet. hjälp av Elisabeth Lilja, 
Inköpsavdelning 

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. 

2018-12-10 Arbetet med att utforma ett hållbart arbetssätt för intensivt stöd pågår. Ett antal ärenden/insatser pågår samtidigt med familjer inom målgruppen för 
intensivstödet. En beskrivning av hur man kommer att jobba beräknas bli klar i januari. 

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. 

2018-12-10 Väntar på att även stödboende-upphandlingen ska bli klar. 

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. 

2018-12-10 Antalet inledda utredningar ökar. Tillsammans med många helgdagar under jul och nyår gör det att risken för behov av konsultköp för att hålla lagstadgade 
utredningstider ökar. 

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. 

2018-12-10 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. 

2018-12-10 Beslutet att öppna boendet är fattat av nämnden. Anpassning av lokalen pågår, sprinklersystem, mm Ansöker tillstånd hos IVO. Processledaren SO kommer 
att agera likt projektledare under uppstartsfasen. 

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. 

2018-12-10 Påbörjat arbete med familjehemsgruppen kring möjliga rekryteringsvägar, utmaningar, hinder och möjligheter. Kommer att behövas dialog med 
förvaltningsledning och politik för att välja inriktning. 

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. 

2018-12-12 Översyn av bemanningen visar ett positivt resultat vid månadsuppföljning av budget per november. 

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. 

2018-12-12 Inget nytt kommer att ske förrän hösten 2019. 

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.) 

13



 

       

  

                   
    

  

  

                 
                     

             

                  

                        
                  

       

           

                  

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 

Vintern 2017 / 

Våren 2018 

Samplanering testades på tre verksamheter: Mogården SÄBO, Djupvikens hemtjänst och Blå Kullens gruppbostad, två enheter. Feedback vid 
uppföljningstillfället var inte helt positiv ur ett brukar perspektiv då brukare fick möta fler nya ansikten, vilket kan skapa oro bland demenssjuka. 

Positivt resultat var att antalet vikariebeställningar till bemanningen minskade. Hemtjänsten uppnådde ett bra budgetresultat. 

V.43 Möte med projektledningen för samplanering, Marie Isaksson, 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. Innan dess behöver nya metoder och 
rutiner sjösättas för att rusta chef och verksamhet inför fortsatt samplaneringsprojekt. Soc-ledningsgrupp ansvarar för att vidareutveckla strategin för 
implementering utifrån bemanningens förslag och besluta om tidsplan. 

2018-12-12 Ett till möte har hållits men ingen förnyad strategi är klar ännu. 

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. 

2018-12-12 Inga fler hela verksamheter kommer att läggas ner under 2018. 

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. 

2018-11-05 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. 

2018-11-05 Nya rutiner för kommunala arbetsmarknadsprogrammet tas upp i SN och SBN för att sedan tas i KS. Flödet från arbetsmarknadsenheten har ökat. Syftet med 
nya rutiner är att tydliggöra politiska ambitioner kring samverkan. 

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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1. ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING 

Socialnämnden redovisade för 2017 underskott i förhållande till budget med -38,7 mkr, vilket var en 

försämring med 19,0 mkr jämfört med föregående år. Verksamheterna inom Stöd och omsorg har 

under en längre tid haft en ekonomi i obalans och svarade för i stort sett hela underskottet. 

Förändringen under 2017 var särskilt alarmerande, framförallt om kostnadsutvecklingen inte kan 

bromsas. Socialnämnden fick inför 2018 budgettillskott med 8 mkr, trots detta visar prognosen från 

augusti mot underskott med -55,4 mkr för helåret. 

Piteå kommuns kostnader per invånare för individ- och familjeomsorg har under 2000-talet varit på 

samma nivå som strukturellt liknande kommuner. Ökning mellan 2016 och 2017 var kraftigare för Piteå 

kommun än liknande kommuner och riket. Dock ligger Piteå kommuns kostnader totalt sett betydligt 

under rikssnittet och skillnaden med liknande kommuner är marginell. 

  

  

 

      

           

    

        

       

    

 

     

         

     

   

 

 

   

            

           

          

 

 

 

        

     

           

        

 

 

 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, 

inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med 

missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. 

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

Vid en jämförelse av den totala nettokostnaden kronor per invånare för funktionsnedsättning enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har Piteå kommuns kostnader ökat kraftigt 

de senaste åren jämfört både med liknande kommuner som för riket. Från att tidigare haft en lägre 

kostnad steg Piteå kommuns kostnad under 2017 till att numera vara högre än liknande kommuner 

och riket. 
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Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv (N28016) 

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens kostnader för LSS- och SFB-insatser, dividerat med antalet 

invånare 31/12. Avser insatser som ges med stöd av LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (hemsjukvård) i samband med 

LSS-insatser. Gäller följande insatser: Rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd), personlig assistans enligt LSS och 

assistansersättning enligt SFB, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, 

korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, 

boende i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Avser 

samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

Även nettokostnaden kronor per invånare avseende barn och ungdomsvård visar en kraftig ökning av 

nettokostnaderna för Piteå kommun. Även liknande kommuner har ökat kraftigt, medan riket har en 

relativt jämn ökningstakt. Piteå kommuns kostnader är högre än liknande kommuner, men är dock 

lägre än rikssnittet. 

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (N33016) 

Nettokostnad för barn och ungdomsvård, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 

minus bruttointäkt. Avser vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för vård 

eller boende (HVB), familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Kostnader för den 

utredningsverksamhet som ligger till grund för insatserna tas med inom respektive delverksamhet. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag. 

Piteå kommuns nettokostnader för personlig assistans ökade mellan 2016 och 2017 med 5,1 mkr, vilket 

motsvarar en ökning med drygt 10 %. Nettokostnadsökningen är en följd av Försäkringskassan 
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stramare bedömning som grundar sig i två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Den nya 

praxisen fick till följd att vissa individer med funktionsnedsättning inte längre ansågs komma upp i 20 

timmars grundläggande behov per vecka, vilket fick till följd att kommunen fick ta över ärendena och 

därmed hela kostnaden för insatserna. Enligt Socialstyrelsen är kommunalt beslutad personlig 

assistans den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest nationellt mellan 2016 och 2017. Vissa 

individer som tappat sin assistans eller delar av sin assistans via Försäkringskassan har istället fått 

personlig assistans via kommunen, medan vissa har fått andra insatser som i sin tur påverkar 

kostnaderna inom andra delar av Socialförvaltningen. 

Från 1 januari 2013 ändrades Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga i syfte att stärka stödet och 

skyddet för barn och ungdomar. Antalet orosanmälningar för barn och unga har ökat kraftigt över hela 

landet, detsamma gäller för Piteå kommun. Under 2016 lyckades kommunen inte ta hand om alla 

utredningar, vilket fick till följd att kommunen inte klarade av att hålla de lagstadgade utrednings-

tiderna. Piteå kommun beslutade att köpa in utredningar av externa konsulter för att komma tillrätta 

med kösituationen och kostnaderna ökade därför med 7,6 mkr mellan 2016 och 2017. 

Antalet placeringar inom verksamheterna familjehem och förstärkta familjehem har ökat, samtidigt 

som svårigheter att rekrytera familjehem leder till att barn blivit placerade på förstärkt familjehem 

även om ett vanligt familjehem varit tillräcklig. Antalet vårddygn inom förstärkta familjehem ökat med 

35 % och kostnaderna ökat med 3,2 mkr. Förslag på åtgärder för att minska kostnader är att avsätta 

resurser för att rekrytera fler familjehem samt att öka ersättningen till familjehemmen. 

Nettokostnaderna för institutionsvård barn och unga ökade med 4,3 mkr eller 45 % mellan 2016 och 

2017. De två enskilt största anledningarna till ökningen förklaras av att fler barn varit placerade under 

2017 och att Migrationsverket skärpt sina regler för återsökning av kostnader, vilket inneburit lägre 

nivåer på ersättningen. Att tidigt uppmärksamma ungdomar i riskzonen är viktigt för att i förlängningen 

undvika institutionsvård och därför har det från och med november 2018 startats upp en verksamhet 

med fältassistenter. Socialförvaltningen har även deltagit i SKL Kommentus upphandling av HVB-hem 

som börjar gälla under januari 2019. Fokus ligger på utveckling av behandlingsinsatser inom egen 

kommun med målsättning att minska uppbrott och minimera antal vårddygn och placeringar. 

Inom institutionsvård missbruk ökade kostnaden med 16 % från 2016 till 2017. Trots att Piteå kommun 

hade fler personer placerade på institutionsvård under 2017 har antalet vårddygn minskat jämfört med 

2016, dock har kostnaden per vårddygn ökat med 11 %. Det finns flera förklaringar till detta, bland 

annat ökningen av LVM-placeringar, större andel yngre med omfattande blandmissbruk och ofta hög 

grad av samsjuklighet, behovet av placeringar på behandlingshem med speciell kompetens samt 

inflödet av syntetiska droger. Desto tidigare som åtgärder sätts in för att förhindra att barn och 

ungdomar hamnar snett desto färre personer riskerar att behöva söka hjälp hos Alkohol- och 

narkotikagruppen i vuxen ålder. Ett samarbetsteam planeras tillsammans av Socialförvaltningen och 

Öppenvårdspsykiatrin i Piteå i syfte att uppnå bättre behandlingsresultat. Socialförvaltningen har 

börjat titta på ett stödboende i egen regi, ett så kallas halvvägshus, för personer med missbruk- och 

beroendeproblematik. Halvvägshus definieras som en utslussning med stöd utifrån individens behov 

och situation. Utöver detta pågår en utredning om upphandling av ramavtal för missbruksvård och 

förväntas bli klar under 2019. 

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat kraftigt de senaste åren. Förändringen beror på fler och större 

hushåll och orsakerna är ökning av ohälsan och arbetshinder av sociala skäl, samt att arbetslösheten 

är hög bland utrikesfödda som ofta har större familjer. Socialförvaltningen upplever även en 

tillströmning av sjukskrivna sökanden som nekats aktivitets- och sjukersättning samt sjukpenning. För 
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att bromsa och vända dessa kostnadsökningar har Socialförvaltningen planerat att antal åtgärder. I 

syfte att öka övergångarna till arbete pågår en satsning för att förbättra samarbetet mellan 

Försäkringskassan, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Piteå Kommun. En annan åtgärd som 

planeras är ett EU-projekt med start under våren 2019, projektet Motivera och aktivera (MOA) som 

ska syfta till att öka övergångarna till arbete. 

Sammantaget för alla analyserade områden är att volymer och därmed kostnaderna ökar i riket totalt 

likväl som i strukturellt liknande kommuner. I Piteå kommun har ökningen varit större än övriga landet 

inom flertalet områden. Orsakerna till kostnadsökningarna inom Piteå kommun har till stor del 

identifierats, däremot kan en del bakomliggande faktorer behöva analyseras vidare, detta gäller 

exempelvis ohälsan bland framförallt kvinnor och varför Piteå är särskilt utsatt för vissa typer av 

droger. 
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2. BESKRIVNING AV UPPDRAGET 

Mot bakgrund av den djupt alarmerande kostnadsutvecklingen under 2017 inom Socialnämnden, fick 
kommunchefen under hösten samma år ett uppdrag från kommunstyrelsen att överväga en 
organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, 
Socialnämnd och Socialförvaltning. Detta uppdrag är en del av det övergripande arbetet. 

För en vidare förståelse av kostnadsutvecklingen inom Socialnämnden krävs ett fördjupat skriftligt 
analysarbete av avdelningen Stöd och omsorg. Analysen ska identifiera sambandet mellan 
verksamhetsförändringar och kostnadsutveckling framför allt mellan 2016/2017, samt identifiera 
insatser och åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen under 2018/2019. 

Analysarbetet avgränsas till ett urval områden/kostnadsställen med särskilt stor kostnadsökning 
respektive stora underskott. Följande verksamhetsområden ingår i analysen: 

- Personlig assistans, egen produktion och privata utförare 
- Utredningar barn och unga 
- Familjehem och förstärkta familjehem 
- Institutionsvård barn och unga 
- Institutionsvård missbruk 
- Försörjningsstöd 

2.1 Metod 

Arbetet med detta uppdrag har utförts av ekonomer från Kommunledningsförvaltningen tillsammans 

med ekonomer/controllers på Socialförvaltningen. För varje delområde har berörda verksamhets-

ansvariga varit delaktiga genom intervjuer, tillhandahållande av uppgifter och säkerställande av 

statistik. De har även fått möjlighet att läsa och lämna synpunkter på rapporten. Vid jämförelse med 

andra kommuner och riket har uppgifter hämtats från Kolada, där inte annat angetts. Information har 

inhämtats från ekonomisystem, verksamhetssystem, års- och delårsredovisningar och uppföljningar 

på såväl kommun-, nämnds- och avdelningsnivå. 

Vid genomlysning och faktaletande avseende de olika verksamheterna kan det konstateras att 

framtagandet av korrekta data ur Socialförvaltningens olika system är svårt. Beroende på vilken källa 

som används visar samma sak olika utfall, vilket försvårar att genomföra korrekta och exakta analyser. 

Det har varit väldigt tidskrävande att reda ut vad som är korrekt, men uppfattningen är att rättvisande 

data redovisas i denna rapport. 
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3.1 

3. PERSONLIG ASSISTANS1 

Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges till individer som på grund av stora och 

varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig 

hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver 

ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Förutom de grundläggande behoven 

tillkommer övriga behov, såsom tillsyn, städ, tvätt, inköp, fritidsaktiviteter, ledsagning, matlagning 

mm, vilket i de flesta fallen utgör den största delen av de beviljade timmarna. Personlig assistans utförs 

antingen i egen regi av kommunen eller av privata vårdgivare. Beslut om ersättning för personlig 

assistans tas antingen av Försäkringskassan enligt reglerna i Socialförsäkringsbalken (SFB) eller av 

kommunen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Sammanfattning 

Piteå kommuns nettokostnader för personlig assistans ökade med 10 % mellan 2016 och 2017. 

Nettokostnadsökningen kan förklaras som en följd av Försäkringskassan stramare bedömning som 

grundar sig i två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Den ena domen gällande den så 

kallade ”personkretstillhörigheten” 2 och den andra gäller ”ingående kunskaper i en specifik psykisk 

funktionsnedsättning (femte grundläggande behovet)”. Den nya praxisen fick till följd att vissa 

individer med funktionsnedsättning inte längre ansågs komma upp i 20 timmars grundläggande behov 

per vecka, vilket fick till följd att kommunen fick ta över ärendena och därmed hela kostnaden för 

insatserna. 

Nationellt är kommunalt beslutad personlig assistans den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest 

mellan 2016 och 2017 enligt Socialstyrelsen. Den relativt sett stora ökningen av kommunala beslut om 

personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistan-

sersättningen. Piteå kommun avviker inte från de nationella siffrorna. 

De senaste praxisändringarna har fått sitt största genomslag i samband med de tvåårsomprövningar 

som Försäkringskassan gör. Under våren 2018 beslutade riksdagen att tillfälligt stoppa Försäkrings-

kassans tvåårsomprövningar. Det innebär en återgång till tillämpningen som den var före Högsta 

förvaltningsdomstolens dom i juni 2017. Förhoppningen var att lagändringen skulle innebära att 

kostnadsövervältringen från stat till kommuner bromsades upp under 2018, men prognosen visar inte 

på det. 

Vissa individer som tappat sin assistans eller delar av sin assistans via Försäkringskassan har istället fått 

personlig assistans via kommunen, medan vissa har fått andra insatser. Exempel på andra insatser som 

kommit ifråga är gruppboende, hemtjänst, korttidsvistelse, avlösarservice, ledsagarservice, 

anhörigvård och så vidare. Detta påverkar i sin tur också kostnaderna inom andra delar av 

Socialförvaltningen. 

1 Området omfattar verksamheterna Personlig assistans egen produktion (vht 5137) och Personlig assistans privata 
vårdgivare (vht 5136). 
2 För att ha möjlighet till stöd och service enligt LSS, ska man tillhöra en av de tre personkretsarna. Personkrets 1: Personer 

med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2: Personer med betydande och bestående 
begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. Personkrets 3: Personer med stora och varaktiga fysiska 
eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen. 
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3.2 Bakgrund 

Idag är ansvaret för personlig assistans delat mellan staten (Försäkringskassan) och kommunen. Om 

individen har mer än 20 timmas grundläggande behov per vecka är det Försäkringskassan som beviljar 

insatsen och i det fall behovet understiger 20 timmar är det kommunens ansvar att tillgodose behovet. 

Utöver tiden för grundläggande behov tillkommer övriga behov. Det kan vara tillsyn på grund av att 

individen inte kan lämnas ensam, egenvård, fritidsaktiviteter, städ, tvätt, inköp osv. Tiden för övriga 

behov läggs till utöver tiden för de grundläggande behoven. 

Oavsett hur många timmar individen har beviljats är kostnaden idag för kommunen ca 307 tkr per år 

för assistansärenden som beviljas av Försäkringskassan, denna kostnad motsvarar ärendets första 20 

timmar per vecka. Vid assistansärenden beviljade av kommunen enligt LSS står kommunen för hela 

kostnaden, dessa kostnader varierar mycket beroende på vilket behov individen har, men inte ovanligt 

att kostnaden landar på ca 2 mkr per år och ärende. 

Senaste åren har ett par domar från Högsta förvaltningsdomstolen fått stor påverkan på 

Försäkringskassans bedömningar. Under 2012 kom en dom som innebar en ny praxis vid bedömning 

av personkretstillhörighet där alla krav som finns i 1 § 3 p LSS ska vara uppfyllda för att tillhöra 

personkretsen. 2015 kom en dom rörande det femte grundläggande behovet, som innebar att bara 

individer med en psykisk funktionsnedsättning kan vara berättigad till personlig assistans för det femte 

grundläggande behovet (ingående kunskaper i en specifik psykisk funktionsnedsättning). I juni 2017 

meddelades en dom om att personlig assistans inte ska beviljas för väntetid och beredskap under 

dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. 

De senaste praxisändringarna har fått sitt största genomslag i samband med de tvåårsomprövningar 

som Försäkringskassan gör. Dessa prövningar görs bland annat för att följa upp om det har tillkommit 

förutsättningar som påverkar rätten till assistansersättning. Individer som har beviljats assistans och 

som berörs kan få en minskning av antalet timmar eller helt indragen assistans på grund av att det 

grundläggande hjälpbehovet inte längre bedöms uppgå till 20 timmar per vecka. För att dämpa 

påverkan av praxisförändringen och förhindra att ytterligare ny praxis får genomslag innan den 

pågående LSS-utredningen kommit till sina slutsatser, har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa 

Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Individer som har behov av fler assistanstimmar kommer 

fortsatt att kunna ansöka om det samtidigt som kommunen måste ta sitt fulla ansvar för de 

medborgare som inte längre har rätt till assistans från Försäkringskassan. 

3.3 Analys 

Piteå kommuns nettokostnader för personlig assistans ökade mellan 2016 och 2017 med 5,1 mkr, vilket 

motsvarar en ökning med drygt 10 %. Det kan förklaras som en följd av Försäkringskassan stramare 

bedömning vilket resulterat i att kommunens intäkter från Försäkringskassan minskat succesivt även om 

kostnaderna har varit på samma nivå. För 2018 ses ytterligare en minskning av intäkter, däremot 

kostnaderna ökar något på grund av att LSS ärenden i Piteå kommun har blivit fler. Försäkringskassans 

stramare bedömning grundar sig i två domar från HFD. En av domarna gäller personkretstillhörighet där 

HFD fastställde att oavsett individens svårigheter och behov måste alla krav uppfyllas för att omfattas 

av personkrets 3 enligt LSS. Den andra domen gäller ”ingående kunskaper i en specifik psykisk 
funktionsnedsättning (femte grundläggande behovet)”, kammarrättens beslut om assistansersättning 
överklagades och HFD upphävde tidigare beslut eftersom kvinnans sjukdom var av hälso- och sjukvårds 

karaktär och även om vården krävde ingående kunskaper av sjukdomen, var denna inte en psykisk 
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funktionsnedsättning. Detta innebär att bara den som har en psykisk funktionsnedsättning kan vara 

berättigad till personlig assistans för det femte grundläggande behovet. 

Den nya praxisen fick till följd att vissa individer med funktionsnedsättning inte längre ansågs komma 

upp i 20 timmars grundläggande behov per vecka, kommunen fick ta över ärendena och därmed alla 

kostnader för insatserna. Utvecklingen för 2018 tyder på ytterligare ökade kostnader, på grund av att 

kostnadsövervältringen från staten till kommunerna fortsätter i och med att Försäkringskassan gör sina 

bedömningar på nya ärende utifrån HFD domarna som beskrevs tidigare. Försäkringskassans 

bedömningar gör att väldigt få individer har 20 timmar grundläggande behov eller mer. Prognosen för 

2018 visar att utfallet för hela året beräknas till drygt -9 mkr. 

(Mkr) Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 
2018 2018 2016-2017 2016-2017 

Budget 48,2 31,2 47,7 48,4 -0,7 -2,4 % 

Utfall intäkter 110,8 74,8 113,3 118,3 -5,0 -4,2 % 

Utfall kostnader 168,5 109,6 166,5 166,4 0,1 0,1 % 

Utfall netto 57,7 34,8 53,2 48,1 5,1 10,6 % 

Budgetavvikelse -9,5 -3,6 -5,5 0,3 

Vid jämförelse med andra kommuner framkommer att Piteå kommuns kostnader för personlig 

assistans ligger högre än både riket och strukturellt liknande kommuner. 2017 hade Piteå en kostnad 

per invånare av 1 658 kr, medan liknande kommuner hade en kostnad av 1 299 kr och inom riket var 

snittet 1 122 kr per invånare. 

Kostnad personlig assistans kr/inv 

Kostnad personlig assistans enl. LSS/SFB minus ersättning från Försäkringskassan, kr/inv (N28008) Bruttokostnad minus interna intäkter och 

försäljning till andra kommuner och landsting för personlig assistans enligt LSS/SFB exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med 

antal invånare 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB 

Att Piteå kommun är dyrare jämfört med liknande kommuner och riket beror på att Försäkringskassan 

i Norrbotten har tidigare varit väldig generös med sina bedömningar. Detta innebär att det finns en 

hög andel individer som har fått beviljad personlig assistans det vill säga det finns fler personlig 

assistans ärenden i kommunen i förhållande till kommunens storlek. Försäkringskassans bedömningar 

görs numera på en central beslutsmyndighet för att undvika stora skillnader nationellt i besluten. 
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Jämförelse kostnad personlig assistans kr/inv alla Sveriges kommuner 

Kostnad personlig assistans enl. LSS/SFB minus ersättning från Försäkringskassan, kr/inv (N28008) Bruttokostnad minus interna intäkter och 

försäljning till andra kommuner och landsting för personlig assistans enligt LSS/SFB exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med 

antal invånare 31/12 2017. Avser samtlig regi. Källa: SCB. 

Inom Piteå kommun fanns det vid ingången av 2017 129 individer som hade personlig assistans, varav 

124 var beslut fattade av Försäkringskassan och fem av kommunen. Vid årsskiftet 2018 var 

motsvarande siffror 126 individer totalt, varav 116 beslutade av Försäkringskassan och 10 av 

kommunen. Det motsvarar en ökning med 4 procentenheter i andelen beslut fattade av kommunen. 

Antal individer med Beslut fattade av Beslut fattade av Andel LSS-
personlig assistans, totalt Försäkringskassan (SFB) kommunen (LSS) beslut 

2016 131 126 5 3,8 % 
2017 vår 129 124 5 3,9 % 
2017 höst 126 116 10 7,9 % 
2018 vår 125 114 11 8,8 % 
2018 aug 122 109 13 10,6 % 

Trots ökningen har Piteå Kommun totalt sett en relativt låg andel LSS-beslut om personlig assistans i 

förhållande till andra liknande kommuner. 

2015 2016 2017 

Personer med personlig assistans Liknande kommuner LSS, Piteå, 2017 4 5 6 
enligt LSS, antal/10 000 inv 

Piteå 1 1 2 

Riket 4 5 5 

Personer med personlig assistans Liknande kommuner LSS, Piteå, 2017 16 15 15 
enligt SFB, antal/10 000 inv 

Piteå 31 29 28 

Riket 16 16 15 

Andel ärenden som avslås på riksnivå av Försäkringskassan ökar kontinuerligt. År 2012 avslogs 59 % av 

alla ansökningar, jämfört med 79 % år 2016. På fem år har andelen avslag alltså ökat med en tredjedel3. 

3 Avslag inom assistansersättningen, Försäkringskassan, 2017 
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I 

Den personkretsen som ökar mest bland de sökande som får avslag från Försäkringskassan är 

personkrets 1 (Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd). Försäkrings-

kassan beaktar också färre timmar för grundläggande behov, vilka styrs av lagstiftning och rättspraxis 

och anledningen till detta beror på förändrad rättspraxis då vissa behov som tidigare betraktades som 

grundläggande inte längre gör det, exempelvis hjälp till egenvård. 

Nationellt är kommunalt beslutad personlig assistans den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest 

mellan 2016 och 2017 enligt Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad 

personlig assistans med 22 %. Den relativt sett stora ökningen av kommunala beslut om personlig 

assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. 

Många barn har mist sin statliga assistansersättning och utifrån det perspektivet är det positivt att det 

är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest4. Piteå kommun avviker 

inte från de nationella siffrorna. 

Vissa individer som tappat sin assistans eller delar av sin assistans via Försäkringskassan har istället fått 

personlig assistans via kommunen, medan vissa har fått andra insatser via LSS eller SoL, exempelvis 

gruppboende, hemtjänst, korttidsvistelse, avlösarservice, ledsagarservice, anhörigvård och så vidare. 

Detta påverkar i sin tur kostnaderna inom andra delar av Socialförvaltningen. 

senaste träffen mellan representanter från stöd till vuxna med funktionsnedsättning och 

Försäkringskassan (aug 2018) framkom det att antalet ansökningar om assistans som har kommit in till 

Försäkringskassan senaste tiden har minskat, de har endast tre stycken ansökningar i kö. Däremot har 

kommunen fått en ökning i antal ansökningarna, handläggarna har åtta ansökningar i kö. Detta kan 

bero på att företrädarna till personer med behov av hjälp insett att Försäkringskassan blivit hårdare 

med sina bedömningar och vänder sig nu direkt till kommunen för att få brukarens behov 

tillgodosedda. 

Piteå kommun har i samtal med chefer från myndighetsutövningen i ett antal andra kommuner, 

exempelvis Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå, fått bilden av att de delar uppfattningen om att det i 

samband med den stramare bedömningen från Försäkringskassan skett en kostnadsövervältring från 

stat till kommun avseende assistansersättningen. Enligt SKL fick kommunerna totalt i landet ta över en 

oväntad nota på en halv miljard kronor förra året på grund av Försäkringskassans avslagsbeslut. 

Under våren beslutade riksdagen om lagförslaget att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårs-

omprövningar. Det innebär en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltnings-

domstolens dom i juni 2017. Förhoppningen var att lagändringen skulle innebära att kostnads-

övervältringen från stat till kommuner bromsades upp under 2018, men prognosen visar inte på det. 

Många av de ärenden som omprövades innan tvåårsomprövningarna stoppades är under pågående 

rättsprocess då berörda individerna har överklagat beslutet, detta kan slå mycket negativt mot 

kommunen om de får rätt i domstolen och kommunen måste stå för kostnaden retroaktivt. Nya 

ärenden som kommer till Försäkringskassan bedöms utifrån de två domarna från HFD vilket gör att i 

princip inga, eller väldig få personer kommer upp i 20 timmar grundläggande behov och efter avslag 

från Försäkringskassan, kommer de till kommunen som istället får ta hela kostnaden. Gällande 

befintliga ärenden händer det ingenting i dagsläget då omprövningarna stoppats i avvaktan på att 

regeringens utredning om personlig assistans ska bli klar. Oron finns att när omprövningarna 

återupptas kommer antalet individer som mister sin assistansersättning hos Försäkringskassan att bli 

fler och vilket innebär ytterligare ökade kostnader för kommunen. 

4 Statistik om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017, Socialstyrelsen. 
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3.4 

Kommunen är enligt lagstiftningen skyldig att betala privata assistansanordnares sjuklöner (dvs. 

sjuklöner för de privata företagens personal) och tillfälliga utökningar av assistans som inte täcks av 

schablonersättningen. Detta är en kostnad som ökat för Piteå kommun under senare år, men inte på 

grund av att personalen är sjukare än tidigare utan beroende på att det har blivit flera ärenden och i 

sin tur fler arbetade timmar. Under 2017 började Piteå kommun att ställa högre krav på underlag mot 

de privata assistansanordnarna vad gäller sjuklön. Utifrån en ny dom har kommunerna rätt att kräva 

in sjukintyg från de privata anordnarna och saknas intyg ges avslag på ersättningen. Detta fick till följd 

att kommunens kostnader för sjuklön minskade med 0,6 mkr från 2016 till 2017. Prognosen för helåret 

2018 tyder inte på att det blir någon större minskning mot tidigare år, detta kan bero på att de privata 

assistansanordnarna har skärpt sig och tillhandahållit allt underlag som krävs för utbetalning av 

sjuklöner samtidigt som antalet arbetade timmar har blivit fler. 

Insatser och föreslagna åtgärder 

Enligt LSS är kommunerna inte skyldiga att ersätta privata assistansanordnarna med samma 

schablonbelopp som Försäkringskassan betalar, utan enbart ge en skälig ersättning, vilket i praktiken 

motsvarar de faktiska kostnaderna. Piteå kommun överväger att ändra princip och börja betala skälig 

ersättning, vilket enligt beräkningar från verksamhetsområdets chef skulle minska kostnaderna i 

storleksordningen 0,5-1,0 mkr. Uppsala är en av de kommuner som tillämpar en egen 

schablonersättning. Verksamheten för personlig assistans planerar att under våren 2019 påbörja en 

utredning för att se över möjligheten att använda sig av samma ersättningsmodell som Uppsala 

kommun har. Utredningen förväntas komma fram till vad implementeringen av den nya 

ersättningsmodellen innebär i form av administrativ arbete för verksamheten och om detta kommer 

att generera merkostnader som besparingen inte kommer att täcka. 

Kommunens interna uppföljning inom området personlig assistans håller på att omarbetas för att 

lättare följa upp verksamheten och lättare uppmärksamma avvikelser. Förändringarna kommer att 

genomföras under hösten för att ge utrymme till justeringar. Det slutgiltiga underlaget kommer att 

användas i verksamheten från årsskiftet. 

Utöver de lagförändringar som gjorts pågår en nationell utredning inom området med syfte att ska 

skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd 

mer ändamålsenliga insatser i LSS där lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet. Uppdraget ska redovisas till regeringen i slutet av 2018. 
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4 UTREDNINGAR BARN OCH UNGA5 

Utredningar av barn och unga styrs av Socialtjänstlagen och syftar till att skydda barn och ungdomar 
som far illa eller riskerar att fara illa. När en orosanmälan kommer in till kommunen ska först en 
skyddsbedömning göras, vilket innebär att socialtjänsten direkt måste ta reda på om personen behöver 
skyddas från någon eller något. Detta ska ske samma dag som anmälan tas emot eller nästkommande 
dag om anmälan kommer in sent på dagen. Inom 14 dagar efter skyddsbedömningen ska en 
förhandsbedömning göras för att besluta om en utredning ska inledas. Utifrån de behov som 
framkommer i utredningen ska Socialförvaltningen erbjuda olika typer av insatser till barn och 
föräldrar. Den vanligaste insatsen är stöd i öppna former på hemmaplan. Ibland är det nödvändigt med 
placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). I de fall det råder mycket allvarliga 
missförhållanden och frivilliga insatser inte är möjliga, kan tvångsinsatser enligt LVU (Lagen om vård 
av unga) förekomma. Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten efter en ansökan 
av socialnämnden. 

4.1 Sammanfattning 

Från 1 januari 2013 ändrades Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga i syfte att stärka stödet och 

skyddet för barn och ungdomar. Antalet orosanmälningar för barn och unga har ökat kraftigt över hela 

landet, detsamma gäller för Piteå kommun. Under 2016 lyckades kommunen inte ta hand om alla 

utredningar, vilket fick till följd att kommunen inte klarade av att hålla de lagstadgade utrednings-

tiderna. Piteå kommun beslutade att köpa in utredningar av externa konsulter för att komma tillrätta 

med kösituationen och kostnaderna ökade därför med 7,6 mkr mellan 2016 och 2017. Inför 2018 

utökades personalbudgeten för socialsekreterarna från åtta årsarbetare till 17 årsarbetare för att 

hantera anmälningarna och förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna. 

4.2 Bakgrund 

I syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar ändrades Socialtjänstlagen och Lagen om 

vård av unga från 1 januari 2013. Barnrättsperspektivet har stärkts genom att barnets bästa ska vara 

avgörande vid beslut om vård- eller behandlingsinsatser. Lagförändringen hade till mål att ge bättre 

skydd för barn och unga som placeras och gäller främst kraven på socialtjänstens uppföljning av de 

enskilda fallen och kontroll av placeringen. Numera gäller anmälningsskyldighet vid misstanke om att 

barnet far illa, tidigare endast då anmälaren kunde anta att en anmälan skulle leda till insats från 

Socialnämnden. Ribban har sänkts för skyldighet att göra en anmälan. 

Antalet orosanmälningar för barn och unga har efter lagförändringen ökat kraftigt över hela landet. 

Enligt en rundringning som Dagensarena gjort har antalet anmälningar till socialtjänsterna i landets 

fyra största kommuner (Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala) ökat i snitt med 49 % sedan 20146. 

Under motsvarande period är ökningen för Piteå kommun 73 %. 

Det saknas aktuell statistik för att göra ytterligare jämförelser med andra kommuner. Senast Social-

styrelsen gjorde en nationell sammanställning var 2010. Enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister 

5 Området omfattar verksamheten Utredningar Barn och Unga (vht 5541) 
6 Uppgiften hämtad från webbtidningen Dagensarena artikel publicerad 13 mars 2018. 
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Åsa Regnér pågår en dialog mellan Socialstyrelsen och Socialdepartementet med att utveckla 

statistiken avseende barn- och ungdomsvården men inga förändringar har föreslagits7. 

Fördelningen mellan könen är rätt jämn när det gäller ”nya” orosanmälningar, det vill säga barn där 

kommunen inte har någon tidigare pågående utredning. Den genomsnittliga åldern på de berörda 

barnen var 9,7 år 2017 (9,6 år 2016). 
2017 2016 

Pojkar 52 % 54 % 

Flickor 48 % 46 % 

Genomsnittlig ålder 9,7 år 9,6 år 

Orsakerna till orosanmälningar är varierande, men den enskilt största var under 2017 alkohol/droger 

eller annat berusningsmedel. Övriga orsaker som uppgetts var: 

- Alkohol/droger eller annat berusningsmedel (303 st) 

- Omsorgssvikt (170 st) 

- Psykisk ohälsa (163 st) 

- Våld inom familjen (144 st) 

- Annan eller oklar oro (106 st) 

- Annan brottslighet (97 st) 

- Andra övriga orsaker, exempel vis skolsociala problem, sexuella övergrepp, hedersrelaterad 

problematik, relationskonflikter inom familjen mm. 

Fördelningen under 2016 var liknande. 

4.3 Analys 

Antalet orosanmälningar till Socialförvaltningen i Piteå kommun har ökat under de senaste åren och 

kan ses som en effekt av den förändrade lagen, men är även ett tecken på att fler barn/ungdomar är i 

behov av stöd. Det ökade inflödet av anmälningar har i sin tur lett till ett ökat antal utredningar. Under 

2016 lyckades kommunen inte ta hand om alla utredningar och därför byggdes en kö upp av ej 

fördelade ärenden. Detta ledde i sin tur till kommunen inte klarade av att hålla de lagstadgade 

utredningstiderna. 

Antal orosanmälningar för barn och ungar, inledda utredningar och avslutade utredningar i Piteå Kommun under 2012-2017 

7 Svar på fråga 2016/17:672 av Jenny Peterson (M) Orosanmälningar. 
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En annan orsak till att antalet orosanmälningar och inledda utredningar har ökat är att gruppen 

ensamkommande barn och unga (EKB) blivit större till följd av migrationen. Det förklarar dock inte hela 

ökningen utan även gruppen inrikes födda blivit fler. Andelen orosanmälningar som leder till utredning 

varierade under perioden 2013 till 2017 mellan 23 % - 27 %. Undantaget var 2015 då hela 41 % av 

anmälningarna mynnade ut i en inledd utredning, vilket förklaras av det stora antalet EKB utredningar 

som genomfördes. Även inom det här området är det svårt att hitta statistik för jämförelse med andra 

kommuner, men enligt Dagensarena utreds i snitt 51 % av anmälningarna i Sveriges tre största 

kommuner8. Jämfört med dessa kommuner har Piteå en låg andel anmälningar som leder till utredning. 

Piteå Kommun 2017 2016 2015 

Antal orosanmälningar 1 081 1 108 740 
Antal inledda utredningar 281 258 301 

- Varav ensamkommande barn/unga 8 22 117 
Andel inledda utredningar 26 % 23 % 41 % 

- Varav ensamkommande barn/unga 1 % 2 % 16 % 

Med anledning av den långa kötiden innan påbörjad utredning genomförde Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) under 2016 en tillsyn av arbetet vid socialförvaltningen i Piteå kommun. Beslutet landade 
i att Piteå kommun skulle säkerställa att det inte fanns någon pågående utredning per den 31:a mars 
2017 som överskred utredningstiden enligt Socialtjänstlagen. Om socialnämnden i Piteå kommun inte 
uppfyllde de i beslutet ställda kraven skulle inspektionen för vård och omsorg utfärda ett föreläggande 
förenat med vite. 

(Mkr) Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring 
2018 2018 2016-2017 % 

Budget (period) 8,7 5,8 6,1 3,9 2,2 56,4 % 

Utfall Intäkter 1,5 0,9 1,0 0,6 0,4 66,7 % 

Utfall kostnader 12,5 7,9 12,3 4,7 7,6 161,7 % 

Utfall Netto 11,0 7,0 11,3 4,1 7,2 175,6 % 

Budget avvikelse -2,3 -1,2 -5,2 -0,2 

Piteå kommuns kostnader för utredningar av barn och unga ökade med 7,6 mkr mellan 2016 och 2017, 

det motsvarar en kostnadsökning med 162 %. Detta samtidigt som antalet orosanmälningar till 

Socialförvaltningen minskade marginellt, från 1 108st till 1 081st 2017. Förklaringen är att 

Socialnämnden beslutade att köpa in utredningar av externa konsulter för att komma tillrätta med 

kösituationen och hålla sig inom den lagstadgade utredningstiden. Under 2017 gjordes konsultköp för 

5,1 mkr att jämföra med 20 tkr under 2016. Till följd av åtgärden fick de barn som väntade på utredning 

sina ärenden behandlade och arbetssituationen för socialsekreterarna förbättrades. Dessutom undvek 

Piteå Kommun det vite om 1,5 mkr som IVO utfärdat vid sin inspektion. 

Personalkostnader var 1,9 mkr högre år 2017 än 2016, vilket beror på att fler socialsekreterare var 
anställda. Budget för antal socialsekreterare var åtta heltidstjänster för båda åren. Antalet 
socialsekreterare som varit i tjänst har varierat under åren, detta på grund av olika slags frånvaro, 
framförallt föräldraledigheter, men även sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Inom 
barn- och ungdomsgruppen som gör utredningar har det varit stor omsättning på socialsekreterare. 
Det gör att en relativt stor andel av socialsekreterarna har kort erfarenhet av yrket. Nya målgrupper 
tillsammans med komplexa arbetsuppgifter gör att kraven på Socialförvaltningens verksamhet och de 
anställda ökat över tid. Exempel på nya målgrupper är nyanlända, barn med psykosocial ohälsa, barn 

8 Dagensarena webbartikel ”Orosanmälningarna ökar – ingen vet varför ”publicerad 13 mars 2018. 
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4.4 

med olika funktionsnedsättningar i kombination med psykisk ohälsa. Sammantaget förklarar 
konsultköpen och fler antal anställda kostnadsökningen mellan åren. 

Enligt Försäkringskassan ligger Piteå högt när det gäller olika ohälsomått. 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. Det kan finnas en koppling mellan ökad psykisk ohälsa 

i samhället och antalet orosanmälningar. Ökad psykisk ohälsa hos kvinnor leder ofta till en mer utsatt 

situation för barn. Kvinnorna i Piteå har ett högre sjukpenningtal jämfört med kvinnors rikssnitt, 

samtidigt som männen har lägre än motsvarande snitt. Gapet mellan könen är stort i Piteå jämfört 

länet och riket. Detta kan vara en tänkbar förklaring till ökat antal orosanmälningar de senaste åren. 

Polisen i Piteå signalerar att föräldrar inte tar sitt föräldraansvar. De tillåter att barnen/ungdomarna är 

ute på stan utan uppsikt och orkar inte sätta gränser. Problematiskt är också att många föräldrar 

försvarar sina barn även när de begår felaktigheter och förväntar sig att samhället ska kliv in och sätta 

gränser. Att föräldrarna inte tar sitt ansvar ökar risken att barnen hamnar fel och behöver insatser från 

kommunen. 

Insatser och föreslagna åtgärder 

Inför 2018 utökades personalbudgeten för socialsekreterarna från åtta årsarbetare till 17 årsarbetare 

för att förbättra arbetssituationen. Målet är 20 årsarbetare för att klara lagstadgad utredningstid, 

förbättra arbetsmiljö för socialsekreterarna och minimera kostnader för konsultköp. 

Verksamheten har genom förändrad rollfördelning och förändrat arbetssätt utvecklat sina rutiner med 

målsättningen att förkorta processen och undvika köbildningen genom att först göra klart enklare 

utredningar. Syftet är att tidiga insatser kan sättas in där det behövs och därigenom förebygga dyra 

placeringar i familjehem eller på institution. 

Planen är att hantera inflödet av anmälningar och hålla kösituationen under kontroll genom 

förändrade arbetsformer och vid behov köpa konsulttjänster för att inte överskrida utredningstider. 

Detta för att uppfylla lagkrav på utredningstider samt att undvika kostnader i form av vite. 

En handlingsplan är framtagen för att öka möjligheten att rekrytera och behålla personal inom 

utredningsenheten. Handlingsplanen innehåller exempelvis aktiviteter som marknadsföringsstrategi, 

introduktion, lönetrappa, processkartläggning och chefsstöd. 

Andra åtgärder som har inletts eller planeras är utökad samverkan med polis och skola, tidiga 

förebyggande och främjande insatser samt föräldrautbildning för att minska risk att barn far illa. 
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5 FAMILJEHEM9 

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och 
fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det finns i 
Sverige två juridiska skäl till att barn placeras utom hemmet. Det ena skälet är föräldrars bristande 
omsorg, till exempel i samband med föräldrars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när 
föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas. Det andra skälet är den unges egna destruktiva beteende, 
till exempel kriminalitet, missbruk eller prostitution. Placeringarna kan ske med eller utan 
vårdnadshavarens samtycke. Barn som fyllt 15 år kan också själv begära att placeras i familjehem. Ett 
förstärkt familjehem tar emot ett barn med extra stora behov, får tät handledning och tillräcklig 
ersättning för att en av de vuxna ska kunna vara hemma på heltid. 

5.1 Sammanfattning 

Antalet placeringar inom verksamheterna familjehem och förstärkta familjehem har ökat, samtidigt 

som svårigheter att rekrytera familjehem leder till att barn blivit placerade på förstärkt familjehem 

även om ett vanligt familjehem varit tillräcklig. Socialförvaltningen använder sig av en behovstrappa 

för att utvärdera vilken typ av hem som barn som är i behov av placering bör erbjudas. Antalet 

vårddygn inom förstärkta familjehem ökat med 35 % och kostnaderna ökat med 3,2 mkr. Förslag på 

åtgärder för att minska kostnader är att avsätta resurser för att rekrytera fler familjehem samt att öka 

ersättningen till familjehemmen. Det pågår även utveckling av ett intensivt stöd för barn och unga där 

barn i större utsträckning ska bo kvar i sin hemmiljö med insatser istället för placering. 

5.2 Bakgrund 

Den vanligaste formen för heldygnsvård i Sverige är en placering i familjehem. Under de senaste två 

åren har det varit svårt att rekrytera familjehem i Piteå kommun vilket blivit mer uppenbart då det 

tagits fler beslut om placeringar av barn och unga. Till följd av bristen på familjehem har lösningen 

istället blivit att barn placerats i förstärkta familjehem och därför är det intressant att analysera dessa 

verksamheter tillsammans. Förstärkta familjehem är i sig en betydligt dyrare lösning, vilket bör 

undvikas i största möjliga mån om inte vården kräver det. Socialtjänsten använder sig av 

behovstrappan nedan för att utvärdera vilken typ av hem som barnet bör erbjudas. 

Familjehem 

•Grundläggande 
behov 

•Visst utagerande 

•Vissa särskilda 
behov 

Med 
inkomstbortfall 

•Behov vuxenstöd 
olika tider 

•Omfattande 
kontakter andra 
myndigheter 

•Ej förskoleplats 

•Ej fritidsplats 

Förstärkt 

•Visst missbruk 

•Psykisk ohälsa 

•Svåra 
nätverkskontakter 

HVB 

•Missbruk/kriminalitet 
Kraftigt förstärkt 

•Kraftigt utagerande 
•Missbruk/kriminalitet 

•Svår psykisk ohälsa 

•Svår NEP 

•Behov motsvarande 
särskilt boende 

•Tillsyn dygnet runt 

•Behandlingsprogram 

•I vissa fall låst 

9 Området omfattar verksamheterna Familjehem (vht 5571) och Förstärkta familjehem (vht 5572). 
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Svårigheter att rekrytera familjehem är en trend i stora delar av Sveriges kommuner. I de allra flesta 

fall drivs förstärkta familjehem av privata företag. I Piteå kommun är det familjehemsgruppen som 

arbetar med rekrytering av familjehem. 

5.3 Analys 

Det kan konstateras att kostnaderna för båda verksamheterna har ökat mellan åren där förstärkta 

familjehem sticker ut med en ökning på hela 40 % jämfört med familjehem med ökning på 12 %. 

Intäkterna består till största del av ersättning från Migrationsverket och ökningen mellan 2016 och 

2017 förklaras framförallt med fler antal barn där återsökning varit möjlig. 

Totalt sett för båda verksamheterna är det marginell förändring av budgeten. 

Familjehem Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 
(Mkr) 2018 2018 2016-2017 2016-2017 

Budget 13,2 8,8 13,5 14,0 -0,5 -11 % 

Utfall Intäkter 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 100 % 

Utfall kostnader 15,0 9,9 16,3 14,6 1,7 12 % 

Utfall Netto 14,5 9,5 15,7 14,3 1,4 10 % 

Budgetavvikelse -1,3 -0,7 -2,2 -0,3 

Kostnadsökningen i familjehem beror på högre kostnader till uppdragstagare, det vill säga de 

familjehem som är kontrakterade är fler samt att antalet vårddygn har ökat mellan åren. Under 2017 

var det en ökning med fyra placerade individer. En anledning till att antalet individer inte ökat mer är 

en direkt konsekvens att det varit svårt att rekrytera familjehem och att de istället placerats i förstärkta 

familjehem. 

Familjehem 2017 2016 Förändring Förändring % 
2016-2017 2016-2017 

Antal placeringar 67 63 4 6 % 

Antal vårddygn 17 629 15 287 2 342 15 % 

Kostnad/vårddygn (kr) 890 935 -45 -5 % 

Genomsnittligt 263 242 21 9 % 

antal vårddygn/barn 

I snitt har antal vårddygn per barn ökat mellan åren och totalt antal vårddygn har en kraftig ökning. 

Däremot har kostnaden per vårddygn sjunkit vilket kan förklaras med att omkostnadsersättningarna 

till familjehemmen under 2017 har varit på samma nivå som 2016 trots det ökade antalet placerade 

individer. 

Förstärkta Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 
familjehem 2018 2018 2016-2017 2016-2017 
(Mkr) 

Budget 6,6 4,4 6,6 6,0 0,6 10 % 

Utfall intäkter 0,5 0,4 1,9 1,0 0,9 90 % 

Utfall kostnader 9,2 6,0 11,1 7,9 3,2 40 % 

Utfall netto 8,7 5,6 9,2 6,9 2,3 33 % 

Budgetavvikelse -2,1 -1,2 -2,6 -0,9 

Den kraftiga ökningen av kostnaderna på 3,2 mkr avser köp av huvudverksamhet, det vill säga 
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kostnaden för placering av barn på förstärkta familjehem. Det förklaras av att det totala antalet barn 

placerade i förstärkta familjehem har ökat från 12 till 22, en ökning med 83 %. 

Samtidigt har genomsnittligt antal dygn per barn minskat med 77 dygn och kostnaden per vårddygn är 

i princip oförändrad vilket innebär att hela kostnadsökningen beror på ökat antal placerade barn. 

Förstärkta familjehem 2017 2016 Förändring Förändring % 
2016-2017 2016-2017 

Antal placeringar 22 12 10 83 % 

Antal vårddygn 4 659 3 446 1 213 35 % 

Kostnad/vårddygn (kr) 2 171 2 151 20 1 % 

Genomsnittligt 211 288 -77 -26 % 

antal vårddygn/barn 

Vid ett lyckosamt rekryterande av familjehem, där en placering i ett förstärkt familjehem kan undvikas, 

minskas kommunens kostnader med ca 0,3 mkr per barn enligt kostnadsnivåer och genomsnittliga 

vårddygn per barn 2017. En uppskattning är att ca två tredjedelar av ökningen 2017 egentligen inte 

varit i behov av vård i ett förstärkt familjehem, där hade det varit tillräckligt att individen varit placerad 

i ett traditionellt familjehem. Effekten av detta har inneburit en ökad kostnad på knappt 2 mkr. 

Vid jämförelse av kostnaden för familjehemsvård för barn och unga med andra kommuner kan 

slutsatsen dras att Piteå ligger på en betydligt högre nivå än liknande kommuner, men att utvecklingen 

med högre kostnader senaste åren inte är en isolerad händelse för Piteå. Orsaken till detta är oklar och 

behöver utredas vidare. En tänkbar orsak kan vara att Piteå har en högre andel förstärkta familjehem 

än andra kommuner. 

Det kan konstateras att tidigare år har Piteå fler barn och unga placerade i familjehem än liknande 

kommuner och riket, vilket är en förklaring till att Piteå har en högre kostnadsnivå. Uppgifter om antal 

placerade barn för 2017 finns inte tillgängliga för övriga kommuner, men med tanke på ökat antal 

placerade barn i Piteå kommun torde samma sak gälla för 2017. 

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv. (Värde): 

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv (N33008) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för familjehemsvård barn och unga, dividerat med 

antal invånare i kommunen den 31/12. Avser placeringar med stadigvarande dygnet runt vistelse i familjehem (inklusive nätverksamhet) 

samt tillfälliga placeringar i jourhem enligt SoL eller LVU. Om någon familjemedlem varit placerad tillsammans med ett barn/ungdom 

redovisas kostnaden för familjemedlemmen här. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 
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5.4 

För att komma till rätta med kostnadsnivån är det framförallt viktigt att rekrytera fler egna familjehem 

för att undvika leverera dyrare insatser än vad brukaren och lagen kräver. Det kan konstateras att fler 

barn har placerats under 2017 och trenden ser ut att vara liknande i övriga Sverige utifrån 

kostnadsutvecklingen för liknande kommuner och riket. 

Orsaker till att fler barn placerats är svårt att svara på. Det är troligtvis samma orsaker som förklarades 

tidigare i rapporten unde avsnittet utredningar. Den utvidgade anmälningsplikten fångar upp fler barn 

som är i behov av stöd och hjälp. Ökat antal anmälningar och utredningar leder till fler placeringar. 

Insatser och föreslagna åtgärder 

Verksamheterna Institutionsvård för barn och unga (analyserat i kapitel 6) och Familjehem är tätt 

sammanhängda därför påverkar visa insatser och åtgärder båda dessa verksamheter. 

Stort fokus ligger på utveckling av intensivt stöd för barn och unga. Det är gjort en ansökan av medel 

från innovationsfonden till förstärkning och utveckling av behandlingsinsatser på hemmaplan. Syftet 

är att minska kostnader genom färre och kortare placeringar av barn i familje- och HVB-hem. Målet är 

att barn i större utsträckning ska bo kvar i sin hemmamiljö med insatser istället för placering utanför 

hemmet. 

En åtgärd är att rekrytera fler familjehem där syftet är att minska kostnader genom att inte behöva 

köpa placeringar av privata näringsidkare. Planen var att under hösten 2018 anställa en person som 

skulle frigöra tid för familjehemsrekryterare att arbeta mer intensivt med rekrytering av familjehem. 

Det har blivit senarelagt och kommer eventuellt att påbörjas under 2019. Socialnämnden har beviljats 

500 tkr som engångsanslag för detta ändamål. Med tanke på de kostnadsminskningar som kan 

åstadkommas genom fler familjehem bör denna åtgärd prioriteras. Dock kvarstår problematiken att 

lyckas rekrytera fler familjehem för finns det inga familjer som kan tänkas ta hand om placerade barn 

hjälper det inte med fler familjehemsrekryterare. Ett förslag kan vara att höja arvodet för 

familjehemmen. 

Det pågår rekrytering av ett fjärde jourhem, ett hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för 

tillfällig vård och fostran, som även ska vara tillgängligt för barn med allergier. Syftet är att minska 

kostnaderna för köpta privata jourplaceringar, minska omplaceringar av barn mellan olika jourhem 

samt att förbättra miljön för barn i avvaktan på stadigvarande placeringar eller återflytt till hemmet. 

Kostnaden för en placering i ett kommunalt jourhem är ca 1 300 kr/dygn lägre jämfört med placering i 

ett privat familjehemsföretag. Arbetet pågår och familjehemsgruppen annonserar och gör 

uppföljningar med tidigare familjehem. 
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6 INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGA10 

I Sverige har det inrättats hem för vård eller boende (HVB-hem) som ett slags institution för barn, 

ungdomar, vuxna eller barnfamiljer, där det bedrivs behandling, stöd, fostran eller omvårdnad. 

Boenden som drivs genom Statens Institutionsstyrelse (SiS) skiljer sig jämfört med vanliga HVB-hem, 

där SiS har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel plus att de till viss del finansieras genom 

statskassan. 

6.1 Sammanfattning 

Nettokostnaderna för institutionsvård barn och unga ökade med 4,3 mkr eller 45 % mellan 2016 och 

2017. De två enskilt största anledningarna till ökningen förklaras av att fler barn varit placerade under 

2017 och att Migrationsverket skärpt sina regler för återsökning av kostnader, vilket inneburit lägre 

nivåer på ersättningen. Det har även saknats avtal med leverantörer av institutionsvård, vilket kan 

inneburit högre kostnader. 

Vid jämförelser kan det konstateras att Piteå kommun haft kraftigare kostnadsökning för 

institutionsvård under 2017 än liknande kommuner och riket. 

Att tidigt uppmärksamma ungdomar i riskzonen är viktigt för att i förlängningen undvika 

institutionsvård och därför har det från och med november 2018 startats upp en verksamhet med 

fältassistenter. Socialförvaltningen har även deltagit i SKL Kommentus upphandling av HVB-hem som 

börjar gälla under januari 2019. Utveckling av behandlingsinsatser inom egen kommun med 

målsättning att minska uppbrott och minimera antal vårddygn och placeringar. Det är oftast bättre för 

individen att med stöd ha möjlighet att bo hemma och inte placeras på institution. 

6.2 Bakgrund 

Som beskrivits i tidigare avsnitt har antalet orosanmälningar ökat de senaste åren. Detta har lett till att 

fler utredningar om barn och unga genomförts, vilket i sin tur inneburit fler insatser och åtgärder. Enligt 

uppgifter från verksamhetsansvariga leder i regel ca 60 % av utredningarna till någon form av insats, 

däribland institutionsvårdsplaceringar är en av dem. 

Då antalet utredningar ökat och andelen placeringar kvarstår på en relativt jämn nivå, innebär det att 

jämfört med tidigare fångas fler barn upp som är i behov av någon sorts vård eller omsorg. Om det är 

ett tecken på att fler barn far illa i samhället i stort eller om de helt enkelt inte uppmärksammats 

tidigare ryms inte i den här rapporten. 

Andel av avslutade utredningar som leder till en 
institutionsplacering 

2013 11,7 % 

2014 8,0 % 

2015 8,4 % 

2016 9,2 % 

2017 8,0 % 

10 Området omfattar verksamheten Institutions vård barn och unga (vht 5542) 
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6.3 Analys 

Kostnadsutvecklingen för institutionsvård inom Piteå kommun har sedan 2015 varit stigande. 

Nettokostnaden består till absolut största delen av kostnader för placering på institution, transporter 

och resor för de placerade individerna samt ersättning från Migrationsverket. Med tanke på det ökade 

behovet av vård kan det tyckas naivt att budgeten minskats mellan åren, men det kan förklaras av 

högre förväntade ersättning från Migrationsverket vid budgetskapandet i slutet av 2016. 

(Mkr) Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 
2018 2018 2016-2017 2016-2017 

Budget 5,2 3,5 4,7 5,3 -0,6 -11 % 

Utfall Intäkter 3,1 2,1 6,4 8,2 -1,8 -22 % 

Utfall kostnader 17,7 12,0 20,3 17,8 2,5 14 % 

Utfall Netto 14,6 9,9 13,9 9,6 4,3 45 % 

Budgetavvikelse -9,4 -6,4 -9,2 -4,2 

Det kan konstateras att placerade barn har ökat med 19 %, medan antalet vårddygn inte ökat i lika stor 

utsträckning vilket med andra ord innebär att respektive barn i snitt varit placerad färre dagar. 

2017 2016 Förändring Förändring % 
2016-2017 2016-2017 

Antal placeringar 31 26 5 19 % 

Antal vårddygn 5 669 4 979 690 14 % 

Kostnad/vårddygn 3 580 3 395 185 5 % 
(kr) 
Genomsnittligt 183 194 -11 
antal vårddygn/barn 

Totalt sett har kostnaden per vårddygn stigit under 2017, men det syns en positiv trend sista halvåret. 

Det finns stora skillnader i dessa kostnader beroende av att kravet på stöd varierar, t ex när barn är 

placerade på SiS eller tillsammans med hela familjen vilket då innebär fördyrade kostnader, detta var 

orsaken till de höga kostnaderna under första halvåret 2017. Kostnaden för vårddygn har under 2017 

varierat från 900 kr/dygn till 13 400 kr/dygn. Under 2017 var fyra barn placerade på SiS-boende jämfört 

med enbart två barn under 2016. 

Vidare har det saknats avtal med leverantörer avseende institutionsvårdsplaceringar utan istället har 

upphandling skett vid behov av placering vilket i sig kan ha varit kostnadsdrivande. Däremot finns det 

en problematik med att barnen är i behov av olika typer och nivåer av stöd och vård där centrala 

upphandlingar inte alltid täcker behovet. 

Migrationsverket skärpte reglerna för återsökning av kostnader under 2017 vilket innebar att Piteå 

kommun fick avslag på många återsökningar. Enligt de gamla reglerna för ersättning till kommuner vid 

mottagande av ensamkommande barn och unga var det en kombination av ersättningar enligt 

schablon och ersättningar utifrån fasta kostnader som betalades ut. Kommunen fick schablonbelopp 

på 1 900 kr/dygn för ensamkommande upp till 21 år eller ersättning för de faktiska kostnaderna när 

de var placerade på HVB-hem enligt SoL och LVU(Lagen om vård av Unga). 

De nya reglerna innebär istället att schablon på 1 350 kr betalas ut till kommunen för ensamkommande 

barn under 18 år och 750 kr för ensamkommande barn 18 – 21 år oavsett vilka faktiska kostnader som 

finns. Enligt de nya reglerna får kommunen ersättning för de faktiska kostnaderna enbart när de är 

22 



  

     

         

 

          

           

    

 

          

      

     

 

 

      

         

     

         

 

 

 
 

  

               

        

    

 

 

     

 
          

  

placerade enligt LVU. Antalet återsökningsbara individer har minskat med tre barn mellan åren och 

detta tillsammans med åtstramningen av ersättning från Migrationsverket förklarar minskningen av 

intäkterna. 

Vid händelser av dessa slag bör det kraftfullt sättas in åtgärder för att minska kostnaderna i samma 

utsträckning, men det kan konstateras att åtgärder som gjorts inte synbart påverkat kostnaderna. Med 

ett ökat inflöde har fokus lagts på att säkerställa trygga och säkra institutionsplaceringar framför att 

minska kostnaderna. 

Vid jämförelser med riket och liknande kommuner saknas i många fall tillgänglig data avseende 2017 

från Kolada, vilket markant försvårar analysen om Piteå kommuns kostnader ligger i relevant nivå eller 

ej. Anledningen till att dessa jämförelser saknas i Kolada för 2017 är att tillförlitligheten på utfallet är 

för dålig. 

Ett nyckeltal där data finns är kostnad för HVB-hem för barn och unga kronor per invånare mellan 0-

20 år. Det som kan konstateras är att jämfört med likande kommuner har Piteå de senast åren haft 

lägre kostnad men under 2017 har kostnaderna ökat markant. Det stärker denna analys där en kraftig 

ökning ses. Jämför med riket har Piteå fortfarande lägre kostnad, men gapet har minskat ordentligt 

under 2017. 

Kostnad HVB-hem för barn och unga kr/inv 0-20 år (N33002) 
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för HVB-hemsvård för barn och 
unga, dividerat med antal invånare 0-20 år 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. 

Inom de verksamheter som hör till barn och familjer kan det konstateras att kostnaderna såväl som 

placerade individer har ökat mellan 2016 och 2017. Det finns ett tydligt samband mellan inflöde av 

orosanmälningar, avslutade utredningar och placeringar av barn och unga. Därför kan orsakerna inom 

tidigare genomgångna verksamheter även appliceras för institutionsvården. 

Insatser och föreslagna åtgärder 

Arbetet med att komma till rätta med både kostnadsproblematiken samt att stoppa ökningen av antal 

placeringar pågår med stort fokus på flera olika fronter och med flera olika åtgärder. 
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En ambition inom förvaltningen är att utveckla uppsökarverksamhet inom barn och familjer. Ansökan 

av medel från innovationsfonden är beviljad. Inom Socialförvaltningen fanns tidigare ingen som 

arbetade uppsökande ute på fältet. Från november 2018 är verksamhet med fältassistenter startad 

med syfte att utveckla arbetssätt för att kunna identifiera ungdomar i riskzonen. Genom att arbeta 

uppsökande och förebyggande med tidiga insatser är förhoppningen att behovet av placeringar för 

barn och unga minskas. Tidiga insatser är bättre för individen och dessutom bör kostnaderna minska 

om dyra placeringar kan undvikas. Det innebär också utvecklad samverkan med polis, skolan samt 

Kultur, park och fritid. 

Socialförvaltningen har deltagit i SKL Kommentus upphandling av HVB-hem och stödboende för barn 

och unga. Upphandling av HVB-hem är klar och gäller från januari 2019. Upphandling av stödboende 

pågår och det är oklart när avtal träder i kraft. Det är svårt att uppskatta hur kostnaderna kommer 

påverkas, men för stödboende uppskattas en minskad kostnad med ca 200 kr/dygn. De stora 

kostnaderna finns dock inom HVB-placeringarna. 

Fokus på utveckling av egna behandlingsinsatser inom hemkommunen. Målsättningen är att barn ska 

bo hemma med hjälp av stöd istället för att bli institutionsplacerade. Om inte det lyckas är 

förhoppningen att det trots allt ska leda till kortare och färre insatser. Under hösten har en sprint 

genomförts på öppenvården Barn och Familj. Målet är ett intensivt stöd av behandlare som ska kunna 

sättas in parallellt med pågående utredning för att minska uppbrott och placeringar och snabbare 

kunna bedöma vilka insatser som krävs i hemmet för att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar i sin 

hemmiljö. 
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7 INSTITUTIONSVÅRD MISSBRUK11 

Denna typ av institutionsvård är avsedd för vuxna med någon form av missbruk. Missbruk kan innebära 

ett ohälsosamt bruk av bland annat alkohol, narkotika, läkemedel eller en kombination av dessa och 

det är kommunen som har huvudansvaret för missbruksvården. Från och med 2018 räknas även spel 

om pengar till ett missbruk. Sjukvården bistår kommunen med stödjande insatser i form av diagnostik 

och medicinska insatser. Är det ett beroende i kombination med psykiatrisk problematik är det ett 

ansvar för hälso- och sjukvården, oftast psykiatrin. 

Vården ska så långt som möjligt genomföras med respekt och i samverkan med den enskilde. Personer 

med missbruksproblematik erbjuds generellt sett alltid först behandling genom kommunens 

öppenvård innan vård på behandlingshem/institution blir aktuell. Institutionsplacering kan ske både 

frivilligt och med tvång, där frivillig placering är den mest förekommande formen. För personer med 

ett fortgående missbruk som löper uppenbar risk att fördärva sitt liv, befaras komma att allvarligt skada 

sig själva eller någon närstående och där vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen 

tillämpas Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Orosanmälan om LVM inkommer till 

Socialnämnden från närstående, polis eller läkare. Socialnämnden ansöker efter utredning om vård 

enligt LVM hos Förvaltningsrätten. Om en person döms till vård enligt LVM placeras personen på LVM-

hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS), vårdtiden är sex månader. Om det är möjligt ska 

vården under de sex månaderna bedrivas i öppnare former, till exempel på annat behandlingshem12. 

SiS är den myndighet som sedan 1993 administrerar och driver tvångsvård av ungdomar och vuxna 

med problematik i samhället. 

7.1 Sammanfattning 

Inom institutionsvård missbruk ökade kostnaden med 16 % från 2016 till 2017. Budgeten ökades 

markant mellan de åren men kostnaderna överskrider ändå ramen. Trots att Piteå kommun hade fler 

personer placerade på institutionsvård under 2017 har antalet vårddygn minskat jämfört med 2016, 

dock har kostnaden per vårddygn ökat med 11 %. Fram till 2013 låg Piteå kommun under både riket 

och liknande kommuner gällande kostnaden för institutionsvård vuxna missbrukare per invånare. Det 

finns inte bara en förklaring till detta utan det är många olika faktorer som spelar in. Ökningen av LVM-

placeringar, större andel yngre med omfattande blandmissbruk och ofta hög grad av samsjuklighet, 

behovet av placeringar på behandlingshem med speciell kompetens samt inflödet av syntetiska droger 

är alla faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen. 

Det bästa förebyggande arbetet som kan göras är ett nära samarbete mellan Socialtjänsten och andra 

aktörer såsom polis, skola och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Desto tidigare som åtgärder sätts 

in för att förhindra att barn och ungdomar hamnar snett desto färre personer riskerar att behöva söka 

hjälp hos Alkohol- och narkotikagruppen i vuxen ålder. Ett samarbetsteam planeras tillsammans av 

Socialförvaltningen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå i syfte att uppnå bättre behandlingsresultat. 

11 Området omfattar verksamheten Institutionsvård missbruk (vht 5521) 
12 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 27 § 
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Socialförvaltningen har börjat titta på ett stödboende i egen regi, ett så kallas halvvägshus, för 

personer med missbruk- och beroendeproblematik. Idag finns inga sådana insatser i Piteå kommun. 

Halvvägshus definieras som en utslussning med stöd utifrån individens behov och situation. Inom 

kommunens missbruksvård, möter verksamheten många personer med missbruk och beroende som 

har svårigheter att helt på egen hand klara sin vardag. Därför ses ett behov av att öka 

hemmaplanslösningar för tidigare hemtagning och med det minska antalet köpta vårddygn på 

institution. Utöver detta pågår en utredning om upphandling av ramavtal för missbruksvård och 

förväntas bli klar under 2019. 

7.2 Bakgrund 

I Sverige har vårdtiderna för personer som vårdas enligt LVM ökat över tid. Den genomsnittliga 

vårdtiden per vårdtillfälle i landet har ökat från 141 dygn 2008 till 162 dygn 2017, vilket innebär en 

ökning med 15 %. Den vanligaste anledningen till LVM är blandmissbruk i kombination med psykisk 

ohälsa. Inom Piteå kommun är det färre placerade personer på behandlingshem/institution till och 

med augusti 2018 än under samma period 2017. I augusti 2018 är det 16 institutionsplaceringar varav 

ett LVM. Antalet placeringar, både frivilliga och med tvång, varierar mellan 14-20 stycken och totalt 

under 2018 har det till och med augusti varit fyra LVM-placeringar. Färre institutionsplaceringar skapar 

dock ett högre tryck på öppenvården som tar emot omkring 400 personer per år. Den dyraste 

behandlingsformen är en SiS-placering till följd av LVM så det är ändå stor vinning både ekonomiskt 

och för den enskilde om rehabiliteringen kan ske frivilligt inom exempelvis öppenvården. 

Socialtjänstens uppdrag är att alltid se till individens behov och erbjuda den vård som anses mest 

lämplig. 

Samsjukligheten, det vill säga missbruk tillsammans med psykisk ohälsa, har ökat. Piteå kommun 

samarbetar med Region Norrbotten och då framförallt med psykiatri vården för att personer med 

samsjuklighet ska få adekvat hjälp. Ett än mer utvecklat samarbetet med psykiatrin vore en fördel för 

den enskilde och skulle kunna minska risken för återfall. För Socialförvaltningen kan det i sin tur bidra 

till minskade kostnader. 

Personer som har behov av vård för sitt missbruk har ofta även psykisk ohälsa eller annan 

samsjuklighet. För att kunna tillgodogöra sig behandlingen för missbruk behövs även vissa hälso- och 

sjukvårdsinsatser vilket behandlingshemmet tillhandahåller. När personer blir institutionsplacerade 

omfattar behandlingen ofta även sjukvård och psykiatri. Kommunen står idag för hela kostnaden för 

en persons behandling på behandlingshem, vilket innebär att kommunen betalar för hälso- och 

sjukvård som är ett landstingsansvar. Kommunen har generellt inget hälso- och sjukvårdsansvar för 

personer med missbruk och skulle enligt Kommunallagen kunna tolkas som att kommunen överskrider 

sina befogenheter13. Det vore därför rimligt om kostnaderna för vård på behandlingshem fördelades 

mellan aktörerna. 

13 Kommunallagen, 2 kap, 2 § 
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7.3 Analys 

Institutionsvård missbruk hade år 2016 en nettokostnad om 15,4 mkr och 2017 var nettokostnaden 

17,9 mkr, detta ger en kostnadsökning om 2,5 mkr (16 %) mellan åren. Budgeten ökades markant 

mellan 2016 till 2017 men kostnaderna överskrider ändå ramen. En del av budget- och 

kostnadsökningen mellan åren beror på att personalkostnader för intensivt stöd flyttades till 

verksamhet institutionsvård missbruk år 2017. Projektet med intensivt stöd startades 2016 och 

började tillämpas permanent från hösten 2017. Budgeten 2017 var 1,1 mkr och nettoutfallet 1,4 mkr. 

Syftet med detta är framförallt för att motivera till frivillig behandling och därmed undvika tvångsvård. 

(Mkr) Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 

2018 2018 2016 - 2017 2016 - 2017 

Budget 9,3 6,2 10,4 4,1 6,3 154 % 

Utfall netto 15,4 10,3 17,9 15,4 2,5 16 % 

Budgetavvikelse -6,1 -4,1 -7,5 -11,4 -3,9 -34 % 

Antal vårddygn 4 104 6 898 7 082 -184 -3 % 

Kostnad/vårddygn (kr) 2 475 2 326 2 097 229 11 % 

Antal individer 47 65 55 10 18 % 

Antal vårddygn/individ (genomsnitt) 77 106 128 -22 -17 % 

Antal LVM-placeringar 3 8 2 7 350 % 

Trots att Piteå kommun hade fler personer placerade på institutionsvård under 2017 har antalet 

vårddygn minskat med 3 %, från 7 082 vårddygn år 2016 till 6 898 vårddygn år 2017. Även det 

genomsnittliga antalet vårddygn per individ minskade från 2016 till 2017, dock har kostnaden per 

vårddygn ökat med 11 %. Trots att Piteå kommun i dagsläget inte har något ramavtal för missbruksvård 

upplever verksamheten att Socialförvaltningen oftast erhåller samma priser som de kommuner som 

har ramavtal. En utredning om upphandling pågår och förväntas bli klar under 2019. 

En anledning till de höga kostnaderna inom institutionsvården är att en ökning skett av andelen yngre 

med omfattande blandmissbruk och ofta hög grad av samsjuklighet, vilket innebär placeringar på 

behandlingshem/institution som ofta kostar mer eftersom det krävs speciell kompetens. Ett annat 

exempel på hög vårddygnskostnad är när personer placeras på SiS, det vill säga en LVM-placering, där 

dygnskostnaden är ca 4 500 kr. Sedan 2010 har antalet personer som tvångsvårdats med stöd av LVM 

ökat i Piteå kommun, 2010 var ingen omhändertagen. 2011-2014 ansökte Socialnämnden om vård 

enligt LVM för 14 personer och Förvaltningsrätten dömde samtliga till vård. Tio av dem var under vård 

2013-2014. 2015 vårdades sex personer med stöd av LVM, 2016 gjordes inga nya ansökningar om LVM-

vård med två personer vars vård inleddes 2015 fortsatte även under 2016. 2017 vårdades åtta 

personer med stöd av LVM. Vårddygnsschablonen påverkas även av inflationen. 

Under den här tidsperioden har även vissa typer av syntetiska droger ökat markant och Piteå har varit 

särskilt utsatt för vissa av dem, framförallt av de så kallade PV-drogerna. Det är narkotika som ger ett 

mycket snabbt beroende och omfattande biverkningar som exempelvis psykoser och svåra infektioner 

på hjärtklaffarna. 
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Kostnad kronor per vårddygn institutionsvård vuxna missbrukare i Piteå kommun 2010-2017. 

Både kostnad per vårddygn och antalet vårddygn har ökat mellan 2013-2015 med en topp avseende 

antal vårddygn 2015, vilket visas i diagrammet nedan. Sett till antalet vårddygn per invånare ligger 

Piteå kommun på liknande nivå som Norrbottenskommunerna men högre än både riket och 

strukturellt lika kommuner. 

Totalt antal vårddygn institutionsvård vuxna missbrukare i Piteå kommun 2010-2017. 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna missbrukare per invånare 2015-2017. 
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Boendedygn i bistånd innefattar personer som får hjälp med boende via Socialtjänsten. Piteå kommun 

ger inte detta stöd i form av bistånd utan som service, men redovisar det till Socialstyrelsen på samma 

sätt som kommuner som ger andrahandskontrakt som bistånd. I dagsläget har Piteå kommun endast 

ett beviljat bistånd till boendeplats men statistiken ovan innehåller således även andrahandskontrakt 

som service. 

Antal boendedygn i bistånd omfattar för Piteå kommuns del även boendedygn som service. 

I jämförelse med riket och likande kommuner ligger Piteå kommun högt i bruttokostnad per invånare 

för institutionsvård vuxna missbrukare. Bruttokostnaden är reducerad med interna intäkter och 

försäljning till andra kommuner och landsting för institutionsvård vuxna missbrukare, dividerat med 

antal invånare. Intäkter missbrukarvård är lägre i Piteå kommun än sett till riket och liknande 

kommuner. Detta beror på att Piteå kommun inte har några boendeplatser att sälja till andra 

kommuner vilket är det som avses med intäkter. Det finns även möjlighet att ta ut en vårdavgift av de 

personer som beviljas behandling på behandlingshem enligt Socialtjänstlagen, men det är något som 

sällan eller aldrig görs eftersom de allra flesta av de personer som får behandling som bistånd inte har 

egen försörjning utan uppbär försörjningsstöd. Skulle Piteå kommun få samma intäkt per invånare som 

riket hade institutionsvården haft ca 1,3 mkr högre intäkter per år. 

Intäkter för missbruksvård vuxna 2015-2017. 
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Fram till 2013 låg Piteå kommun under både riket och liknande kommuner gällande kostnaden för 

institutionsvård vuxna missbrukare per invånare. Precis som nämnts tidigare finns det inte bara en 

förklaring till detta utan det är många olika faktorer som spelar in. Ökningen av LVM-placeringar, större 

andel yngre med omfattande blandmissbruk och ofta hög grad av samsjuklighet, behovet av 

placeringar på behandlingshem med speciell kompetens samt inflödet av syntetiska droger är alla 

faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen. 

Ytterligare omständigheter som kan bidra till de ökade kostnaderna är att Norrbottenskommunerna 

har hög andel injektionsmissbrukare jämfört med andra kommuner av liknande befolkningsmängd14. 

Detta tyder på ett tyngre missbruk även när det gäller opiater/opioder medan många andra städer fått 

fäste av exempelvis amfetamin. Det tyngre missbruket är mer potent för utveckling av beroende och 

ger större skadeverkningar gällande hälsan för individen samt behov av längre abstinensvård. Det gör 

i sin tur att många inte kan tillgodogöra sig vården på behandlingshem från början av vårdtiden då de 

har för stora abstinensbesvär. Återkommande exempel finns på när den första månaden mer eller 

mindre gått till spillo även om det ger den intagne individen drogfri tid. Många avbrutna behandlingar 

ger också kostnader gällande uppsägningstider och dessa pengar får varken individen eller Piteå 

kommun någon vinning av alls. 

Kostnaden för institutionsvård vuxna missbrukare per invånare är 2017 ca 46 % högre i Piteå kommun än för riket och ca 90 

% högre än för liknande kommuner. Under tidsperioden 2013-2015 ökade vissa typer av syntetiska droger markant och Piteå 

har varit särskilt utsatt för vissa av dem. Detta ledde till fler LVM och fler vårddygn vilket även ökat kostnaderna. 

7.4 Insatser och föreslagna åtgärder 

Den åtgärd som skulle gynna verksamheten och den enskilde mest vore om flödet av droger stoppades 

samt att tillgången till alkohol minskades. Detta är faktorer som inte Socialförvaltningen råder över, 

vilket gör att fokus istället ligger på andra åtgärder. 

14 Region Norrbotten, information sammanställt av smittskyddet vid Sunderby Sjukhus. 
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Det bästa förebyggande arbetet som kan göras är ett nära samarbete mellan Socialförvaltningen och 

andra aktörer såsom polis, skola och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Desto tidigare som åtgärder 

sätts in för att förhindra att barn och ungdomar hamnar snett desto färre personer riskerar att behöva 

söka hjälp hos Alkohol- och narkotikagruppen i vuxen ålder. Drogmissbruk har en stark koppling till 

kriminalitet. För att ge ett bra stöd samarbetar Socialförvaltningen och kriminalvården. Som alternativ 

till fängelsestraff kan personer istället bli dömda till vård och då står kriminalvården för kostnaderna. 

Genom ett bättre samarbete och en tydligare gemensam planering och ansvars-fördelning mellan 

kommunen och hälso- och sjukvården skulle stora besparingar kunna göras både ekonomiskt och för 

den enskilde. Ett samarbetsteam planeras tillsammans av Socialförvaltningen och öppenvårds-

psykiatrin i Piteå i syfte att uppnå bättre behandlingsresultat. 

Socialförvaltningen i Piteå kommun har börjat titta på ett stödboende i egen regi för personer med 

missbruk och beroende. Inom kommunens missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen, möter 

verksamheten många personer med missbruk och beroende som har svårigheter att helt på egen hand 

klara sin vardag. Orsakerna till det kan vara många; flera har aldrig kommit igång med ett vuxenliv på 

grund av sitt missbruk och saknar förebilder, kunskap, vanor och/eller erfarenheter. Andra behöver 

lång tid för att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på hemmaplan utan stöd 

blir för svårt. För vissa individer kan även samsjuklighet med neuropsykiatriska/psykiatriska 

funktionsnedsättningar hindra dem att kunna leva helt självständigt. En väsentlig del för återhämtning 

och rehabilitering är bostad, ordnad ekonomi och ett meningsfullt innehåll i sin vardag som exempelvis 

arbete, studier, fritidsaktiviteter och ett socialt sammanhang. 

Idag finns inga insatser i Piteå kommun som möter upp de behov av stöd i vardagen för personer med 

missbruk och beroende som beskrivs ovan. Socialförvaltningen ser därför ett behov av att öka 

hemmaplanslösningar för tidigare hemtagning och med det minska antalet köpta vårddygn på 

institution. Detta skulle kunna ge en möjlig kostnadsminskning gällande placeringar samt öka möjlighet 

att förebygga återfall hos brukarna. Begreppet halvvägshus är hämtat från kriminalvården men är även 

ett etablerat begrepp inom missbruksvården i Sverige. Halvvägshus definieras som en utslussning med 

stöd utifrån individens behov och situation. Att använda begreppet halvvägshus istället för exempelvis 

stödboende är ett sätt att tydliggöra att det inte är ett boende brukaren ska bo kvar i, utan med stöd 

och hjälp hitta den boendeform och eventuellt annat stöd var och en behöver för att fungera i 

samhället. 

Det är svårt att på ett rättvisande sätt beräkna hur mycket pengar Piteå kommun skulle spara på att 

göra dessa åtgärder, men på lång sikt ses både en ekonomisk och kvalitetsmässig vinning. 
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8 FÖRSÖRJNINGSSTÖD15 

Individer som inte har tillräckliga inkomster för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt har rätt till 

bistånd av socialnämnden. Det är individer som på grund av nedsatt arbetsförmåga, ålder, 

funktionshinder eller någon annan liknande omständighet behöver få hjälp från samhället. Biståndet 

ska tillförsäkra att personen i fråga får en skälig levnadsnivå samt vara utformat att det stärker 

individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Orsaker till försörjningsstöd brukar delas in i olika 

grupper: arbetslöshet (även ofrivillig deltid), sjukdom eller övrigt. Gruppen övrigt innehåller olika 

orsaker allt från missbruk till tillfälliga stöd. 

8.1 Sammanfattning 

Piteå Kommuns kostnad för försörjningsstöd har ökat kraftigt de senaste åren. Förändringen beror dels 

på att fler hushåll får försörjningsstöd, dels på att familjerna är större vilket leder till högre utbetalade 

försörjningsstöd. Orsaken till ökat antal hushåll beror dels på en ökning av ohälsan och arbetshinder 

av sociala skäl. Dels beror det på att arbetslösheten är hög bland utrikesfödda som ofta har större 

familjer och leder till högre försörjningsstöd per hushåll. 

Socialförvaltningen upplever även en tillströmning av sjukskrivna sökanden som nekats aktivitets- och 

sjukersättning samt sjukpenning med anledning av Försäkringskassans allt striktare bedömningar. 

För att bromsa och vända dessa kostnadsökningar har Socialförvaltningen planerat att antal åtgärder. 

I syfte att öka övergångarna till arbete pågår en satsning för att förbättra samarbetet mellan 

Försäkringskassan, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Piteå Kommun. Samarbetet är tänkt 

att utveckla och förbättra rutiner och stöd till individer med ohälsa. En annan åtgärd för att förbättra 

situationen och i syfte att öka övergångarna till arbete planeras ett EU-projekt med start under våren 

2019. En ansökan är inskickad till Europeiska socialfonden som Samhällsbyggnadsförvaltningen 

planeras vara projektägare till. Projektet Motivera och aktivera (MOA) syftar till att öka övergångarna 

till arbete. Projektet planeras genomföras i samverkan med kommunerna Älvsbyn, Arvidsjaur och 

Skellefteå, besked om projektet beviljas eller inte delges i december 2018. 

I delårsrapporten augusti 2018 har kommunchefen fått i uppdrag att utreda organisering och hantering 

av försörjningsstödet och resultatet från denna utredning planeras att rapporteras i Årsredovisning 

2018. 

8.2 Bakgrund 

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett komplement till samhällets generella system och är tänkt att 
träda in vid korta perioder av försörjningsproblem. Behovet av ekonomiskt bistånd beror både på 
strukturella och individuella faktorer, ofta är dessa faktorer i samverkan. Strukturella faktorer är 
exempelvis arbetslöshet och villkoren för att erhålla arbetslöshetsersättning, socialförsäkringarnas 
konstruktion samt demografiska förhållanden som åldersfördelning, invandring och barnafödande. 
Individuella faktorer är bland annat ålder, familjesituation, låg utbildning, etnisk bakgrund, vistelsetid 
i Sverige, fysisk och psykisk ohälsa. 

15 Området omfattar verksamheten Försörjningsstöd (vht 5751) 
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I Socialtjänstlagen finns de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens 
samtliga verksamheter. Där tydliggörs att samhällets socialtjänst ska främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på demokratins 
och solidaritetens grund. Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna 
resurser och biståndet ska stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatserna skall 
alltid utgå från den enskildes behov och livssituation och utformas så att den enskilde så snart som 
möjligt kan klara sin egen försörjning. 

Arbetslösheten i riket samt Piteå har sjunkit något under de senaste åren samtidigt som andelen 

långtidsarbetslösa har minskat sedan 2015 från 3,9 % till 3,6 %. Denna utveckling är positiv då 

arbetslöshet är den största anledningen till behov av stöd i Piteå kommun. 

Arbetslöshet Piteå Kommun/Riket 

Orsaker till försörjningsstöd brukar delas in i olika grupper: arbetslöshet (även ofrivillig deltid), sjukdom 

eller övrigt. Gruppen övrigt innehåller ett flertalolika orsaker allt från missbruk till tillfälliga stöd. Trots 

att arbetslösheten har gått ner något har antalet utbetalningar av försörjningsstöd av denna orsak 

ökat. 

Orsak till försörjningsstöd 2018 aug 2017 2016 2015 

Arbetslöshet 42 % 56 % 52 % 48 % 

Sjukdom 18 % 14 % 22 % 19 % 

Övrigt 40 % 30 % 26 % 33 % 

På socialtjänsten arbetar ca 12 årsarbetare med att handlägga försörjningsstödet där i stort sett alla 

har en socionomexamen. Då förvaltningen haft en del pensionsavgångar senaste åren har medelåldern 

och den samlade erfarenheten sjunkit något. Inom förvaltningen upplevs det att processerna tar allt 

längre tid i och med att kraven på dokumentation och bedömningar genom direktiv och styrning från 

staten blivit högre. 

Några viktiga framgångsfaktorer är den interna och externa samverkan i enskilda ärenden, personalens 

kompetens, arbetsplaner samt tillgången till insatser och personal. Viktigt är att så tidigt som möjligt 

bedöma vilken arbetsförmåga och stödbehov individen har för att kunna sätta in rätt resurser så 

snabbt som möjligt. Bedömer handläggaren att personen har en arbetsförmåga eller att 

arbetsförmågan behöver utredas introduceras individen till kommunens arbetsmarknadsenhet där 

ansvarig förvaltning är Samhällsbyggnad. Även här är personalens kompetens och de samlade 

resurserna viktiga och avgörande för att medborgaren skall erbjudas rätt stöd och anpassade insatser. 

8.3 Analys 

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 3,6 mkr mellan 2016 och 2017 och verksamheten hade 

ett totalt budgetunderskott med -4,1 mkr för 2017. Dock verkar trenden fortsätta under 2018 med 

ökade kostnader för försörjningsstödet. Tydligt är att det genomsnittliga antalet hushåll per månad 
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ökat mellan 2016 och 2018. 2016 var det genomsnittliga antalet hushåll med försörjningsstöd 307, 

2017 var det 339 och fram till och med augusti 2018 är genomsnittliga antalet 368. 

(Mkr) Prognos Aug 2017 2016 Förändring Förändring % 
2018 2018 2016-2017 2016-2017 

Budget 18,4 12,3 18,2 18,2 0,0 0,0 % 

Utfall intäkter 2,2 3,2 2,6 0,6 23,1 % 

Utfall kostnader 19,5 25,5 21,9 3,6 16,4 % 

Utfall netto 26,5 17,3 22,3 19,3 3,0 15,5 % 

Budgetavvikelse -8,1 -5,0 -4,1 -1,1 

Genomsnitt antal 
hushåll/mån 

368 339 307 32 10,4 % 

Att antalet hushåll med försörjningsstöd ökar framgår även i grafen nedan som visar antalet hushåll 

med försörjningsstöd per månad. Här synliggörs även ett samband mellan antalet hushåll med 

försörjningsstöd och arbetslösheten. Under sommarmånaderna, då behovet av semestervikarier är 

större, minskar antalet hushåll med försörjningsstöd. 

Antal hushåll med försörjningsstöd per månad i Piteå Kommun 
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Andel arbetslösa totalt (16-64 år), % Andel arbetslösa ungdomar (18-24 år), % 

Andel arbetslösa utrikesfödda, % 

34 



En annan utveckling är att understödstidens längd och kostnad ökat över tiden. 2015 var understöds-

tidens genomsnittliga längd 3,3 månader, 2017 har den ökat till 3,6 månader. 

2017 2016 2015 

månader 
Ekonomiskt bistånd/hushåll, tkr 

  

      

  

 

 

 

 

        

           

        

     

    

 

 

 

 

           

   

        

           

       

   

         

  

         

      

 

 

 

   

   

    

   
 

    

     

 
 

    

  
 

  
 

   

      

      

      

27 006 25 208 23 725 

Kostnad 

Understödstidens längd - antal 3,6 3,4 3,3 

547 461 446 
försörjningsstöd/invånare, kr 

Arbetslösheten bland utrikesfödda är hög, som innebär att fler hushåll med ensamkommande unga 

samt nyanlända familjer är arbetslösa utan ersättning och får därmed behov av försörjningsstöd. 

Nyanlända har dessutom ofta stora familjer vilket leder till högre försörjningsstöd per familj. För 

gruppen nyanlända som tillhör etableringsuppdraget täcks inte kostnaden för försörjningsstödet fullt 

från staten. Detsamma gäller delar av kostnaden för gruppen ensamkommande unga under 21 år. 

Orsak till försörjningsstöd – 2018 2017 2016 2015 
andel av kostnaden Ack per aug 

Arbetsmarknad 48,1% 56,3% 52,0% 48,4% 

Sjukförsäkring 16,0% 14,4% 22,7% 18,8% 

Övrigt 35,9% 29,3% 25,3% 32,8% 

De grupper med behov av försörjningsstöd som framförallt ökat mellan 2016-2017 är gruppen 65 år 

och äldre och nyanlända. Nyanlända bedöms stå för merparten av ökningen mellan åren. För gruppen 

65 år och äldre har antal hushåll ökat med 18 stycken under slutet av år 2017 jämfört med 2016. 2018 

minskar antalet försörjningsstöd något inom gruppen 65 år och äldre, dock inte ner till samma nivåer 

som 2016. Trenden nationellt är ett ökat antal äldre med ekonomiska svårigheter och bostadsproblem, 

Piteå avviker inte från resten av landet när det gäller de äldre. 

Vid jämförelse av Piteå kommuns kostnad i ekonomiskt bistånd (kr/invånare) i förhållande till riket har 

Piteå tydligt lägre kostnader per invånare i utbetalt ekonomiskt bistånd. I jämförelse med liknande 

kommuner ligger Piteå Kommun något över snittkostnaden per invånare. Detta indikerar att Piteå 

kommun verkar för en god ekonomisk hushållning och sticker inte ut i förhållande till liknande 

kommuner. 

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (N31002) 

Bruttokostnad för externa bidrag och transfereringar inom ekonomiskt bistånd, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Utbetalt bistånd 

till flyktinghushåll ingår inte. Källa (SCB:s räkenskapssammandrag) 
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Enligt Försäkringskassan ligger Piteå högt när det gäller olika ohälsomått vilket även speglar sig här. 

Analys av kostnadsökningen mellan 2017 och 2018 stödjer detta och visar framförallt att ökningen 

beror på ökade försörjningsstöd till hushåll där arbetshinder av sociala skäl av något slag finns. 2017 

uppgick den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd till hushåll med arbetshinder på grund av 

sociala skäl till 519 tkr per månad. 2018 är den genomsnittliga kostnaden för samma orsak 727 tkr per 

månad. Detta är en ökning med drygt 200 tkr i månad jämfört med 2017 och blir kostnaden densamma 

helår 2018 innebär detta en ökning med 2,4 mkr. Då mappning av orsakskoderna i Socialförvaltningens 

verksamhetssystem förändrades mellan 2016 och 2017 finns det svårigheter att göra samma 

jämförelser med 2016. Pitebornas ohälsa tillsammans med ett ökat antal hushåll som söker 

försörjningsstöd och att arbetslösheten är hög bland utrikesfödda, större familjer och därmed högre 

kostnad per hushåll, är en stor del av förklaringen till kostnadsökningen mellan åren. 

8.4 Insatser och föreslagna åtgärder 

I syfte att förbättra situationen med ohälsan i Piteå har det startats upp ett arbete med 

samordningsförbundet Activus. Målet är att förbättra samverkan, utbilda varandra och utveckla 

rutiner och stöd till de berörda personerna. Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå Kommun. Där de samverkande parterna är Piteå 

Kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Ett EU-projekt, Motivera och aktivera (MOA), planeras att starta i mars 2019 som syftar att öka 

övergångarna till arbete. Målet är att hjälpa unga män och kvinnor som står långt från 

arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet kommer 

att genomföras i fyra olika kommuner i Norr- och Västerbotten där fokus anpassas till varje kommuns 

behov. Kommunerna som samverkar är Skellefteå, Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaur. I Piteå kommer fokus 

vara på unga med utländsk bakgrund samt unga med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. En ansökan 

är inskickad till Europeiska socialfonden av Samhällsbyggnadsförvaltningen och svar väntas i december 

2018 huruvida projektet är beviljat eller inte.  

Ett arbete pågår sedan våren 2018 mellan stöd till försörjning och arbetsmarknadsenheten för att 

förbättra rutiner, öka flödet och därmed korta tiden i försörjningsstödet samt öka antalet individer 

som går till egen försörjning. Riktlinjerna för det kommunala arbetsmarknadsprogrammet har 

uppdaterats och kommer att passera Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden under 

november med förslag till Kommunstyrelsen att anta riktlinjen. Detta innebär en politiskt tydligare 

inriktning hur kommunen vill att arbetet ska bedrivas. Samtidigt sker utveckling av arbetsprocesser 

mellan förvaltningarna och en utveckling av arbetsformerna på arbetsmarknadsenheten så att 

processen att nå egen försörjning blir så kort som möjligt. 

I delårsrapporten augusti 2018 har kommunchefen fått i uppdrag att utreda organisering och hantering 

av försörjningsstödet och resultatet från denna utredning planeras att rapporteras i Årsredovisning 

2018. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-05 
Dnr 18SN468 

Revidering riktlinjer myndighetsutövning socialtjänsten 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderad riktlinje för myndighetsutövning. 

Ärendebeskrivning
Revidering sker i uppföljande syfte. Socialnämndens sedan tidigare fastställda riktlinjer avser 
all form av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, 
även för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och inte kräver 
formella biståndsbeslut. 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 
råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning 
utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från gällande lagstiftning, etisk 
utgångspunkt och fokus på värdegrund. Syftet med riktlinjerna är rättssäker och likställig 
handläggning samt förtydligande av de krav som socialnämnden ställer gällande 
kvalitetssäkring av processerna och vilken återrapportering som nämnden begär. 
Socialnämnden anser att väl fungerande myndighetsutövning är viktig grund för en 
kostnadseffektiv verksamhet. 

Revidering har skett i form av viss textredigering, lydelser och korrigering utan att det 
inneburit innehållsförändring förutom tillägg ny punkt 11, gällande reglemente för 
uppföljning och revidering av riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer myndighetsutövning 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



 

  

   
 

 

           
        

              
    

        
           

           
           
            

        
         

        

            
          

          
         

           
        

      

  

         
           

    
 

         
              

       
      

 
          

         

  
  

    
  

   

 
  

  

 
 

                                     
 

   

Riktlinjer – myndighetsutövning 

Förord 

Socialnämnden har beslutat om dessa riktlinjer som avser all form av 
myndighetsutövning inom socialtjänsten. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, 
även för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och 
inte kräver formella biståndsbeslut. 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, 
allmänna råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas 
vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell prövning. Syftet med 
riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling när det gäller
bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Även att förtydliga de krav som 
socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken 
återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 
myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Riktlinjerna ska också ge stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid individuell 
behovsbedömning. Den som handlägger ett ärende ansvarar för att gällande 
lagstiftning tillämpas och att handläggningen sker med en etisk utgångspunkt 
utifrån fokus på värdegrund. Verksamhetsansvarig är ålagd att säkerställa 
implementering av riktlinjer samt att erforderliga rutiner och metoder för hur 
myndighetsutövningen ska bedrivas inom aktuella beslutsområden existerar, är 
kända och lättillgängliga för berörda i verksamheten. 

1. Lagar och förordningar 

Grunden för all myndighetsutövning inom socialtjänsten är aktuella lagar, 
förordningar och allmänna råd från Socialstyrelsen som tillsammans med praxis 
sätter ramar för verksamheten. 

Socialstyrelsens föreskrift ”Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd 
av SoL, LVU, LVM och LSS”, SOSFS 2014:5 är en viktig utgångspunkt för hur 
myndighetsutövningen ska bedrivas. Boken ”Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten” ger också bra vägledning. 

Socialnämnden vill särskilt betona att myndighetsutövningen ingår som en central 
del i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-11-20 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2018-12-19 

Redaktör 
Kvalitetscontroller 

Beslutat av 

Socialnämnden 
Dokumentnamn 
Riktlinjer för myndighetsutövning reviderad 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 1 (9) 



 

 

   

         
            

            
          

 
 

          
              

           
             

       

          
              

            
   

  

 

 

  

  

  

 

 
   

  

 

   
  

 

 

 
             

               
               

               
     

 
              

             
   

  
  

    
  

   

 
  

  

 
 

                                     
 

   

2. Goda livsvillkor/Skälig levnadsnivå 

Begreppen skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor beskrivs inte närmare 
av lagstiftaren. För att förstå innebörden av respektive begrepp får man istället 
studera målen för respektive lag och prejudicerande domar. Vad som kan anses 
vara en skälig levnadsnivå måste bedömas individuellt utifrån den enskildes 
situation. 

Insatser enligt socialtjänstlagen ska hjälpa den enskilda att uppnå skälig 
levnadsnivå. När rätten till bistånd ska bedömas ska det alltid vägas in i vilken 
omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det aktuella behovet. 
Biståndet och insatserna ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att 
leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Nedandstående bild beskriver översiktligt de olika bedömningar som behöver göras 
innan man kan komma fram till vad som är socialnämndens ansvar, det vill säga 
det stöd som socialnämnden är skyldig att tillgodose genom olika former av 
insatser och stöd. 

Utredningens 
innehåll 

Egna förmågor 

Behov/ Bristande förmågor 

Behov av stöd 

Orsaker till behov 

Behöver kompenseras/stödjas 

Rätt nivå 
Skälig levnadsnivå, självständigt liv, 

goda levnadsvillkor 

-

+ 

= 

+ 
Individens vilja/motivation 

• Utredningsmetod 
• Värdegrund 
• Riktlinjer 
• Rutiner 

Socialnämndens 
ansvar 

• Rätt nivå i Piteå 
• Rättsfall & prejudikat 
• Samråd (multiprofessionellt) 

En begäran om stöd eller service från någon som kan antas tillhöra personkretsen 
enligt LSS ska, om de sökande inte gett uttryck för annat, prövas enligt LSS. Den 
enskilde har en ovillkorlig rätt att få sitt behov bedömt enligt LSS. Eftersom LSS är 
mer förmånlig för personkretsen, är det LSS som i första hand ska tillämpas då det 
uppstår konkurrensförhållande till andra lagar. 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt 9 § LSS används 
begreppet goda levnadsvillkor. Den enskilde har enligt 7 § LSS rätt till insatser 
enligt LSS om 
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• han eller hon omfattas av någon av lagens tre personkretsar 
• behov föreligger 
• behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt 
• insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL används 
begreppet skälig levnadsnivå. Den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL om 

• behov föreligger 
• behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
• biståndet behövs för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

Spänningsfältet Behov - Ekonomiska ramar 

Eftersom beslut att tillgodose individens behov sker genom någon form av insats så 
medför varje beslut av myndighetsutövaren också kostnader för kommunen. De 
beslut som fattas grundas på de skyldigheter som socialtjänsten har enligt 
socialtjänstlagen och LSS är att se till att alla medborgare i Piteå har en ”skälig 
levnadsnivå/goda levnadsvillkor”, baserat på den enskildes behov, egna förmågor 
och bedömningen av vad som är skälig levnadsnivå i Piteå. 

Följande bild visar det spänningsfält som
myndighetsutövningen lever i. Även med låga 
kommunala ambitioner och knappa ekonomiska 
ramar kan inte beslut fattas som strider mot lagar 
och rättpraxis från förvaltningsdomstolarna. 
Rättspraxis prövas kontinuerligt genom att 
besluten överklagas av sökande. 

Detta innebär att myndighetsutövningens 
möjlighet att bidra till god ekonomisk hushållning 
är genom att göra utredningar av god kvalitet och att utifrån detta besluta om 
bistånd som ger bäst nytta för den enskilde i förhållande till kostnaden. 

Hur detta ska säkerställas beskrivs i de fortsatta avsnitten i dessa riktlinjer. 

3. Kvalitativa utredningar (Faktainhämtning) 

En förutsättning för att insatsen blir av hög kvalitet är att alla beslut grundar sig på 
en utredning av god kvalitet. 

Följande punkter ska särskilt beaktas i samband med myndighetsutövningen: 

Bedömt 
behov (SoL/LSS) 

Ekonomiska 
ramarFö 

rva 
ltni 
ng 
s 

do 
ms 
tol 
ar 

Ko 
m 
mu 
nal 
a 

am 
biti 
on 
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• Rättsäkerhet i handläggningen 
• Respekt för individens självbestämmande och integritet 
• Helhetsyn på den enskildes situation 
• Individens delaktighet i utredning och utformning av insatsen 
• Den enskildes egen förmåga att tillgodose sina egna behov 
• Dokumenterat samtycke från den enskilde till att inhämta och lämna information 

Utredningsmetoder 

För att säkerställa hög kvalitet på utredningar ska de inom alla områden 
genomföras enligt kvalitetsäkrade utredningsmetoder. Kvalitetsäkringen ska 
vara en garant för att utredning genomförs enlig lagar och andra föreskrifter. Det 
säkerställer också att individens behov blir utredda enligt samma strukturerade 
form. 

En fastställd metod för att genomföra utredningar underlättar också arbetet med att 
skola in nya medarbetare samtidigt som det gör det lättar för handläggare att gå in i 
varandras ärenden vi exempelvis kortare frånvaro. 

Alla verksamhetsområden ska ha väl dokumenterade rutiner och metoder för hur 
myndighetsutövningen ska bedrivas. Detta ska beskrivas i form av en processkarta 
med tillhörande dokumentation och omfatta hela processen från ansökan/anmälan 
till att insatsen/stödet upphör. Processen ska vara känd för socialnämnden. 

Särskilda krav på utredningen 

Reglering och bestämmelser anger utredningsförfarande och dokumentationskrav. 
Utifrån dessa vill socialnämnden lyfta fram att följande ska framgå av utredning 
eller kompletterande skrivelse; 

• Tydlig motivering gällande val av insats 
• Alternativ som beaktats och skälen till varför de inte valts 
• Stöd eller insatser som den enskilde beviljats tidigare 
• Hur samverkan med andra professioner och kompetenser har skett under 

utredningen 
• Vilket ekonomiskt åtagande beviljad insats innebär för socialnämnden 

Av dokumentationen vid handläggning av ärenden som rör barn och 
unga ska det framgå: 

• Vilken information som har lämnats till barnet eller den unge 
• När och på vilket sätt informationen har lämnats 
• Namn och befattning eller titel på den som har lämnat informationen 
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4. Bedömning av behov och val av insats(er) 
Allt bistånd och alla insatser ska syfta till att stärka och förbättra den enskildes 
möjlighet att leva ett självständigt liv. Vid bedömningen av insats/bistånd ska 
följande tankesätt gälla inom de olika verksamheterna: 

Verksamhetsområde Tankesätt 

Barn & unga • Lösningar på hemmaplan övervägs i första hand 
• Skolan är en viktig aktör i den unges liv 
• Insikt och motivation hos den enskilde är vägen till 

framgång 

Äldre • Stöd i det egna boendet är i det flesta fall det bästa 
• Trygghet är en viktig faktor vid bedömningen 

Vuxna 
funktionsnedsatta 

• Stöd i det egna boendet är i det flesta fall det bästa 
• Normalisering är en viktig faktor vid bedömningen 

Missbruk • Alltid öppenvård innan slutenvård 
• Hög grad av motivation krävs för stöd (undantag LVM) 

Försörjningsstöd • Riktlinjer beslutade av socialnämnden 
• Den enskildes ansvar är grunden för allt ekonomiskt 

bistånd 

Dessa tankesätt utgår ifrån kommunens och socialtjänstens övergripande mål och 
visioner. Utifrån dessa principer ska det också bedömas vilket bistånd som ger bäst 
nytta för den enskilde i förhållande till kostnaden. 

Utformningen av stödet 

Utformningen av insatsen ska alltid ske i dialog med den enskilde där stor vikt 
läggs till den enskildes egen förmåga och motivation att ta emot insatsen. Att den 
enskilde har full insikt om vad insatsen innebär är en viktig förutsättning för att 
insatsen ska blir bra. Hur individen ska göras delaktig i utformningen av stödet ska 
dokumenteras av verksamheterna i en rutinbeskrivning. 

Samverkan inom socialtjänsten (multiprofessionellt) 

En samverkan mellan olika kompetenser ökar förutsättningarna för en bättre 
bedömning av den enskildes behov och att utformning av insatsen för den enskilde 
blir bra. Det är ett ansvar för de olika verksamhetsgrenarna inom socialtjänsten att 
utarbeta sådana rutiner att kompetensen inom hela socialtjänstens kan användas för 
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att bistå den ansvarige handläggaren att genomföra en utredning av hög kvalitet. 
Dessa rutiner ska vara kända för socialnämnden. 

Samverkan utanför socialtjänsten 

Att på ett strukturerat sätt samverka med externa aktörer som skola, kommunens 
arbetsmarknadsenhet, regionen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kring 
våra brukare är ett prioriterat område. Detta ska ske i form av samordnad 
individuell planering (SIP) vid samverkan med regionen. Motsvarande arbetssätt 
bör användas när samverkan sker med andra aktörer. 

Socialnämnden förväntar sig följande effekter: 
 Brukarens stöd blir bättre genom 

o Gemensamma mål för stödet 
o Tydlighet i vem som gör vad 

 Rätt verksamhet gör rätt saker 
o Alla aktörer tar ansvar för sin del av 

stödet utifrån sitt uppdrag och mandat 
o Effektivare stöd till brukaren 

Handlingsplaner för att utveckla stödformer 

Att våra insatser på bästa möjliga sätt motsvarar de individuella behoven är ett 
ansvar för alla verksamheter inom socialtjänsten. Socialnämndes ambition är att 
öka flexibiliteten och effektiviteten då det gäller beviljade insatser och stöd. Detta 
ska ske genom att de olika verksamheterna utarbetar handlingsplaner och strategier 
för att kontinuerligt utveckla insatserna. Dessa planer ska svara mot 
socialnämndens mål; ”Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt 
person och till rätt kostnad”. 

5. Beslut 

Utredningen avslutas med ett beslut om avslag eller beviljande av insatsen. Det kan 
också vara ett avslag på del av ansökan och beviljande av en del av vad som sökts. 

6. Kommunikation 

Innan beslut fattas i ett ärende ska beslutsfattaren, om det inte är uppenbart 
obehövligt, underrätta den enskilde om allt material av betydelse för beslutet 
och ge den enskilde tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. 
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Av dokumentationen i utredningen ska det framgå när och på vilket sätt 
kommuniceringen skett samt den enskildes synpunkter i aktuella fall. 

Oavsett beslut om avslag eller beviljande av insats ska beslutsfattaren tillförsäkra 
sig om att den enskilde förstår innebörden av myndighetsbeslutet. Det är 
verksamheternas ansvar att ha rutiner som säkerställer detta. En förutsättning är att 
ett aktivt arbete för klarspråk pågår kontinuerligt inom verksamheten. 

7. Överklagan 

Vid avslag, helt eller delvis, på ansökan om stöd och hjälp ska sökande informeras 
om rätten att överklaga. Detta ska ske muntlig och skriftlig genom 
besvärshänvisning. 

Handläggaren ska alltid erbjuda den sökande hjälp med att överklaga om denna 
önskar det. Individen ska också informeras om möjligheten till personligt företräde 
i samband med att socialnämndes arbetsutskott behandlar överklagan. 

8. Mål för insatsen 

För alla insatser ska det finnas tydligt uttalade mål. De kan vara både kortsiktiga 
och långsiktiga mål. Målen ska följas upp löpande. 

Varje verksamhet ska ha rutiner för att utforma mål så att dessa är uppföljningsbara 
och mätbara. 

9. Individuell plan 

Utifrån de mål som finns för insatsen ska en individuell plan upprättas i dialog med 
den enskilde, som på ett konkret sätt beskriver stödets utformning. 

10. Uppföljning 

Åtgärder som vidtas av handläggaren för att följa upp att den enskilde får den 
beviljade insatsen utförd enligt beslut ska dokumenteras. Av dokumentationen ska 
det också framgå om den enskilde har fört fram några klagomål till nämnden på 
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handläggningen av ett ärende eller på genomförandet av en insats och i så fall vilka 
åtgärder som har vidtagits. 

För alla insatser ska det finnas en individuellt utformad uppföljningsplan. För varje 
verksamhet ska det finnas rutiner som beskriver hur uppföljning ska ske och hur 
samverkan med utförarna ska ske i samband med uppföljningen. 

I de fall där målet inte är uppnått på utsatt tid ska en omprövning ske med 
frågeställningen om behov finns av en förändring av insatsen eller om insatsen ska 
upphöra. 

Att visa på nytta för individen 

Målet med allt stöd som socialtjänsten ger är att det ska göra nytta för individen, 
det vill säga stödet ska leda till en förbättring eller bidra till att förhindra en 
försämring av individens livssituation. 

Socialnämnden ställer därför följande krav på verksamheten: 

 Varje verksamhet ska ha rutiner för att redovisa i vilken omfattning de 
individuella målen uppnås, eller på annat mätbart sätt beskriva vilken skillnad det 
lämnade stödet gett för brukaren. Dessa rutiner ska vara kända för 
socialnämnden. 

Rapporter till socialnämnden 

Verksamheten ska till socialnämnden lämna rapporter som beskriver hur de olika 
insatserna gör nytta för individen. Det kan exempelvis vara en redovisning av grad 
av måluppfyllelse, eller annan mätning som beskriver vilken skillnad stödet 
inneburit för brukaren. 

Det är verksamheternas ansvar att utveckla den formen av återrapportering för alla 
former av bistånd och stöd. 

11. Uppföljning och revidering av riktlinjerna 

Socialnämnden ansvarar för uppföljning och revdering av riktlinjerna 1 gång per år 
eller på förekommen anledning. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-11 
Dnr 17SN352 

Riktlinje placeringsbeslut gällande barn och unga 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer riktlinje gällande biståndsbeslut i form placering i familjehem, hem 
för vård eller boende (HVB) och särskilt boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). 

Ärendebeskrivning
Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 
råd, nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. Riktlinjen ska vara vägledande och 
tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från 
lagstiftning, etisk utgångspunkt och fokus på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning 
vid handläggning inom beslutsområdet. 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 
som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken 
återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 
myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Beslutsunderlag
Riktlinjer myndighetsutövning 
Förslag riktlinje placeringsbeslut gällande barn och unga 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



    
  

  

 
 

                                                                      

   
   

          
           

             
  

             
      

  

        
                
            

        
          

           
           

           
         

         
          

 

           
          

          
         

           
        

      

      
             

   

Riktlinje placeringsbeslut gällande 
barn och unga 

Placeringsbeslut
Socialnämnden har fastställt denna riktlinje att gälla vid myndighetsutövning inom 
beslutsområdet bistånd åt barn och ungdom i form av placering/omplacering i 
familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och särskilt boende med stöd av 
socialtjänstlagen (2001:453). 

Vid beslut om tillfällig vistelse i jourhem och akuthem sker initialt ett annat 
utredningsförlopp, riktlinjen avser fortsatt handläggningsprocess gällande 
placeringsbeslut. 

Socialnämndens övergripande riktlinjer för myndighetsutövning anger att lösningar 
på hemmaplan ska övervägas i första hand, att skolan är en viktig aktör i den unges 
liv samt att insikt och motivation hos den enskilde är vägen till framgång. 

Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, 
allmänna råd, nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. Riktlinjen ska vara 
vägledande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell 
prövning. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling
när det gäller bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Även att 
förtydliga de krav som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av 
processerna och vilken återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser 
att väl fungerande myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv 
verksamhet. 

Riktlinjerna ska ge stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid individuell 
behovsbedömning. Den som handlägger ett ärende ansvarar för att gällande 
lagstiftning tillämpas och att handläggningen sker med en etisk utgångspunkt 
utifrån fokus på värdegrund. Verksamhetsansvarig är ålagd att säkerställa 
implementering av riktlinjer samt att erforderliga rutiner och metoder för hur 
myndighetsutövningen ska bedrivas inom aktuella beslutsområden existerar, är 
kända och lättillgängliga för berörda i verksamheten. 

Beslutsunderlag vid placering av barn och unga 
Ett beslut av så ingripande karaktär måste grundas på en gedigen utredning där 
följande ska framgå; 
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 Barnets/den unges berättelse och önskemål 
 Barnets/den unges vårdbehov 
 Analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets/den unges bästa 

grundande på; 
- vetenskap och beprövad erfarenhet 
- underlag från närstående och yrkespersoner som har kunskap om 

barnet/den unge 
- barnets/den unges berättelse 
- beaktan för det som barnet/den unge själv ger uttryck för utifrån ålder 

och mognad 
 Vilka alternativa insatser som övervägts 
 Redogörelse för vilka överväganden som har gjorts om möjligheten att 

placera barnet/den unge hos en anhörig eller hos annan närstående i enlighet 
med 6 kap. 5 § SoL 

 Aktuell familjehemsutredning i de fall beslutet avser vård i familjehem 
 Information om tilltänkta familjehemmets eller institutionens resurser 
 Vilken bedömning som gjorts av det tilltänkta hemmets förutsättningar att 

svara mot barnets/den unges specifika behov 
 Vid placering på grund av omvårdnadsbrister hos föräldrarna ska tydligt 

framgå vilka brister som bedömts, och vad föräldrarna behöver förändra för 
att en hemflytt ska bli aktuell 

 Dokumentation på hur, när och vilken information barnet/den unge fått 
under hela processen. Möjlighet ska ges att begära företräde. 

Grund för placering - vårdplan 
Inför beslut om placering ska det finnas en vårdplan med socialnämndens mål och 
riktning med vården, utifrån barnets/den unges behov. Vårdplanen ska vara föremål för 
ständig uppföljning och revideras allteftersom barnets/den unges behov och 
förhållanden förändras. En plan för avslut ska finnas. 

Principer vid placering 
Huvudprinciperna nedan ska beaktas, överordnad princip är den om barnets/den unges 
bästa, vilket innebär att andra principer kan få stå tillbaka om det krävs. Socialtjänsten 
ska välja familjehem och HVB som kan samarbeta med barnets/den unges föräldrar. 
Språk och kultur kan vara väsentligt. 

 Anhörigprincipen 
Det ska övervägas om barnet/den unge kan tas emot av någon anhörig eller 
annan närstående. 

 Flexibilitetsprincipen 
Stöd och hjälp ska utgå från den enskildes individuella behov, insatserna 
ska förändras i takt med att behoven förändras. 

 Närhetsprincipen 
Placering nära hemmet ska eftersträvas för att barnets/den unges kontakt 
med den ursprungliga miljön inte ska brytas. Helst inom egna kommunen 
under förutsättning att det är barnets bästa. Avsteg kan dock vara aktuellt, 
exempelvis vid byte av vårdnadshavare, umgängesbegränsning, 
hemlighållande av vistelseort enligt LVU, omhändertagande på grund av 
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övergrepp från en familjemedlems sida och när föräldrar som till följd av 
psykisk störning eller grava missbruksproblem kan befaras uppträda på ett 
sådant sätt att de stör barnets/den unges anpassning i familjehemmet eller 
gällande ungdomar med missbruksproblem. 

Principen om återförening med föräldrarna 
Intentionen i den svenska sociallagstiftningen är sedan länge att barn ska återförenas 
med sina föräldrar när syftet med vården har uppnåtts. Den vård som ges utanför den 
unges hem ska ingå som en del i en samlad behandling med syftet att så långt möjligt 
skapa förutsättningar för den unge att återknyta gemenskapen med familjen under 
trygga förhållanden. 

Kompetens och behörighetskrav inom beslutsområdet 
Reglering återfinns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens 
ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 
(2012:11), allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga 
(SOSFS 2014:7) samt regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård (HSLF-FS 2017:79). Socialnämnden ansvarar 
för att säkerställa att den som självständigt utför myndighetsutövning inom området har 
tillräcklig erfarenhet. Med hänsyn till den svårighetsgrad som arbetsuppgifterna innebär 
krävs tillräcklig erfarenhet, introduktion och handledning i arbetet. 

Uppföljning och revidering av riktlinjen
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och revidering 1 gång/år eller på förekommen 
anledning. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-05 
Dnr 17SN353 

Riktlinje placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och 
beroende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer riktlinje gällande placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och 
beroende 

Ärendebeskrivning 
Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 
råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning 
utan att inskränka rätten till individuell prövning, avsteg från lagstiftning, etisk utgångspunkt 
och fokus på värdegrund. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning inom 
beslutsområdet. 

Syftet med riktlinjen är rättssäker och likställig handläggning samt förtydligande av de krav 
som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna och vilken 
återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl fungerande 
myndighetsutövning är viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Riktlinjen avser placeringsbeslut gällande vuxna, 18 år eller äldre, med missbruk och 
beroendeproblematik för vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, 
familjehem eller särskilt boende. Riktlinjen anger mål och inriktning vid handläggning samt 
vilken kartläggning och vilka bedömningsgrunder som ska framgå av beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer myndighetsutövning 
Förslag riktlinje placeringsbeslut för vuxna vid missbruk och beroende 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



    
  

  

 
 

                                                                      
 

   
     

  
          
       

       

           
          

           
          

         
           
 

       
             
 

           
          

         
        

         
            

      

            
          

          
         

           
        

      

Riktlinje gällande placeringsbeslut 
för vuxna vid missbruk och 
beroende 

Placeringsbeslut
Socialnämnden har fastställt denna riktlinje att gälla vid myndighetsutövning inom 
beslutsområdet. Myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, 
förordningar, föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer etc. 

Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka 
rätten till individuell prövning, avsteg från gällande lagstiftning, etisk utgångspunkt 
och fokus på värdegrund. Syftet med riktlinjerna är rättssäker och likställig 
handläggning samt förtydligande av de krav som socialnämnden ställer gällande 
kvalitetssäkring av processerna och vilken återrapportering som nämnden begär. 
Socialnämnden anser att väl fungerande myndighetsutövning är viktig grund för en 
kostnadseffektiv verksamhet. 

Socialnämndens övergripande riktlinjer för myndighetsutövning anger alltid 
öppenvård innan slutenvård samt att hög grad av motivation krävs för stöd, LVM 
undantaget. 

Riktlinjen avser placeringsbeslut gällande vuxna, 18 år eller äldre, med missbruk 
och beroendeproblematik för vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende, familjehem eller motivationsboende. Riktlinjen anger mål och inriktning, 
utredning och handläggning samt vilken kartläggning och vilka 
bedömningsgrunder som ska framgå av utredningsunderlaget inför beslut. Av 
utredning ska också framgå vilka andra insatser som prövats före beslut om 
institutionsvård, motivering till varför öppenvårdsinsatser bedömts otillräckliga. 

Riktlinjerna ska också ge stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid individuell 
behovsbedömning. Den som handlägger ett ärende ansvarar för att gällande 
lagstiftning tillämpas och att handläggningen sker med en etisk utgångspunkt 
utifrån fokus på värdegrund. Verksamhetsansvarig är ålagd att säkerställa 
implementering av riktlinjer samt att erforderliga rutiner och metoder för hur 
myndighetsutövningen ska bedrivas inom aktuella beslutsområden existerar, är 
kända och lättillgängliga för berörda i verksamheten. 
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Riktlinjerna har bland annat sin utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL), lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föreskrifter och allmänna råd från 
Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015-4-2), 
rättspraxis samt kommunens mål och ambitioner.
Öppenvården är grunden för det stöd och hjälp man kan få för missbruk och 
beroende och insatser ska i första hand erbjudas under öppna former i närhet till 
den egna hemmiljön. Metoder som används vid utredning ska vara evidensbaserade 
och överensstämma med vad som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevården. 

Beslutsunderlag 
Individuella insatser ska normalt föregås av en grundlig utredning i syfte att ge 
beslutsfattaren ett tillförlitligt beslutsunderlag och utgöra en grund för valet av 
fortsatta insatser. En utredning ska bestå av kartläggning, bedömning och förslag 
till individuellt anpassade insatser; 

 Klientens bakgrund, familje- och sociala situation, sociala resurser 
 Utbildning, arbetslivserfarenhet 
 Bostadssituation 
 Ekonomi 
 Kriminalitet 
 Tidigare behandling och resultat 
 Egna försök att sluta 
 Missbrukets svårighetsgrad och varaktighet 
 Eventuell förekomst av fysisk och eller psykisk ohälsa 
 Behov av struktur och aktiv vägledning 
 Grad av motivation och beredskap för förändring 
 Orienteringsbild genom initial vårdplanering 
 Personens inställning om den vård som föreslås 
 Om barn berörs ska det särskilt belysas 
 Vilka andra insatser som prövats före beslut om institutionsvård 
 Om utredning föreslår att man frångår principerna för val av institution ska 

det motiveras 
 En plan som beskriver målet med vården och eventuell eftervård 

tillsammans med uppgifter om beräknad kostnad för hela 
perioden/vårdtiden. 

Av vårdplanen/uppdraget till behandlingshem ska framgå: 
 Mål med insatsen 
 Kort personbeskrivning och livssituation 
 Socialsekretarens bedömning 
 När och hur insatsen ska genomföras 
 Arbete under behandlingstiden med frågor som har betydelse för den 

enskilde efter avslutad behandling: 
 Boende 
 Sysselsättning 
 försörjning 
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 fritid 
 Psykisk hälsa 
 Fysisk hälsa 
 Kontakt med anhöriga 
 Kriminalitet 

 Planerad vårdtid 
 Drogscreening: frekvens och rapportering och skriftliga utvärderingar 

och ök om telefonmöten för uppföljning 
 Kontakt med behandlare i öppenvård under vårdtiden– behandling på 

institution en del av den totala behandlingen för den enskilde 
 Planering för hur öppenvården efter behandlingshem ska se ut 
 Eventuella permissioner 

En genomförandeplan upprättas av behandlingshemmet utifrån 
vårdplanen/uppdraget tillsammans med klienten och ska innehålla: 

 Vilka delar som ingår i insatsen 
 Vilka mål som gäller för insatsen 
 När och hur insatsen ska genomföras 
 På vilket sätt den enskilde haft inflytande över planeringen 
 Vilka personer som deltagit i planeringen 
 När planen har fastställts 
 När och hur planen ska följas upp 

4 Uppföljning och revidering av riktlinjen
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och revidering 1 gång/år samt på 
förekommen anledning. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-11 
Dnr 18SN476 

Ändring i delegationsordning gällande placeringsbeslut för 
barn och ungdom 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande 
bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende (HVB) och särskilt boende. Delegat ändras från verksamhetschef till socialnämndens 
arbetsutskott (AU). 

Ärendebeskrivning 
Ett beslut bistånd om bistånd gällande barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i familjehem samt vård i hem för vård eller boende (HVB) och 
särskilt boende är av ingripande karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. 
Utrednings- och beslutsprocessen har en hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter 
som därmed också kräver hög, specifik kompetens. 

Regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 
anges i socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:7 och HSLF-FS 2017:79. Det är 
socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet uppfylls. 
Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 
behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 
förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 
myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 
gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och 
rättssäkerhet ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses 
utgöra ett stöd för både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens delegationsordning 
Rutin vid förändringar av delegationsordningen 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 
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Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar 
beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om 
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att 
fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ dvs en nämnd får uppdra åt 
en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
ärenden enligt 38 §. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det 
är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det 
enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till 
delegation. Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om 
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det överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 
4 § socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 38 finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde 
utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation 
ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
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rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 

Anmälan till nämnd 

Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och 
som inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är 
dels att nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, 
dels att möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. 
Anmälan till nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna i ( se 6 kap 28-32 §§ 
kommunallagen gäller för förtroendevalda och anställda). 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Förklaring av begreppet handläggare 

Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Delegationsförbud 

Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken). 

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 
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2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i adoptionsärende 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller 
två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar 
vill få vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp’ 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 
hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 
misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten 

18 kap 19 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. 
vid misskötsamhet. 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 

BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LASS Lag (1993:389) om assistansersättning 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 

AU Arbetsutskottet 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m. 
IU Individutskottet 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (verksamhetsområde) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (verksamhetsområde) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (verksamhetsområde) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), Kommunallagen (KL) m.fl. _____________________________9 

A1 Utredning _________________________________________________________________________________________________________________9 

A2 Överklagan, yttrande m.m.___________________________________________________________________________________________________10 

A3 Anmälan till överförmyndare _________________________________________________________________________________________________14 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen___________________________________________________________________14 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj ___________________________________________________________________________________________16 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)_____________________________________________________16 

C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL ______________________________17 

C2 Kompletterande beslutanderätt _______________________________________________________________________________________________18 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) _________________________________________________________19 

E – Föräldrabalken ___________________________________________________________________________________________________20 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd__________________________________________________________________________21 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende _____________________________________________________22 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)______________________________________________________________22 

I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar___________________________________________________24 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ____________________________________________________25 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst __________________________________________________________________________________________27 

L – Bostadsanpassning ________________________________________________________________________________________________28 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl.___________________________________________________________________28 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)_______________________________________________________________________________29 

O – Upphandling, avtal mm ____________________________________________________________________________________________29 
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P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet _____________________________________________________________________________30 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. _______________________________________________________________________________________30 

P2 Eftergift av ersättning _______________________________________________________________________________________________________31 

P3 – Övriga ärenden___________________________________________________________________________________________________________31 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Handläggare 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A1.3 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef BoF och PSV Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till annan kommun 
hos IVO 

2 a kap 11 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.7 Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah 14 kap 2-7 §§ 
SoL 
24 a-24 g §§ 
LSS 

Kvalitetscontroller eller 
motsvarande 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från avgift gällande boende 8 kap 4-8 §§ 
SoL 

AU 
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A2 Överklagan, yttrande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta ursprungligen 
fattats av delegaten 

10 kap 1 och 2 §§ SoL AU 

A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.2 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 36 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar. 

A2.3 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
6 kap 33 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

A2.4 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 

A2.5 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.7 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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delegat. 
A2.9 Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-

och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

3 kap 10 § KL, 
6 kap 33 och 34 §§ p 3 
KL 

AU Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

A2.9.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.10 Beslut att anföra besvär över 
beslut 

AU 

A2.11 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

9 § 2 st FL AU 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.19 Begäran hos åklagare om förande 37 § LUL Enhetschef 
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av bevistalan Verksamhetsområdeschef 
A2.20 Anmälan om behov av offentligt 

biträde 
3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 

A2.27.1 - Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption, vårdnad om barn, barns boende, 
umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
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m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Handläggare 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Avdelningschef 

A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som är 
delegat 

A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet. 

A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 
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A2.40 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk,: 
Handläggare 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 
§ SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för 
barn och ungdom 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
och särskilt boende 

4 kap 1 § 
SoL 

AU 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och samma 
familjehem/jourhem. 

3 kap 19a 
§ SoF 

Enhetschef 
BoF 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 4 kap 2 § Handläggare 
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samband med placering, omplacering, eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård och boende enligt 
kommunens riktlinjer 

SoL BoF 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare 
BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B10 Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör 
någon av hens föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men
inte till tjänsteperson. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt SoL fortfarande 
behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 
12 §§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn. 6 kap 13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 
(över 4 mån) 

11 kap 2 § 
2 st. SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a 
och b §§ 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 11 kap 1 Enhetschef 
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åtgärd och 2 §§ 
SoL 

BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till 
annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § 
SoL 

AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1-4 
§§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från betalning 
av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU 
B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
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C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 

vård enligt LVU 
4 § LVU AU 

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13. 

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU 

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 
st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 
enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 

C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st LVU ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

AU 

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. B13. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 
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C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU 

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 

C2 Kompletterande beslutanderätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 

under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5 

C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 
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ledamot 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF 
C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 

upphöra 
9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

C3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Handläggare 
BoF 

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 1 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL. 

C3.4.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 

C3.5.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 32 § 1 st Handläggare 
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läkarundersökningen LVU BoF 

E – Föräldrabalken 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 

st FB 
Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en 
man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 

E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja måste 
fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2012. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 

E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och Handläggare 
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17 a §§ FB BoF 
E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 

vårdnadshavare/förmyndare för barn 
6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 

SoL 
Handläggare STF En individuell bedömning ska alltid göras i 

biståndsärenden 
F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 

SoL 
Handläggare STF 

F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet 
eller frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och 
hyresskulder upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF 

F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF 

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
STF 
Enhetschef STF 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap 1 Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
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kap 1 § SoL och 2 §§ 
SoL 

uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 

F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL som utgått obehörigen eller med för högt 
belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 

vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 månader 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Observera LOU men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 - över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
H1 Beslut om att inleda utredning 

om skäl för tvångsåtgärd 
7 § LVM Enhetschef PSV 

H2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 

7 § LVM Enhetschef PSV 

22 



     
     
    

     
    

   

   

   
    

             

    
   

                 

   
  

  
 

  

          
          

        

    
    

  

   
 

  

    
     

  

    
 

 
  

    
   

 

    

 
  

 

alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

H3 Beslut om vilken tjänsteperson 
som ska vara kontaktperson och 
svara för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Handläggare PSV 

H4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare PSV Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
vård 

11 § 
LVM 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § 
LVM ska upphöra 

18 b § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 
LVM 

Enhetschef PSV 
Avdelningschef SO 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2 
LVM 

Enhetschef PSV 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Enhetschef/Avd chef/AU 
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I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 

SoL 
Vux.funk: AU 
PSV: Enhetschef 
ÄO: Handläggare 

OBS! Notera skillnaderna i 
delegation. 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I6.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

Handläggare LSS 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
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I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare LSS Se aktuellt cirkulär från SKL. 

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldreomsorgen och Stöd och 
omsorg 

8 kap 2,4-9 
§§ SoL 

Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
och befrielse från avgift samt 
Nr. B23 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Beslut om personkretstillhörighet kan 
inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 
J3 Beslut om insats i form av personlig assistent 

(tillfällig utökning) 
9 § 2 LSS Handläggare LSS 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie 
assistents frånvaro 

9 § 2 LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare 9 § 3 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J6 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson 9 § 4 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
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myndighetsutövning 
J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp 

till 12 timmar 
9 § 5 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU 
J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 
9 § 6 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Handläggare LSS 

J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare LSS 

J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom 
kommunen och hos annan huvudman 

9 § 8 LSS AU 

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 

9 § 9 LSS ÄO: Handläggare och enhetschef 
myndighetsutövning 
Vux.funk: AU 

OBS! Notera skillnaderna i delegation. 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

9 § 10 LSS Handläggare LSS Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare LSS 
J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 
16 § 2 st LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Med undantag för personlig assistans 
och bostad med särskild service där IU 
är beslutsfattare 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser 
enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt 
eller för hög assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 
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J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 
år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 
§§ SoF 

Handläggare LSS Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till FK 

5 § 2 st LASS Handläggare LSS 

J21 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 

Handläggare 

J21.1 - Utöver riktlinjer AU 
J22 Beslut om att anmäla till överförmyndare att person 

som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

J23 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre 
finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 

riktlinjer 
6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU 

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 
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K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU 

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 

L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU 
L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Verksamhetsområdeschef 

Enhetschef 
L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada. 
3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap 
2 § HSL 
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eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för patientsäkerheten 
M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-

2§§ PSL 
Verksamhetsområdeschef Se SOSFS 

1998:13 
Se SPSFS 
2013:18 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
N1 Beslut om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 
myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
OSL 

Handläggare 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-
/sekretessprövning, hänvisas till OSL och Socialstyrelsens vägledning 
”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och 
sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
TF, 
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL, 
11 kap 3 § 
OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
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Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut >5 basbelopp AU 
O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 5 

prisbasbelopp 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O3 Upphandling högst 2 prisbasbelopp Verksamhetsområdeschef 
O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare 
O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett 

prisbasbelopp 
AU 

O6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Verksamhetsområdeschef 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Förvaltningschef 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller 

P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare 
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P1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 
enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 3 § SoL Enhetschef 

P1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård 
och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Handläggare 

P1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SB 107 kap 5 § SB 
9 kap 2 § SoL 

Administratör 

P1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag 

16 kap 18 § SB Handläggare 
Administratör 

P1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 

P2 Eftergift av ersättning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef 

P3 – Övriga ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P3.1 Fondmedel AU 
P3.2 Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till SN:s nästa sammanträde 6 kap 36 § KL Ordförande 

Ersättare: vice ordförande 
P3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare: Verksamhetsområdeschef 
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Förändringar i delegationsordningen 

Roll- och ansvarsfördelning 
 Verksamhetsansvariga har ansvar att lyfta frågan om förändringar genom 

tjänsteskrivelse till socialnämnden. 
 Socialnämnden fattar beslut om ändringar i delegationsordningen 
 Nämndsekreteraren ansvarar för att göra ändringarna i förteckningen och att 

publicera de förändrade dokumenten i pdf-format. 

Tjänsteskrivelsen 
Tjänsteskrivelsen ska innehålla; 
 Vilket delegationsområde ändringen gäller, exempelvis Ekonomiskt bistånd, 

LSS, beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
etc. 

 Alternativ: 
o Vid förändring av innehåll i befintlig punkt anges vilken punkt det 

gäller och den gamla formuleringen och förslag till ny formulering 
presenteras 

o Vid ny punkt anges det nya numret för punkten och förslag till 
formulering 

o När en punkt ska tas bort anges punktens nummer och dess lydelse. 

För att underlätta hanteringen bör dessa formuleringar dokumenteras på samma sätt 
som uppställningen i delegationsordningen, se följande exempel: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I5 Beslut om 

insats i form av 
ledsagare upp 
till 12 timmar 

4 kap 1 § SoL Handläggare ÄO och 
LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 
timmar 

4 kap 1 § SoL IU 

TIPS! Du kan använda det ovanstående exempel som mall, genom att kopiera in det i din 
tjänsteskrivelse. Dokumentet finns lagrat under 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 Delegationsordning” 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
825e804d-c9c9-494b-8661-844b073a35d8.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (2) 



    
 

  

  
 

                                                                       

    

  
      

  

    
         

   
     

      

              
   

         
            

         

             
        

  

                 
             

            
   

  

   
         

       
   

            
     

  
           

 

Ändring av delegationsordningen (enbart 
nämndsekreteraren) 
Var finns originaldokumenten? 
Originaldokumenten finns lagrade i följande katalog; 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Hur ändrar man i dokumentet? 
Beroende på vad som ska göras så finns följande alternativ 

1. Ändra texten (befintlig punkt) 
2. Ta bort rad (punkten ska utgå) 
3. Infoga ny rad (ny punkt har tillkommit) 

Då det gäller punkt 2 och 3 måste efterföljande nummerserie uppdateras så att det 
blir en löpande nummerserie. 

Innehållsförteckningen måste också uppdateras så att sidnumreringen blir rätt. 
Detta gör man genom att högerklicka på förteckningen och välja ”uppdatera fält” 
och sedan om hela tabellen ska uppdateras eller endast sidnummer. 

Avsluta med att går till första sidan/framsidan och skriv in det datum som 
socialnämnden fattade beslut om den nya delegationsordningen. Spara dokumentet. 

Att skapa PDF-dokument 

1. Gå in på fliken ”arkiv” och välj ”Spara som”. Gå in i rätt mapp där du ska 
spara dokumentet och välj sedan formatet PDF för att skapa ett dokument i 
PDF-format. 

2. Det färdiga dokumentet ska lagras i följande mapp för att vara tillgängliga 
via vår kvalitetsportal: 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Tillgång till aktuella delegationsordningar 
De aktuella delegationsordningarna kan nås via socialtjänsten kvalitetsportal på 
Insidan. Se under Kvalitet i socialtjänsten/Gemensamma kvalitetsdokument. 
Dokumenten återfinns under Ledningssystem/Delegationsordning. 

Om någon vill skapa genvägar till dessa dokument för att förenkla tillgängligheten 
så återfinns alla delegationsordningar under 
W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning”. Ansvaret för att underhållet av dessa genvägar har de som 
skapat dem. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
825e804d-c9c9-494b-8661-844b073a35d8.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (2) 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-11 
Dnr 18SN477 

Ändring delegationsordning placeringsbeslut vuxna vid 
missbruk och beroende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar ändring i delegationsordning vid placeringsbeslut gällande bistånd åt 
vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller 
särskilt boende upp till 3 månader. Delegat ändras från enhetschef till socialnämndens 
arbetsutskott (AU). 

Klicka här för att beskriva ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Ett beslut bistånd om bistånd gällande vuxna dom i form av vård form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 
3 månader är av ingripande karaktär och måste grundas på en gedigen utredning. Utrednings-
och beslutsprocessen har en hög svårighetsgrad med kvalificerade arbetsuppgifter som 
därmed också kräver hög, specifik kompetens. 

Det är socialnämndens ansvar att säkerställa att behörighetskraven inom beslutsområdet 
uppfylls. Vidare att utifrån regleringen också göra en samlad bedömning om vilka, utöver 
behörighetskraven, ytterligare kvalifikationer som krävs utifrån verksamheten och aktuella 
förutsättningar. Yttersta ansvaret för kvalitetssäkring av detta samt processerna vid 
myndighetsutövning åligger socialnämnden. 

Socialnämndens samlade bedömning är att i dagsläget krävs en förändring av delegationen 
gällande delegat inom aktuellt beslutsområde. Förutom att säkerställa kvalitet och 
rättssäkerhet ska åtgärden tillsammans med nya riktlinjer för placeringsbeslut även anses 
utgöra ett stöd för både ansvariga och utredare inom besluts- och verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens delegationsordning 
Rutiner vid förändring av delegationsordning 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 
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Socialnämndens
delegationsordning

Beslutad av socialnämnden 2017-12-20



  

    

                
                

                 
                 

             
                    
         

               
              

       

                
            

                     
                  

    

                  
               

     

   

             
          
              

         
                

  
           
           

              
               

             
           

               
              

               
               

Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar 
beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om 
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att 
fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

Enligt kommunallagen 6 kap § 37 kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ dvs en nämnd får uppdra åt 
en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
ärenden enligt 38 §. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det 
är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det 
enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till 
delegation. Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om 
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det överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 
4 § socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 38 finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde 
utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation 
ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
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rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 

Anmälan till nämnd 

Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och 
som inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är 
dels att nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, 
dels att möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. 
Anmälan till nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna i ( se 6 kap 28-32 §§ 
kommunallagen gäller för förtroendevalda och anställda). 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Förklaring av begreppet handläggare 

Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Delegationsförbud 

Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken). 

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 
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2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i adoptionsärende 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller 
två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar 
vill få vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp’ 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 
hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 
misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten 

18 kap 19 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. 
vid misskötsamhet. 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 

BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LASS Lag (1993:389) om assistansersättning 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 

AU Arbetsutskottet 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m. 
IU Individutskottet 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (verksamhetsområde) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (verksamhetsområde) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (verksamhetsområde) 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Handläggare 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A1.3 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan 
kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef BoF och PSV Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till annan kommun 
hos IVO 

2 a kap 11 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.7 Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah 14 kap 2-7 §§ 
SoL 
24 a-24 g §§ 
LSS 

Kvalitetscontroller eller 
motsvarande 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från avgift gällande boende 8 kap 4-8 §§ 
SoL 

AU 
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A2 Överklagan, yttrande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta ursprungligen 
fattats av delegaten 

10 kap 1 och 2 §§ SoL AU 

A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.2 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 36 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-/utskottssammanträdet 
inte kan avvaktas. Se även vad som sägs i SKL:s 
rekommendationer bilaga 1 avsnitt 9 beträffande 
delegering av beslutanderätt som annars inte är 
delegerbar. 

A2.3 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
6 kap 33 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

A2.4 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 

A2.5 Prövning av att överklagande skett 
i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.7 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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delegat. 
A2.9 Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-

och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

3 kap 10 § KL, 
6 kap 33 och 34 §§ p 3 
KL 

AU Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

A2.9.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.10 Beslut att anföra besvär över 
beslut 

AU 

A2.11 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

9 § 2 st FL AU 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.19 Begäran hos åklagare om förande 37 § LUL Enhetschef 
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av bevistalan Verksamhetsområdeschef 
A2.20 Anmälan om behov av offentligt 

biträde 
3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 

A2.27.1 - Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption, vårdnad om barn, barns boende, 
umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
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m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Handläggare 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Avdelningschef 

A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som är 
delegat 

A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet. 

A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.) 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 
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A2.40 Framställan till domstol om behov 
av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk,: 
Handläggare 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 
§ SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem för 
barn och ungdom 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
och särskilt boende 

4 kap 1 § 
SoL 

AU 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och samma 
familjehem/jourhem. 

3 kap 19a 
§ SoF 

Enhetschef 
BoF 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 4 kap 2 § Handläggare 
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samband med placering, omplacering, eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård och boende enligt 
kommunens riktlinjer 

SoL BoF 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare 
BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B10 Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör 
någon av hens föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men
inte till tjänsteperson. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt SoL fortfarande 
behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 
12 §§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn. 6 kap 13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men 
inte till tjänsteperson. 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 
(över 4 mån) 

11 kap 2 § 
2 st. SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a 
och b §§ 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 11 kap 1 Enhetschef 
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åtgärd och 2 §§ 
SoL 

BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till 
annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef 
BoF 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § 
SoL 

AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 
18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1-4 
§§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från betalning 
av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
BoF 

Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU 
B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt riktlinjer Handläggare BoF Se rekommendationer SKL 
B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
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C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 

vård enligt LVU 
4 § LVU AU 

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13. 

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU 

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 
st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 
enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 

C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 
st LVU ska upphöra 

22 § 3 st 
LVU 

AU 

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. B13. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 
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C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU 

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 

C2 Kompletterande beslutanderätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 

under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5 

C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 
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ledamot 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF 
C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 

upphöra 
9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

C3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Handläggare 
BoF 

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 1 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL. 

C3.4.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 

C3.5.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 32 § 1 st Handläggare 

19 



  

       
 

        
        

         
          

        
       

  

     

          

        
          
   

                
    

              
     
 

 

        
    

              
          

       
       

 
     

     
  

     

             

      
     

               
       

           

läkarundersökningen LVU BoF 

E – Föräldrabalken 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 

st FB 
Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en 
man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 

E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja måste 
fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2012. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 

E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och Handläggare 
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17 a §§ FB BoF 
E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 

vårdnadshavare/förmyndare för barn 
6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 

SoL 
Handläggare STF En individuell bedömning ska alltid göras i 

biståndsärenden 
F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 

SoL 
Handläggare STF 

F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet 
eller frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och 
hyresskulder upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF 

F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF 

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
STF 
Enhetschef STF 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 9 kap 1 Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
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kap 1 § SoL och 2 §§ 
SoL 

uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 

F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL som utgått obehörigen eller med för högt 
belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 

vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 månader 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Observera LOU men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 - över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
H1 Beslut om att inleda utredning 

om skäl för tvångsåtgärd 
7 § LVM Enhetschef PSV 

H2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 

7 § LVM Enhetschef PSV 

22 



     
     
    

     
    

   

   

   
    

             

    
   

                 

   
  

  
 

  

          
          

        

    
    

  

   
 

  

    
     

  

    
 

 
  

    
   

 

    

 
  

 

alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

H3 Beslut om vilken tjänsteperson 
som ska vara kontaktperson och 
svara för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Handläggare PSV 

H4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare PSV Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
vård 

11 § 
LVM 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § 
LVM ska upphöra 

18 b § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 
LVM 

Enhetschef PSV 
Avdelningschef SO 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

H9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2 
LVM 

Enhetschef PSV 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Enhetschef/Avd chef/AU 
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I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 

SoL 
Vux.funk: AU 
PSV: Enhetschef 
ÄO: Handläggare 

OBS! Notera skillnaderna i 
delegation. 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra uppdragstagare 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I6.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

Handläggare LSS 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 
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I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare LSS Se aktuellt cirkulär från SKL. 

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldreomsorgen och Stöd och 
omsorg 

8 kap 2,4-9 
§§ SoL 

Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
och befrielse från avgift samt 
Nr. B23 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Beslut om personkretstillhörighet kan 
inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 
J3 Beslut om insats i form av personlig assistent 

(tillfällig utökning) 
9 § 2 LSS Handläggare LSS 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie 
assistents frånvaro 

9 § 2 LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare 9 § 3 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J6 Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson 9 § 4 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
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myndighetsutövning 
J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp 

till 12 timmar 
9 § 5 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU 
J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 
9 § 6 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Handläggare LSS 

J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare LSS 

J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom 
kommunen och hos annan huvudman 

9 § 8 LSS AU 

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 

9 § 9 LSS ÄO: Handläggare och enhetschef 
myndighetsutövning 
Vux.funk: AU 

OBS! Notera skillnaderna i delegation. 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

9 § 10 LSS Handläggare LSS Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare LSS 
J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 
16 § 2 st LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Med undantag för personlig assistans 
och bostad med särskild service där IU 
är beslutsfattare 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser 
enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt 
eller för hög assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 
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J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 18 
år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 
§§ SoF 

Handläggare LSS Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till FK 

5 § 2 st LASS Handläggare LSS 

J21 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 

Handläggare 

J21.1 - Utöver riktlinjer AU 
J22 Beslut om att anmäla till överförmyndare att person 

som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

J23 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre 
finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 

riktlinjer 
6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU 

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för tillstånd 
inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 
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K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU 

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 

L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU 
L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Verksamhetsområdeschef 

Enhetschef 
L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada. 
3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap 
2 § HSL 
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eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för patientsäkerheten 
M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-

2§§ PSL 
Verksamhetsområdeschef Se SOSFS 

1998:13 
Se SPSFS 
2013:18 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
N1 Beslut om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 
myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
OSL 

Handläggare 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-
/sekretessprövning, hänvisas till OSL och Socialstyrelsens vägledning 
”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och 
sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
TF, 
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL, 
11 kap 3 § 
OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
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Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut >5 basbelopp AU 
O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 5 

prisbasbelopp 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O3 Upphandling högst 2 prisbasbelopp Verksamhetsområdeschef 
O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare 
O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett 

prisbasbelopp 
AU 

O6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Verksamhetsområdeschef 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Förvaltningschef 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller 

P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare 
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P1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 
enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 3 § SoL Enhetschef 

P1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård 
och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Handläggare 

P1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SB 107 kap 5 § SB 
9 kap 2 § SoL 

Administratör 

P1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag 

16 kap 18 § SB Handläggare 
Administratör 

P1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 

P2 Eftergift av ersättning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef 

P3 – Övriga ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P3.1 Fondmedel AU 
P3.2 Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till SN:s nästa sammanträde 6 kap 36 § KL Ordförande 

Ersättare: vice ordförande 
P3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare: Verksamhetsområdeschef 
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Förändringar i delegationsordningen 

Roll- och ansvarsfördelning 
 Verksamhetsansvariga har ansvar att lyfta frågan om förändringar genom 

tjänsteskrivelse till socialnämnden. 
 Socialnämnden fattar beslut om ändringar i delegationsordningen 
 Nämndsekreteraren ansvarar för att göra ändringarna i förteckningen och att 

publicera de förändrade dokumenten i pdf-format. 

Tjänsteskrivelsen 
Tjänsteskrivelsen ska innehålla; 
 Vilket delegationsområde ändringen gäller, exempelvis Ekonomiskt bistånd, 

LSS, beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
etc. 

 Alternativ: 
o Vid förändring av innehåll i befintlig punkt anges vilken punkt det 

gäller och den gamla formuleringen och förslag till ny formulering 
presenteras 

o Vid ny punkt anges det nya numret för punkten och förslag till 
formulering 

o När en punkt ska tas bort anges punktens nummer och dess lydelse. 

För att underlätta hanteringen bör dessa formuleringar dokumenteras på samma sätt 
som uppställningen i delegationsordningen, se följande exempel: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I5 Beslut om 

insats i form av 
ledsagare upp 
till 12 timmar 

4 kap 1 § SoL Handläggare ÄO och 
LSS 
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 
timmar 

4 kap 1 § SoL IU 

TIPS! Du kan använda det ovanstående exempel som mall, genom att kopiera in det i din 
tjänsteskrivelse. Dokumentet finns lagrat under 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 Delegationsordning” 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
2dd359f9-25c3-43f4-88f9-29bc9c7f7fe0.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (2) 



    
 

  

  
 

                                                                       

    

  
      

  

    
         

   
     

      

              
   

         
            

         

             
        

  

                 
             

            
   

  

   
         

       
   

            
     

  
           

 

Ändring av delegationsordningen (enbart 
nämndsekreteraren) 
Var finns originaldokumenten? 
Originaldokumenten finns lagrade i följande katalog; 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Hur ändrar man i dokumentet? 
Beroende på vad som ska göras så finns följande alternativ 

1. Ändra texten (befintlig punkt) 
2. Ta bort rad (punkten ska utgå) 
3. Infoga ny rad (ny punkt har tillkommit) 

Då det gäller punkt 2 och 3 måste efterföljande nummerserie uppdateras så att det 
blir en löpande nummerserie. 

Innehållsförteckningen måste också uppdateras så att sidnumreringen blir rätt. 
Detta gör man genom att högerklicka på förteckningen och välja ”uppdatera fält” 
och sedan om hela tabellen ska uppdateras eller endast sidnummer. 

Avsluta med att går till första sidan/framsidan och skriv in det datum som 
socialnämnden fattade beslut om den nya delegationsordningen. Spara dokumentet. 

Att skapa PDF-dokument 

1. Gå in på fliken ”arkiv” och välj ”Spara som”. Gå in i rätt mapp där du ska 
spara dokumentet och välj sedan formatet PDF för att skapa ett dokument i 
PDF-format. 

2. Det färdiga dokumentet ska lagras i följande mapp för att vara tillgängliga 
via vår kvalitetsportal: 
”W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning” 

Tillgång till aktuella delegationsordningar 
De aktuella delegationsordningarna kan nås via socialtjänsten kvalitetsportal på 
Insidan. Se under Kvalitet i socialtjänsten/Gemensamma kvalitetsdokument. 
Dokumenten återfinns under Ledningssystem/Delegationsordning. 

Om någon vill skapa genvägar till dessa dokument för att förenkla tillgängligheten 
så återfinns alla delegationsordningar under 
W:\BOKHYLLAN\Förvaltningar\SOC\Gemensamt\00 Ledningssystem\03 
Delegationsordning”. Ansvaret för att underhållet av dessa genvägar har de som 
skapat dem. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-09-24 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2017-11-17 

Redaktör 
Kvalitetsansvarig Linda Stenström 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
2dd359f9-25c3-43f4-88f9-29bc9c7f7fe0.docx 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 2 (2) 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-23 
Dnr 18SN289 

Ny rutin i socialtjänsten gällande arbets- och skyddskläder 

Förslag till beslut
Socialnämnden i Piteå kommun beslutar att rutin gällande arbets- och skyddskläder ska gälla 
all personal inom kommunal vård- och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt 
med personer kan innebära risk för överföring av smitta. 

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4 med ikraftträdande 2018-11-19 ålägger 
arbetsgivaren ansvaret för arbetskläder, kostnader för dessa samt att de hanteras på ett 
erforderligt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare utsätts för smittrisker i arbetet. Kunskap 
om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta och 
förhindra smittspridning är det primära i föreskrifterna. 

Det finns sedan tidigare föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och 
klädregler i patientnära arbete som utgör grunden i Sveriges vårdhygieniska riktlinjer. Dessa 
är obligatoriska att tillämpa inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen 
men eftersom nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta inte 
bara förekommer inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen innefattar 
föreskriften även genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
och lagen (1993:387) om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade, LSS. Sedan 
2016-01-01 omfattas således även hemtjänst och särskilt boende i form av vård och omsorgs-
samt LSS-boende. 

För socialförvaltningen som arbetsgivare innebär det utökade arbetsmiljöskyldigheter som 
kräver rutiner gällande arbetskläder vilka sedan tidigare är upprättade inom äldreomsorgen. 
Utvidgning av rutinerna föreslås till att gälla all socialtjänstens personal inom kommunal 
vård- och omsorg vid vårdnära arbete och moment där kontakt med personer kan innebära 
risk för överföring av smitta (bilaga 1). Rutiner är sedan tidigare framtagna gällande 
efterlevandskontroller. 

Beslutsunderlag 
SOSFS 2015:10 
AFS 2018:4 
Översyn arbetsgivarens ansvar utifrån ny föreskrift AFS 2018:4 

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

Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen 



    
  

  

 
 

 

       
                                                                    

    
   

   

             
          

          
            

            
          
         

           
             

   

        
              

            
           

 
           

            
             

           
             

  

  
          

          
            

            
          
 

            
          

      
  

Rutin gällande arbetskläder för 
socialtjänstens personal inom 
kommunal vård- och omsorg 

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

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 ålägger arbetsgivaren ansvaret för 
arbetskläder, kostnader för dessa samt att de hanteras på ett erforderligt sätt i syfte 
att förebygga att arbetstagare utsätts för smittrisker i arbetet. Det finns även 
riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län. 

Syfte 
Syfte med basala hygienregler är att förhindra smittspridning från brukare till 
personal, från personal till brukare samt mellan brukare via personalens händer och 
kläder. Basal hygien ska tillämpas av all personal där vård och omsorg bedrivs. 
Användning av skyddskläder och korrekt arbetsklädsel är en förutsättning för att 
kunna följa de basala hygienrutiner som är grunden i allt förebyggande arbete med 
att förhindra smittspridning. 

Arbets- och skyddskläder 
Rutinen beskriver regler och hantering av arbets- och skyddskläder för 
socialtjänstens personal som arbetar inom kommunal vård- och omsorg vid 
vårdnära arbete och moment där kontakt med personer kan innebära risk för 
överföring av smitta. I de fall arbets- och eller skyddskläder krävs tillhandahåller 
arbetsgivaren dessa. Arbetsgivaren står även för kostnader avseende tvätt av 
arbetskläder. 

• Den som utför vård och omsorg ska använda de arbets- och skyddskläder 
som arbetsgivaren tillhandahåller. I det fall arbetskläder krävs är det 
obligatoriskt att använda dessa under hela arbetspasset 
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• I de fall arbetskläder krävs ska ombyte ske på arbetsplatsen före och efter 
arbetstid. 

• Tillhandahållna arbetskläder ska bytas dagligen och endast användas i 
tjänst. 

• Det är inte tillåtet att bära långärmat plagg med uppkavlade ärmar under 
arbetskläder. 

• Vid personnära omvårdnad ska skyddskläder användas. Exempel på sådan 
omvårdnad är intimhygien, duschning och såromläggning. 

• Tillhandahållna arbetskläder får ej tvättas hemma och det får ej göras 
ändringar på plaggen. 

• Tillhandahållna arbetskläder ska läggas i särskild tvättsäck med rätsidan 
utåt, tömda på föremål. 

• Om brukaren vid ledsagning inte vill att personalen ska bära arbetskläder 
bör hänsyn tas till den enskildes önskemål. Beslut om att använda privata 
kläder ska ske efter dialog med enhetschef. 

Tillhandahållna arbetskläder behöver inte bytas vid 
• utevistelse med brukare ex promenader inom närområdet 
• egen promenad på lunchrast (ej rökning) 
• förflyttning mellan verksamheter och till brukare t ex i hemtjänst och i 

hemsjukvård 

Arbetsgivaren ansvarar för att föreskrifterna följs. Följsamhetskontroll av rutinerna 
sker genom att samtliga berörda anställda ifyller en blankett ”Självskattning 
klädregler och basala hygienrutiner en gång/år. För vissa verksamheter 
kompletteras självskattningen med observationer av utsedda personer. Resultatet 
rapporteras till verksamhetsansvarig chef som vidtar åtgärder vid behov och 
vidtalar berörd personal. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-07 
Dnr 18SN377 

Utredning av habiliteringsersättning 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att övergå till att betala 
habiliteringsersättning per närvarotimme. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över ersättningarna för brukare i daglig 
verksamhet/sysselsättning. 
Habiliteringsersättningen i Piteå kommun har haft samma struktur och varit på samma 
ersättningsnivå under lång tid. Som framgår i utredningen så spretar ersättningen med en 
blandning av timersättning och hel och halvdagar som inte ser likadana ut och dessutom är 
svåra att förklara varför det ser ut som det gör. 
Att samtliga personer som beviljats daglig verksamhet enl. LSS eller daglig sysselsättning enl. 
SoL skulle få habiliteringsersättningen utbetalad per närvarotimme skulle skapa likhet i 
gruppen och även stimulera till ökad närvaro och därmed fler arbetade timmar och ökad 
aktivitet. 

Beslutsunderlag
Utredning, Översyn av ersättningar i daglig verksamhet och sysselsättning 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Ersättningar för brukare i daglig verksamhet 

Uppdrag från socialnämnden 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över ersättningarna för brukare i daglig 
verksamhet/sysselsättning. 

Bakgrund 
Personer som ansöker och beviljas daglig verksamhet enligt LSS eller daglig sysselsättning enligt SoL 
erbjuds placering genom den placeringsgrupp för verkställighet som finns inom Stöd och omsorg. I 
placeringsgruppen ingår ansvariga för utredningar enl. LSS och SoL samt ansvariga enhetschefer för 
verkställighet av daglig verksamhet/sysselsättning. 
Personer som beviljas daglig verksamhet/sysselsättning har bedömts sakna arbetsförmåga gentemot 
den öppna arbetsmarknaden och har beviljats ersättning av försäkringskassan i form av 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. 
För att stimulera till att ansöka om daglig verksamhet/sysselsättning och att vara på sin arbetsplats 
enligt planering utbetalas habiliteringsersättning. 

Styrande dokument 
I SKL:s Cirkulär 2005:9 framkommer att man begärt ett klargörande från Skatteverket om hur 
habiliterings/stimulansersättningar ska hanteras skattemässigt. Skatteverket har i sin svarsskrivelse 
gjort bedömningen att habiliteringsersättning och motsvarande stimulansersättningar inte ska anses 
skattepliktiga. 

Nivåerna i dagligverksamhet/sysselsättning inom Stöd och omsorg 2018 
I Piteå kommun ser habiliteringsersättningen ut enligt följande. 

 Onyxen, Safiren, Topasen och Kristallen. 17 kr halvdag och 24 kr heldag. Halvdag upp till 4 
timmar, heldag 4 timmar eller mer. 

 Boendepatrullen, 6 kr/timme max 36 kr/dag. 
 Arbetsanpassare LSS och SoL. 18 kr halvdag och 36 kr heldag. Halvdag upp till 3 timmar, 

heldag 3 timmar eller mer. 
 SAVO, Bryggan och Föreningspatrullen 6 kr per timmer max 36 kr per dag. 
 Repris 4:50 kr/timme där Repris svarar för 2:25 kr/timme och daglig verksamhet för 2:25 

kr/timme. 

Hur ser det ut i andra kommuner 

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

www.pitea.se
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 Lycksele betalar 55 kr/dag oavsett antal timmar till gruppen med LSS beslut. 
 Sundsvall betalar 6 kr/timme för SoL beslut och 25 kr/halvdag och 36 kr/heldag för LSS beslut. 
 Skellefteå betalar halvdag upp till 4 timmar 30 kr. Heldag 4 timmar el. mer 45 kr. 
 Umeå betalar 23 kr/halvdag och 46 kr/heldag. Enbart LSS beslut. 
 Uppsala betalar 49kr/dag för närvaro under fem timmar och 59 kr/dag för fem timmar eller 

mer. 
 Gävle betalar 15 kr/timme minimum 30 kr/dag max 90 kr/dag. Inga SoL beslut i daglig 

verksamhet. 

Timersättning för alla 
Som framgår så har flertalet kommuner som tillfrågats inte övergått till timersättning utan har kvar 
begreppet halv och heldagar. Dock så har majoriteten av tillfrågade kommuner högre 
ersättningsnivåer än vad vi har i Piteå kommun. 
Att införa timersättning för alla som har aktuella beslut skulle innebära en tydlighet att ersättning 
utbetalas för den tid man är på sin dagliga verksamhet/sysselsättning. Det blir även tydligt att en ökad 
närvarotid ger en högre ersättning till den enskilde och stimulerar därmed till ökad aktivitet. 

Höjd timersättning 
Under utredningens gång så har avstämning skett med ordförande som uttalat önskemål att höja 
ersättningsnivån från 6 kr/timme max 36 kr/dag till 9 kr/timme max 54 kr/dag. 2017 gjordes en 
uppskattning vad det skulle kosta att för dagverksamheterna Kristallen, Topasen, Safiren och Onyxen 
övergå från ersättning kopplad till halv och heldag till timersättning 6kr/timme max 36 kr/dag. 
Beräkningen gjordes på två mätmånader och uppskattades till ca 80 tkr/år. 
Motsvarande beräkning för arbetsanpassarna resulterade i en marginell kostnadsökning. 
För Repris innebär en höjning en merkostnad för Samhällsbyggnadsförvaltningen och dialog har skett 
med ansvarig chef som godkänt den merkostnad som en höjning innebär. 

Sammanfattande resonemang 
Habiliteringsersättningen i Piteå kommun har haft samma struktur och varit på samma ersättningsnivå 
under lång tid. Som framgår ovan så spretar ersättningen med en blandning av timersättning och hel 
och halvdagar som inte ser likadana ut och dessutom är svåra att förklara varför det ser ut som det 
gör. 
Vid en jämförelse med andra kommuner så framgår att även där finns olikheter men flera av de 
tillfrågade kommunerna har högre nivåer i kronor/dag. Ersättningen ska stimulera till aktivitet och 
närvaro men ex. med kostnaden för resa till och från arbetsplatsen innebär det med dagens 
ersättningsnivå att den enskilde ”går back” ekonomiskt. Detta innebär att vi idag har personer som 
inte påbörjar sin dagliga verksamhet/sysselsättning med hänvisning till detta. 

Att samtliga personer som beviljats daglig verksamhet enl. LSS eller daglig sysselsättning enl. SoL 
skulle få habiliteringsersättningen utbetalad per närvarotimme skulle skapa likhet i gruppen och även 
stimulera till ökad närvaro och därmed fler arbetade timmar och ökad aktivitet. 
När det gäller ersättningsnivån så skulle en ökning från 6 kr/timme max 36 kr/dag till 9 kr/timme max 
54 kr/dag innebära att personer i daglig verksamhet/sysselsättning får en ersättningsnivå som ger fler 
kostnadstäckning för arbetsresan. Dessutom får Piteå kommun ersättningsnivåer som mer motsvarar 
ovan redovisade kommuner. Kostnadsmässigt skulle höjningen innebära en ökad kostnad med 
uppskattningsvis 340 tkr. 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att; 

- Övergå till att betala habiliteringsersättning per närvarotimme. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Stöd till Försörjning och Daglig verksamhet 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-28 
Dnr 18SN467 

Kostnad för arbetsresor för personer som har beslut om 
daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att inte gå vidare med utredningen kostnad för arbetsresor i 
egen regi. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har ett avtal om taxitransporter med Piteå Taxi AB för perioden 2015-07-01 till 
2019 06-30 för riksfärdtjänst och färdtjänst. Inför en ny upphandling behöver förutsättningar 
och möjligheter för vissa arbetsresor i egen regi utredas, då det kan påverka avtalets innehåll. 
Utredningen har karaktären av en förstudie där utredaren gör bedömningen att det kan finnas 
möjligheter att utföra arbetsresor i egen regi men att det också finns betydande förhållanden 
som påverkar förutsättningarna och möjligheterna. Kostnaderna överstiger väsentligt 
budgeten för färdtjänst år 2018. De kostnader som prognostiseras för målgruppen år 2018 
uppgår till 1 700 tkr. Utredaren uppskattar kostnaden för att utföra resor i egen regi för 
målgruppen till närmare 3 000 tkr. Utredarens bedömning är att en tillräcklig budget för 
verksamheten ”arbetsresor i egen regi” ska vara fastställd inför införande. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport ”Arbetsresor i egen regi” daterad 2018-11-09 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

   

Arbetsresor i egen regi
Socialtjänsten

Inger Kyösti, Projektkontoret,
Kommunledningsförvaltningen

2018-11-09



  

  

    

 

     

  

 

 

   

       

  

       

  

     

     

 

 

Innehåll 
Bakgrund .........................................................................................................................................4 

Sammanfattning...............................................................................................................................4 

Brukarna ......................................................................................................................................4 

Planering och administration .......................................................................................................4 

Fordon och förare ........................................................................................................................4 

Ekonomi.......................................................................................................................................4 

Utredningsuppdraget .......................................................................................................................5 

Avgränsning.................................................................................................................................5 

Målgrupp .....................................................................................................................................5 

Metod...........................................................................................................................................5 

Förutsättningar för att utföra arbetsresor .........................................................................................6 

Kunder/brukare ............................................................................................................................6 

Egenavgift....................................................................................................................................6 

Volymer .......................................................................................................................................6 

Övrig statistik ..............................................................................................................................6 

Utredarens slutsats och bedömning om kunder/brukare..............................................................7 

Planering och administration .......................................................................................................7 

Köpt tjänst................................................................................................................................7 

Egen regi..................................................................................................................................7 

Resrutter i egen regi.................................................................................................................7 

Utredarens slutsats och bedömning om administration och planering ........................................8 

Förare och Fordon .......................................................................................................................8 

Förare.......................................................................................................................................8 

Fordon......................................................................................................................................8 

Utredarens slutsats och bedömning om fordon och förare ..........................................................9 

Personal som förare .................................................................................................................9 

Ekonomi.......................................................................................................................................9 

Utredarens slutsats och bedömning om ekonomi ......................................................................10 

Försäkringar ...................................................................................................................................11 

För- och nackdelar med olika driftsalternativ................................................................................12 

Köpt tjänst..................................................................................................................................12 

Egen regi....................................................................................................................................12 

Nackdelar...................................................................................................................................12 

2 



 

       

     

  

  

  

 

 

 

 

Ytterligare synpunkter ...............................................................................................................12 

Risker med att utföra arbetsresor i egen regi .............................................................................12 

Studiebesök, Flygfisken, Transporten, Socialförvaltningen, Luleå kommun ...............................13 

Samverkan med andra ...................................................................................................................14 

Samhällsbyggnadsförvaltningen................................................................................................14 

Utförare av transporter...........................................................................................................14 

Planeringsverktyg för resrutter ..............................................................................................14 

Ytterligare frågeställningar............................................................................................................14 

Gratis busskort ...........................................................................................................................14 

Kommunal bilpool .....................................................................................................................14 

Nästa steg.......................................................................................................................................15 

3 



               
            
               

 
              

               
         

             
        

 
             

 

  
             

           
             

  
              

             
              
               

               
            

           
              

                  
              

                 
            

      

Bakgrund 
Piteå kommun har ett avtal om taxitransporter med Piteå Taxi AB för perioden 2015-07-01 till 
2019-06-30 för riksfärdtjänst och färdtjänst. Inför en ny upphandling behöver förutsättningar och 
möjligheter för vissa arbetsresor i egen regi utredas, då det kan påverka avtalets innehåll. 

Sammanfattning 
Utredningen har karaktären av en förstudie där utredaren gör bedömningen att det kan finnas 
möjligheter att utföra arbetsresor i egen regi men att det också finns betydande förhållanden som 
påverkar förutsättningarna och möjligheterna. Nedan redovisas utredarens slutsatser och 
bedömningar i en kort sammanfattning, underlag och resonemang finner du i rapporten. Förslag 
på nästa steg finner du i sist i rapporten. 

Brukarna 
Utredarens bedömning är att fördelar överväger för brukarnas del då arbetsresorna utförs i 
socialtjänstens regi. 

Planering och administration 
Utredaren bedömer att arbetsresor i egen regi ställer nya krav på administration och 
systemlösningar. En grov uppskattning är att personalresurs och systemlösning för digitalt 
planeringsverktyg och administration kan uppgå till en kostnad på ca 1 000 tkr. 

Fordon och förare 
Utredaren uppskattar, utifrån Luleå kommuns koncept, att drygt 3 förare med minst 5 bilar 
behövas för att klara Piteås transporter för målgruppen. Uppskattningen bygger på att brukarna 
inte genomför arbetsresor varje dag och att befintlig personal i boenden eller daglig verksamhet 
utför en del av arbetsresorna. Kostnaden för förare uppskattas uppgå till 500 tkr/förare och 150 
tkr/fordon. 

Utredaren ser möjligheter med att använda befintlig personal som förare men att det ligger ett 
stort ansvar på chefer att över tid skapa utrymme för denna arbetsuppgift. 

Ekonomi 
Kostnaderna överstiger väsentligt budgeten för färdtjänst år 2018. De kostnader som 
prognostiseras för målgruppen år 2018 uppgår till 1 700 tkr. Utredaren uppskattar kostnaden för 
att utföra resor i egen regi för målgruppen till närmare 3 000 tkr. För att minska kostnaden kan 
ett förslag vara att befintlig personal utför arbetsuppgiften som förare. Tanken att skapa en 
verksamhet för arbetsresor i egen regi som är billigare än den är idag, ser utredaren inte som 
realiserbar. Utredarens bedömning är att en tillräcklig budget för verksamheten ”arbetsresor i 
egen regi” ska vara fastställd inför införande. 
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Utredningsuppdraget 
Uppdragsgivare är socialchef och avdelningschef för Stöd och omsorg. Utredningsuppdraget 
innebär att i nära samarbete med förvaltningen utreda följande frågeställning: 
Finns det förutsättningar och möjligheter att i egen regi genomföra arbetsresor med personbil och 
minibuss för målgruppen? 

Avgränsning 
Utredningen avser inte arbetsresor med specialfordon. 

Målgrupp 
Utredningen omfattar målgruppen som har: 
 Beslut om dagligverksamhet, daglig sysselsättning enligt LSS eller SoL 
 Beslut om färdtjänst med arbetsresor enligt Lag om färdtjänst 

Metod 
Uppdraget har genomförts i nära samarbete med socialtjänstens verksamhetsområdeschef 
Thomas Utterström. Verksamhetsområdeschef Jan Lindberg har också deltagit arbetet. Vidare 
har: 
 Enhetscheferna för daglig verksamhet Cecilia Fahlman och Lisa Engström har under 

april/maj 2018 genomfört en inventering av brukare/kunder, arbetsplatser, gruppboenden, 
arbetstider och särskilda behov hos brukarna. 

 Studiebesök har gjorts vid Transporten som utför arbetsresor i egen regi vid Luleå kommuns 
socialförvaltning. 

 Stöd och omsorgs controller Stefan Wikstén har bidragit i ekonomiska frågor. 
 Samarbete med GIS-teamet på Samhällsbyggnadsförvaltningen om digitalt planeringsverktyg 
 Samtal med avdelningschef Håkan Johansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, om 

möjligheter till samarbete. 
 Boendecheferna och enhetscheferna för daglig verksamhet har identifierat för- och nackdelar 

för arbetsresor som köpt tjänst alternativt egen regi. 
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Förutsättningar för att utföra arbetsresor 
Grundläggande i denna utredning är faktumet att oavsett vem som utför arbetsresor finns det 
några delar som är lika oavsett alternativ: 

Kunder 

Beslut 
Egenavgift 

Planerare 
Administration 

Metod 
It stöd 

Förare 

Arbetsplats 
Kompetens 

Fordon 

Underhåll 
Service 

Nedan beskrivs de olika delarna där kundernas beskrivs utifrån dagens förutsättningar och de 
övriga i två olika alternativ; som en köpt tjänst och arbetsresor i egen regi. Under varje rubrik 
drar utredaren slutsatser och gör en bedömning. 

Kunder/brukare 
Våra kunder, oavsett utförare, är målgruppen för utredningen, personer som har beslut om 
dagligverksamhet, daglig sysselsättning enligt LSS eller SoL och färdtjänst med arbetsresor 
enligt Lag om färdtjänst. Målgruppen benämns i utredningen även som brukare. En brukare är en 
person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade 
insatser från socialtjänsten. 

Egenavgift 
Målgruppen betalar en egenavgift på 19,25 kr/resa. Arbetsresor har två nivåer där den lägre 
nivån innefattar målgruppen som har daglig verksamhet/sysselsättning. 

Volymer 
Vid inventering under april/maj 2018 framkommer följande volymer: 
 76 kunder 
 51 personer bor i 18 gruppboenden och 25 i eget boende 
 6 dagverksamheter, 2 upphandlade verksamheter (Bryggan och Repris) samt ett fåtal 

arbetsplatser på företag. 
Bilden som beskrivs av verksamheten är att antalet brukare som vår målgrupp avser, ökar från år 
till år. 

Övrig statistik 
I Piteå taxis årsstatistik för år 2017 framkommer att närmare 50 000 resenärer åkt arbetsresor och 
att Piteå taxi genomfört dryga 36 000 resor. Samåkningsgraden beräknas till 33,8%. I statistiken 
redovisas vidare generellt att färdtjänstresor (med taxi, specialfordon, riksfärdtjänst) utförs allra 
mest på onsdagar och torsdagar, och i väsentligt mindre omfattning på måndagar. 
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Utredarens slutsats och bedömning om kunder/brukare 
En väsentlig fördel med att driva transporter i egen regi är att brukarna kan erbjudas en stor 
kontinuitet på vem som är förare. Personal som finns i verksamheterna har dessutom stor 
kunskap om personer med funktionsnedsättningar. 

Noteras bör att det finns risker med att driva egna transporter om brukarens arbetstid och 
arbetsplats anpassas efter förarnas förutsättningar och inte utifrån brukarens behov. 
Utredarens bedömning är att fördelar överväger för brukarnas del då arbetsresorna utförs i 
socialtjänstens regi. 

Planering och administration 
Köpt tjänst 
Tjänsten är upphandlad och Piteå Taxi levererar tjänsten t.o.m. 2019-06-30. Ny upphandling 
genomförs våren 2019. I gällande avtal ingår att leverantör planerar, genomför resor samt 
fakturerar löpande Piteå kommun. Egenavgifterna faktureras kunden i efterhand av leverantör. 
Leverantör ansvarar för försäkringar, säkerhet och är arbetsgivare för planerare och förare. 

Egen regi 
En ny organisation upprättas för: 
 Planering och samordning av resor, kräver IT-system för exempelvis planeringsverktyg. 
 Administration kring lön, fakturor, intäkter och kostnader 
 Arbetsgivaransvar för planerare och förare samt ansvar för försäkringar och säkerhet 

Resrutter i egen regi 
Utifrån inventering och kartläggning av resrutter framkommer bilden att flödet av resor är 
tämligen samlat för den del av målgruppen som bor i kommunala gruppboenden. När det gäller 
personer som bor i eget boende bilden betydligt ”spretigare”: 

Bild 1: Resor mellan kommunala boenden 
(vita) och dagliga verksamheter (röda) 

Bild 2: Resor mellan egna boenden 
(vita) och dagliga verksamheter (röda) 

Möjligheten av digitala planeringsverktyg har inventerats. Socialtjänsten använder systemet TES 
för planering av hemtjänst. Piteå kommun har licens på GIS som är möjligt att använda som 
planeringsverktyg för resrutter för arbetsresor i egen regi. GIS-teamet finns på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samarbete har initierats för att undersöka möjligheter att 
använda GIS som planeringsverktyg. 
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Bild 3: Socialtjänstens Thomas Utterström, i dialog med GIS-teamets Roger Lundstig och Krister Vikström. 

Utredarens slutsats och bedömning om administration och planering 
Planering och administration är en väsentlig del i de nya arbetsuppgifter som kommunen åtar sig 
genom att driva arbetsresor i egen regi. Ekonomiska och personella resurser måste avsättas. En 
specifik kostnad är ett digitalt planeringsverktyg som varierar kraftigt beroende på system, drift 
och systemförvaltning samt administrativt system för fakturering. Samarbete är inlett med GIS-
teamet för att undersöka möjligheten att använda GIS som planeringsverktyg. 

Utredaren bedömer att arbetsresor i egen regi ställer nya krav på administration och 
systemlösningar. En grov uppskattning är att personalresurs och systemlösning för digitalt 
planeringsverktyg och administration kan uppgå till en kostnad på ca 1 000 tkr 

Förare och Fordon 
Förare 
Köpt tjänst 
Leverantör ansvarar för tillgång av förare och att kompetenskrav upprätthålls. Förarna har en 
arbetsplats. 
Egen regi 
En ny organisation för förare upprättas där förarna har en arbetsplats/lokal. Ett alternativ som 
diskuterats är att kombinera föraruppdraget med befintlig verksamhet. 

Fordon 
Köpt tjänst 
Leverantör ansvarar för fordonspark. 
Egen regi 
I verksamheten för gruppboenden och dagligverksamhet finns idag 10 fordon. Av dessa är det tre 
som tillhör verksamheter där målgruppen finns; en personbil på boendet Gärdet i Roknäs och 
minibuss finns på de dagliga verksamheterna Onyxen (centrala stan) och Safiren (Furunäset). 
En fordonspark i egen regi innebär vägval av följande karaktär: 
• Ägande eller leasing? Piteå kommun utreder förnärvarande frågan om central bilpool, 

möjligtvis kan även dessa fordon tillhöra den framtida bilpoolen. 
• Fordonstyper (storlek, drivmedel) och antal 
Dessutom finns frågor av mer praktisk art; parkeringsplats, drivmedel, vardagligt underhåll, samt 
underhåll och service. 
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Utredarens slutsats och bedömning om fordon och förare 
Antal fordon påverkas av: 
 Antal personer som åker arbetsresor (målgruppen)  Tider för resor 
 Antal resor per dag  Antal förare 
 Längd på resor  Geografi 

För att få svar på hur många fordon som behöver vara i drift bör ett planeringsverktyg användas, 
vilket inte i dagsläget finns att tillgå. Därför använder utredaren verksamheten Transporten, 
Luleå kommun som grund för en grov uppskattning av Piteås förhållanden. Transporten 
genomförs ca 30 resor per dag och fordon, de förfogar över 6 fordon (bussar) och 6 chaufförer 
(+ 2 boendepersonal) för att utföra arbetsresor för ca ca 140 personer. Totalt för transporter även 
för 20 brukare som har specialfordon redovisar verksamheten en kostnad på närmare 6 miljoner 
kronor. 

I Piteå kommun hade vi i april/maj 2018, 76 personer som åker färdtjänst och arbetar vid 
dagligverksamhet eller dagligsysselsättning. Generellt påverkar antalet förare/fordon och brukare 
hur långa resrutterna blir. Ju fler brukare som åker med ett specifikt fordon ger ett längre 
tidsspann då brukare hämtas och lämnas. 

Utredaren uppskattar, utifrån Luleå kommuns koncept, att 3 förare med minst 5 bilar behövas 
för att klara Piteås transporter för målgruppen. Uppskattningen bygger på att brukarna inte 
genomför arbetsresor varje dag och att befintlig personal i boenden eller daglig verksamhet 
utför en del av arbetsresorna. Kostnaden för förare kan då uppgå till 500 tkr/förare och 150 
tkr/fordon. 

Personal som förare 
Utifrån den ekonomiska situation som råder har diskussioner förts om möjligheten att befintlig 
personal från boenden och daglig verksamhet ska utföra transporterna. Detta innebär att 
personalens arbetssituation inom verksamheten är en betydande faktor för vilket tidsutrymme 
som finns för denna arbetsuppgift i en prioritering med andra arbetsuppgifter. Enhetschefer i 
verksamheten förordar särskilda förare, inte att befintlig personal används som förare. Volymen 
personer som får beslut om daglig verksamhet/sysselsättning väntas öka något även de närmaste 
åren och det är en faktor att ta hänsyn till. 

Utredaren ser möjligheter med att använda befintlig personal som förare och men att det ligger 
ett stort ansvar på chefer att över tid skapa utrymme för denna arbetsuppgift. 

Ekonomi 
Årsbudget år 2018 för färdtjänst inom avdelningen Stöd och omsorg uppgår till närmare 
3 000 tkr, då beräknade intäkter avräknats på 400 tkr. Särskild budget finns inte fastställd för 
arbetsresor för målgruppen som utredningen omfattar. De ekonomiska förutsättningar som 
utredningen berör, utgår därför från de kostnader som finns, inte den budget som finns. 
Kostnader för färdtjänst för målgruppen kan i uppskattad prognos uppgå till närmare 1 700 tkr. 
Uppskattningen bygger på en beräkning av proportionerlig kostnad för vår målgrupp, 106 
personer, i förhållande till totalen beviljade beslut om arbetsresor med taxi och specialfordon för 
154 personer. 
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Det har under utredningstiden framkommit förhoppningar om att arbetsresor i egen regi kunde 
bli billigare än vid köpt tjänst, vilket skulle kunna innebära en budgetram på cirka 1 300 tkr om 
vi utgår från en 20% minskning av kostnaden. Vid en beräkning med en minskning på 10% 
skulle budgetramen kunna vara cirka 1 500 tkr. 
Boendechefer och chefer för dagligverksamhet framför risken till kostnadsfördyringar. De största 
riskerna, menar cheferna, är bristande kunskaper om hur en effektiv transportorganisation är 
uppbyggd och att förutsättningar förändras för verksamheten och att det kan leda till 
kostnadsökningar som blir svåra att klara inom budgetram. Ett exempel är att volymen resor ökar 
och att det därmed blir ökade kostnader. 

Ett alternativ som framförts är att vår målgrupp kan erbjudas gratis arbetsresor. 

Utredarens slutsats och bedömning om ekonomi 
Ett förhållande som väsentligt påverkar förutsättningen att utföra arbetsresor i egen regi är att 
kostnaderna för färdtjänst väsentligt överstiger den budget som finns tillförfogande för år 2018. 
Målgruppens arbetsresor prognostiseras till en årskostnad för år 2018 på närmare 1 700 tkr. 
I en grov uppskattning ser utredaren följande behov av budget: 
Vad Tkr 
Planering och administration 1 000 
Förare 1 500 
Fordon 750 
Intäkter -400 
Total 2 850 

Om gratis arbetsresor skulle införas för målgrupp skulle intäkterna minska med 400 tkr. Å andra 
sidan kunde kostnader för administration avseende fakturering minska med uppskattningsvis 
125 tkr. 
Utredaren uppskattar kostnaden för att utföra resor i egen regi för målgruppen, till närmare 
3 000 tkr. För att minska kostnaden kan ett förslag vara att befintlig personal utför 
arbetsuppgiften som förare. Tanken att skapa en verksamhet för arbetsresor i egen regi som är 
billigare än den är idag, ser utredaren inte som realiserbar. Utredarens bedömning är att en 
tillräcklig budget för verksamheten ”arbetsresor i egen regi” ska vara fastställd inför införande. 
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Försäkringar 
Linda Lasu, säkerhetssamordnare, Piteå kommun, informerar att: 

Samtliga personer som färdas i ett fordon omfattas av fordonets trafikförsäkring som är en 
lagstadgad försäkring och gäller alltid primärt för skador som den enskilde drabbas av i form av 
personskador, förlorad arbetsinkomst osv 

Kommunens fordonsförsäkring gäller inte för skador i bilen. Piteå kommun har inte en så kallad 
drulle eller otursförsäkring, även kallat allrisk. Det vill säga spill av olika slag, medvetet eller 
olycka. Eller att någonting går sönder på insidan, en sanering eller reparation på insidan av en bil 
är inte billigt. Sedan måste föraren vara nykter och ha ett giltigt körkort. Nycklarna till bilen 
måste också förvaras på ett säkert sätt för att försäkringen ska gälla. 

De anställdas personalförsäkringar TFA/AFA osv gäller till/från arbetet samt under arbetstid. 
De anställda har även en tjänstereseförsäkring. 

Skillnaden mellan AFA och Tjänstereseförsäkringen är att - tjänstereseförsäkring gäller INTE för 
resor till/från sin ordinarie arbetsplats utan egentligen all annan tid då man är ute på 
tjänsteuppdrag och resor. TFA/AFA gäller för resor till och från arbetet. Men om en skada 
inträffar med fordon gäller inte TFA/AFA i detta fall, dock går tjänstereseförsäkringen istället in 
som ett komplement. Däremot gäller TFA/AFA om man tex skulle halka när man klivit ut ur 
bilen 

Det finns en självriskeliminering i er tjänstereseförsäkring - beloppen är begränsade till 
15 000 kr. 
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För- och nackdelar med olika driftsalternativ. 
Boendechefer, chefer för daglig verksamhet samt verksamhetsområdeschefer har identifierat för-
och nackdelar med arbetsresor i ”köpt tjänst” respektive ”egen regi”: 

Köpt tjänst 
Fördelar 
• Professionell transportorganisation med administration, planering av resor, förare och fordon 
• Fördel att socialtjänsten agerar som beställare och kravställare 

Nackdelar 
• Lägre kunskaper om brukares behov 
• Hög personalomsättning på förare vilket leder till att brukarna ofta träffar nya förare 
• Andra kunder, vilket kan leda till väntetider för våra brukare 
• Liten konkurrens vid upphandling leder kanske till högt pris 

Egen regi 
Fördelar 
• Stora kunskaper om brukares behov 
• Trygg resa, samma chaufför och samma rutt 
• Möjligheter att samordna arbetsuppgiften med arbetsresor med andra transporter som utförs 

intern och externt, exempelvis förbrukningsvaror eller post. 
• Möjligheter att använda fordon för fritidsaktiviteter för brukarna 
• Sälja transporter till andra internt och externt 

Nackdelar 
• Ingen branschvana 
• Bygga ny organisation för nya arbetsuppgifter 
• Sårbar organisation vid förares frånvaro (totalt få förare i organisationen), kan leda till extra 

kostnader då övertid kan bli aktuellt. 
• Svårigheter att rekrytera och behålla undersköterskor, ska de då användas som förare? 
• Nya arbetsuppgifter för befintlig personal, krav på nya kompetenser och nya arbetsmiljöer 

Ytterligare synpunkter 
Vid dialog kring för- och nackdelar framkom även tankar om ytterligare alternativ som att köpa 
tjänst för administration och planering, men att ha förare i egen regi. 
Cheferna gör bedömningen att om arbetsresor utförs i egen regi ska detta i huvudsak utföras av 
särskilda förare inte endast av befintlig personal. Att använda befintlig personal är en komplex 
fråga där logistik, kostnader och arbetsinsats läggs på verksamheten och följden blir ännu lägre 
bemanning för boenden och daglig verksamhet. 

Risker med att utföra arbetsresor i egen regi 
Chefsgruppen har diskuterat vilka risker som finns med alternativet att driva verksamhet för 
Arbetsresor i egen regi. De största riskerna, menar cheferna, är bristande kunskaper om hur en 
effektiv transportorganisation är uppbyggd och att förutsättningar förändras för verksamheten 
och att det kan leda till kostnadsökningar som blir svåra att klara inom budgetram. Ett exempel 
är att volymen resor ökar och att det därmed blir ökade kostnader. Cheferna lyfter även risken 
med att besluten om arbetsresor skulle fattas enligt annan lagstiftning kan få konsekvenser som 
idag är svåra att överblicka. 
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Studiebesök, Flygfisken, Transporten, Socialförvaltningen, Luleå
kommun 
Verksamheten finns organiserad vid socialförvaltningen och samlokaliserad med en daglig 
verksamhet, Flygfisken. Chefen för transporten är också chef över den dagliga verksamheten 
samt för en gruppbostad. 
Verksamheten startade i början av 2000-talet i mycket liten skala, man började köra arbetsresor i
egen regi i en vanlig personbil. År 2005 utvecklades verksamheten till 3 chaufförer och 3 bussar. 
I dag finns 6 chaufförer + boenderesurs (boendepersonal med 2 vanlig personbil) och 6 bussar 
varav 4 HK-bussar och tre personbilar. Verksamheten har 0.5 årsarbetare administratör, tillika 
chaufför som kan hoppa in vid andra chaufförers frånvaro. 
Med tanke på att göra alla brukare så självständiga som möjligt finns två olika alternativ för 
arbetsresor. Varje brukare tränar man till att bli så självständiga som möjligt vilket medför att 
bussåkare ökar. 
 Buss, gratis busskort till alla, även går att använda på fritiden (150 personer, kostnad 

900 000 kr/år) 
 Arbetsresor med transporten, gratis sedan fr o m 2018-01-01. ( 140 personer + 20 personer 

med specialfordon, kostnad 6 miljoner kr/år) 

Varje chaufför och bil/buss gör 30 resor per dag, 10-15 mil/dag. Någon enstaka person som bor 
långt bort erbjuds färdtjänst med taxi. Chaufförer jobbar 7:00-16:00. Schema upplagt i 
planeringsverktyg TES. Schemat finns tillgängligt i mobil hos alla chaufförer, de har ett fast 
schema, samma rutt varje dag. Använder även ”What’s up” app som informationskanal för 
exempelvis trafikinformation. 

Kravspecifikation för chaufförer: B körkort, vana av yrkestransporter (många från 
taxibranschen). Kompetensutveckling: förarutbildning via Ninas trafikskola. Trivas med att 
arbeta med målgruppen och deras behov. Gemensam träff 1ggr/månad men även morgonträffar 
på Flygfisken. 

Vem ska få använda transporten: Inget biståndsbeslut utan en bedömning av arbetskonsulent om 
en brukare får arbetsresor eller busskort. 

Positiva effekter med transport i egen regi: 
 Större självständighet för brukare (alternativet åka buss) 
 Högre kvalitet, trygg resa, samma chaufför varje dag 
 Lägre kostnad 
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Samverkan med andra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utförare av transporter 
Ett inledande samtal kring samarbete har genomförts med Håkan Johansson, avdelningschef, 
samhällsbyggnadsförvaltningen där utredaren och Verksamhetsområdeschef Thomas Utterström 
deltog. Vi diskuterar möjligheter till samarbete kring utförandet av arbetsresor. Håkan ser 
framför allt verksamheten Repris som möjlig utförare. Håkan framhåller nödvändigheten av en 
tillräcklig budget för verksamheten, vid en snabb överslagsberäkning kan kostnaden för en bil 
med chaufför hamna på en årlig kostnad på närmare 650 000 kronor. 

Planeringsverktyg för resrutter 
Piteå kommun har licens för GIS som kan användas som planeringsverktyg för resor. GIS-teamet 
har tagit fram en demo som visar på möjligheter till användande. Avgränsning är målgruppen 
brukare som bor på kommunala boende, 51 personer, inte de som bor i eget boende, 25 st. 
Uppgifterna bygger på kartläggning genomförd maj 2018. Förutsättningar för införande är att 
socialtjänsten står för drift och administration. Förslagsvis upprättas ett samarbets-PM för att 
klargöra rollfördelningen. 

Ytterligare frågeställningar 
Under utredningens gång har några frågor dykt upp som utredningen inte har fördjupat sig i men 
som är särskilt värda att lyfta i sammanhanget. 

Gratis busskort 
Vid studiebesök vid Luleå kommuns ”Transporten” framkom ett koncept för att arbeta aktivt 
med att få människor så långt som möjligt att åka buss eller gå/cykla till sin arbetsplats. Brukare 
erbjuds gratis busskort som de kan använda vid resor till och från sin arbetsplats men också 
under fritiden. Det får till följd att allt färre väljer att åka med transporten. 

Ett periodkort i Piteå kostar 594 kr/månad. Det är svårt att uppskatta hur många som idag åker 
färdtjänst och arbetsresor som istället kan åka buss. Ponera att 20% (15 personer) på sikt skulle 
kunna använda buss istället. Då skulle kostnaden för busskort uppgå till cirka 110 tkr. Jämförbar 
kostnad för färdtjänst för 15 personer uppskattas till närmare 350 tkr. 

Kommunal bilpool 
Vid kommunledningsförvaltningen pågår en utredning om en centraliserad bilpool. Utredaren ser 
att en verksamhet för arbetsresor i egen regi kan bli en del av en sådan pool. 
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Nästa steg 
Efter ställningstagande om att genomföra arbetsresor i egen regi bör utredningens alla delar 
fördjupas i innan start av verksamhet för arbetsresor i egen regi. Utredaren föreslår därför ett 
genomförandearbete innan start, i projektform. 

Det har under utredningstiden framkommit ett stort behov av ett processorienterat arbete av 
frågan om befintlig personal inom den egna verksamheten kan utföra arbetsuppgiften som förare. 
Det är en komplex fråga med många olika påverkansvariabler som måste genomföras för att 
klarlägga om det är möjligt. 

När det gäller administration och planering bör arbetsinnehåll undersökas ytterligare. I frågan om 
ett digitalt planeringsverktyg kan befintliga system såsom GIS och TES vara tänkbara. Ett 
delprojekt för denna fråga bör startas där kompetenser från verksamhet, system och logistik bör 
ingå. Dessutom bör erfarenheter inhämtas från liknande verksamheter exempelvis skolskjutsar 
inom Piteå kommun. 

Inger Kyösti 
Utredare 
Projektkontoret 
Kommunledningsförvaltningen 
Piteå kommun 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-07 
Dnr 18SN405 

Svar på motion (C) – Jämställt försörjningsstöd 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund Centerpartiet. C 
vill med motionen att Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och 
betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll. 

Majoriteten av hushållen som beviljas ekonomiskt bistånd i Piteå är en personers hushåll. I de 
hushåll där två parter lever samman så ställer idag handläggande socialsekreterare frågan på 
vilket konto de vill att pengarna ska utbetalas och om de ska fördelas på respektive parts 
konto. Erfarenheten är att de flesta vill att det utbetalas till ett konto vanligtvis kopplat till hur 
man valt att planera sin ekonomi och från vilket konto utbetalningar och avdrag görs. När det 
gäller hushåll där den enskilde är utsatt för våld eller förföljelse så görs i samråd med den 
enskilde planering för hur pengarna ska utbetalas. Då det idag redan finns arbetssätt som ger 
möjlighet till att fördela det ekonomiska biståndet på bägge parter utifrån deras vilja och vid 
särskilt utsatta situationer så bedömer jag att detta i dagsläget är tillräckligt för att uppnå 
viljeinriktningen med motionen. 

Beslutsunderlag 
Svar på motion jämställt försörjningsstöd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   

         

      

            
                

    

  
                

               
                  

                   
                 
                

                  
                 
                   

               
    

                 
                 

      

  
   

 
      

Svar på motion 18SN405 

2018-11-26 

Svar på motion – Jämställt försörjningsstöd 18SN405 

Bakgrund/ärendebeskrivning 
En motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund Centerpartiet. C vill med 
motionen att Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda 
parter i ett gemensamt hushåll. 

Svar på motionen 
Majoriteten av hushållen som beviljas ekonomiskt bistånd i Piteå är en personers hushåll. I de hushåll 
där två parter lever samman så ställer idag handläggande socialsekreterare frågan på vilket konto de 
vill att pengarna ska utbetalas och om de ska fördelas på respektive parts konto. Erfarenheten är att de 
flesta vill att det utbetalas till ett konto vanligtvis kopplat till hur man valt att planera sin ekonomi och 
från vilket konto utbetalningar och avdrag görs. När det gäller hushåll där den enskilde är utsatt för 
våld eller förföljelse så görs i samråd med den enskilde planering för hur pengarna ska utbetalas. 

Motionens huvudsyfte är att motverka ekonomisk utsatthet för en part i ett hushåll är en del i arbetet 
med ekonomiskt bistånd som samtidigt det ska vägas mot andra parametrar i arbetet ex. det ansvar som 
man har i ett hushåll har att planera sin ekonomi och planera för att bli självförsörjande. Att besluta 
om att allt utbetalt ekonomiskt bistånd ska fördelas lika utan valmöjlighet innebär även ett ökat 
administrativt arbete i aktuella ärenden. 

Då det idag redan finns arbetssätt som ger möjlighet till att fördela det ekonomiska biståndet på bägge 
parter utifrån deras vilja och vid särskilt utsatta situationer så bedömer jag att detta i dagsläget är 
tillräckligt för att uppnå viljeinriktningen med motionen. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet. 

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef Stöd till Försörjnings och Daglig verksamhet 

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

www.pitea.se
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Socialnämndens verksamhetsplan 
2019 med bilagor 



 

    

  
            

        
          

           
         

          
    

  
 

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-28 
Dnr 18SN423 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 

Förslag till beslut
Information till arbetsutskott och nämnd angående SO:s och ÄO:s bilagor till SN:s 
verksamhetsplan 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgör socialnämndens beskrivning av prioriterade områden. Planen 
uttrycker de förväntningar som kommunfullmäktige och socialnämnden har på förvaltningen 
inför 2018. Under kommunens strategiska områden presenteras indikatorer och nyckeltal samt 
de uppdrag som tilldelats förvaltningen från fullmäktige och socialnämnden. 

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg kompletterar nämndens verksamhetsplan med bilagor 
som i detaljerat beskriver verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Bilaga SO
Bilaga ÄO 

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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Inledning 
Bilagan beskriver äldreomsorgens verksamheter och utgår från socialnämndens verksamhetsplan 
för året. Bilagan omfattar planering för år 2019 och samordnas med budget och verksamhetsplan 
för hela kommunen. 

1.1 Planeringsförutsättningar utifrån mål 
Demokrati och öppenhet 

 Verksamheten ska utformas efter brukarnas önskemål inom givna ramar och riktlinjer. 
Insatserna för äldre och funktionsnedsatta ska bygga på respekt för den enskildes behov. 
Hänsyn ska tas till den enskildes resurser. 

 Den enskilde ska inte utsättas för beslut eller diskussioner ”över huvudet” på sig själv och 
man ska kunna bli lämnad i fred om man så vill. Självbestämmande innebär att den enskilde 
får vara med och bestämma om sina livsvillkor. 

 Verksamheten ska präglas av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att stödja 
brukarnas känsla av sammanhang. För att uppnå detta måste förutsättningar skapas så att 
varje enskild brukare ska ha möjlighet att uppleva meningsfullhet. Brukaren ska erbjudas 
hjälp att göra tillvaron begriplig kopplat till dennes förmåga. För att få hanterbarhet i sin 
livssituation måste brukaren få hjälp att skapa en balans mellan belastning och egna 
resurser. 

 Målsättningen är att göra så likvärdiga bedömningar som möjligt. Detta uppnår vi genom 
framtagna riktlinjer för insatser samt gemensam genomgång av ärenden. Bedömningarna 
ska i första hand göras i den enskildes hem. 

 Vi ska vara begripliga och öppna i våra kontakter med medborgarna för att ge ett bra 
bemötande. Information om äldreomsorgens verksamheter ska utformas så att den skapar 
tillgänglighet till service, hjälp och stöd i olika former för de pensionärer som är i behov av 
det. 

 Det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska anlitas regelmässigt som referensorgan i frågor 
som rör pensionärers levnadsförhållanden. För att stimulera pensionärsorganisationernas 
verksamhet utgår ett ekonomiskt stöd. 

 Varje vård- och omsorgsboende ska årligen bjuda in till träffar där anhöriga får information 
och möjlighet till dialog i frågor som rör verksamheten. 

 Äldreomsorgen ska samverka med regionen, kyrkor och trossamfund, olika föreningar och 
organisationer. 

Livsmiljö 

 Äldreomsorgens insatser ska ge möjlighet till kvarboende i den invanda hemmiljön och när 
inte det räcker ska det finnas möjlighet att flytta till särskilt boende. Fler kommer att behöva 
anpassade bostäder och alternativa boendeformer i framtiden. Ansvaret för senior- och 
trygghetsboende ligger på allmänna eller privata fastighetsägare. Seniorboende- en 
boendeform inom ramen för ordinärt boende i flerbostadshus med god fysisk tillgänglighet 
och hiss. De boende måste ha uppnått en viss angiven ålder för att få flytta in. 
Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem som får flytta in. Trygghetsboende- en 
boendeform inom ramen för ordinärt boende med god fysisk tillgänglighet, hiss, 
gemensamhetslokal, trygghetslarm och tillgång till servicevärd, värdinna eller motsvarande 
vissa tider. Fastighetsägaren beslutar vem som får flytta in utifrån uppsatta kriterier. Särskilt 
boende- en boendeform för äldre med behov av särskilt stöd med omfattande vård- och 
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omsorgsbehov dygnet runt. I boendeformen gäller helinackordering och kommunen ansvarar 
för insatserna förutom sådana som ges av läkare. För inflyttning fordras en utredning och rätt 
till bistånd enligt socialtjänstlagen. Kommunens biståndshandläggare ansvarar för 
utredningen och beslutar vem som får flytta in. 

 Genom färdtjänst och riksfärdtjänst ska kontakt med anhöriga och vänner underlättas. 
 För att äldre ska ha möjlighet att komma ut och träffa andra och därmed motverka isolering 

och ensamhet ska frivilligcentraler finnas i de olika kommundelarna. 

Personal 

 Kommunens insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både när det gäller innehåll 
och personal. Personalens kompetens ska ständigt utvecklas och tas tillvara. För att nå en 
god kvalitet på äldreomsorgen arbetar vi för att all personal ska ha adekvat utbildning. 

 Alla anställningar ska bygga på heltidstjänster med möjlighet att söka tjänstledigt. 
 Brukarnas behov ska vara styrande vid arbetstidsförläggning, vilket i sin tur påverkar 

schemaläggningen. All personal arbetar efter individuella scheman. Ansvarig för 
arbetstidsförläggningen är respektive arbetsledare i samråd med arbetsgruppen. 

 Alla brukare skall ha en kontaktperson. Kontaktpersonen har det övergripande ansvaret för 
brukaren. Den skall svara för anhörigkontakt och upprättande av genomförandeplaner. 
Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar att vara lyhörd för sina brukares individuella behov 
av omvårdnad, stöd och social service. 

 Arbetsledningens roll är att ansvara för att de politiska besluten i verksamheten verkställs 
och följs upp i samråd med personal och brukare. 

 En arbetsplatsträff ska genomföras varje månad inom varje arbetslag, med undantag av 
sommarmånaderna. Tid bör avsättas för kortsiktig planering. 

 Alla arbetsledare ska en gång per år genomföra medarbetarsamtal med sin personal. Inför 
medarbetarsamtalet görs en riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. 

 Arbetsmiljöfrågor ska lösas i samverkan mellan arbetsledare och berörd personal. 
Riskbedömning hos varje enskild brukare ska utföras och dokumenteras. Varje år ska göras 
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ekonomi 

 Verksamheten ska förena rätt kvalitet med ett effektivt resursutnyttjande. Resurserna ska 
användas så effektivt som möjligt och med en så bra kvalitet som möjligt, där brukarnas 
behov ligger till grund för fördelning av resurser. Verksamheten ska präglas av god 
ekonomisk hushållning. 

 Målen och ambitionsnivån för kommunens verksamheter ska stämma överens med 
lagstiftningen. De ekonomiska förutsättningarna och därmed ambitionsnivån ska stämma 
överens med målen. För verksamheten ska finnas tydliga och realistiska budgetprinciper som 
är väl kända i politik och förvaltning. Det ska finnas ansvarstagande och samverkan mellan 
politik, ledning och anställda. 

 Rätt hjälp - Kommunens ambitioner och värdighetsgaranti ska utformas inom ramen för 
lagstiftning/rättssäkerhet och den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 

 På rätt tid - Tiden mellan ansökan och verkställd insats ska vara så kort som möjligt. 
 På rätt plats - Personer ska i första hand erhålla omvårdnad och service i ordinärt boende. 

Målet är att personer som är utskrivningsklara vid somatisk korttidsvård inom tre dagar ska 
beredas hjälp i ordinärt boende eller på särskilt boende. 

 Med rätt person - Målsättningen är att tillsvidareanställd personal ska ha lämplig vård- och 
omsorgsutbildning. Målsättningen är att ha en god personalkontinuitet. Det vill säga låg 
personalomsättning kopplat till den enskilda brukaren. 



 
 

       
  

 
  

   
    

  
     

  
      

 
   

   
    

 
    

 
  

  
 

5 

 Till rätt kostnad - Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas inom ramen för beslutad 
budget. 

Hälso- och sjukvård 

 Målet är att ge god hälsa och vård på lika villkor för alla. Vården ska vara av god och säker 
kvalitet utifrån hälso- och sjukvårdslagen och tillgodose den enskilda människans behov av 
trygghet och förebygga ohälsa eller skada. 

 Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker vård utifrån 
hälso- och sjukvårdslagen. 

 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. 

 Vården ska verka för goda kontakter och information mellan den enskilde, anhöriga och 
personal. 

 Verksamheten ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta för att förhindra 
vårdskador. 

 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge god och säker 
vård, rehabilitering och hjälpmedel för de som vistas i ordinärt boende, bor i särskilt boende 
eller vistas i dagverksamheter. 
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1.2 Internbudget Äldreomsorg 

Internbudget, verksamheter 

Avdelningsgemensamt 

Ordinärt boende 

Hälso- och sjukvård 

Särskilt boende 
Avdelningsgemensamt Ordinärt boende 

Hälso- och sjukvård Särskilt boende 

Summa 

Personal-
kostnader 

Övriga 
kostnader 

Totala 
kostnader Intäkter Netto 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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2. Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Verksamhetsförändringar 
 Innovationsprojekt 
 Färdigställande av nytt demensboende på Berget. 
 EU- projekt 2018-2020 

2.2 Avdelningsledning 
Verksamhet: 
Avdelningschef 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, ekonomi och personal 

Fakta: 
1 tjänst 

Verksamhet: 
Verksamhetsutvecklare 

Beskrivning 
Övergripande utveckling- och kvalitetsarbete, 
uppföljningar, praktikplaceringar, vård- och 
kompetensutveckling. 

projekt, statistik, 
omsorgscollege, Fakta: 

1 tjänst 

Verksamhet: 
Verksamhetsområdes-
chef 

Beskrivning 
Chef för särskilt boende, ordinärt boende, hälso- och sjukvård 
samt utveckling. 

Fakta: 
4 tjänster 

Verksamhet: 
Biståndsenheten 

Beskrivning 
Utredningar och beslut enligt SoL, LSS, lagen om färdtjänst och 
lagen om riksfärdtjänst samt verkställighet av insatser/bistånd. Fakta: 

1 enhetschef 
9 biståndshandläggare 

Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Personalredovisning, fakturahantering, statistik, 
färdtjänst och riksfärdtjänsten samt övriga 
arbetsuppgifter. 

posthantering, 
administrativa Fakta: 

4 administratörer 

2.3 Verksamhetsbeskrivning - Ordinärt boende 
Verksamhet: 
Hemtjänst 

Beskrivning 
Hemtjänstinsatser utförs utifrån beviljat biståndsbeslut. 
Insatsen utförs i huvudsak till personer över 65 år men hemtjänsten 
utför även beviljade insatser till personer under 65 år. Service, 
omvårdnad och egenvård kan erbjudas alla dagar mellan klockan 
07:00 och 22:00. Service kan ges i form av städning, tvätt, inköp, 
matservice och ledsagning. 

Fakta: 
21 hemtjänstgrupper 
10 hemtjänstchefer 
ca 241 undersköterskor 
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Verksamhet: 
Nattpatrullen 

Beskrivning 
Nattpatrullen tillgodoser behovet av insatser under natten i 
ordinärt boende. Insatserna från nattpatrullerna är planerade 
besök, kameratillsyn samt att svara på trygghetslarm mellan kl. 
21:00 – 07:00 

Fakta: 
3 bilar hel natt 
1 bil halv natt 
13,5 undersköterskor 

Verksamhet: 
Trygghetstelefoner 

Beskrivning 
Målgrupp för trygghetstelefoner är personer som bor i ordinärt 
boende och som på grund av funktionsnedsättning löper större 
risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma 
omgivningen genom att använda den vanliga telefonen. Larm från 
trygghetstelefoner ska under dagtid åtgärdas av personalen i 
hemtjänsten. 

Fakta: 
2 larminstallatörer 
ca 850 trygghetslarm 

Verksamhet: 
Samvaron 

Beskrivning 
Samvaron ska bedrivas med hjälp av organisationer, föreningar 
och frivilliga/volontärer. Den finns på två platser i centrala Piteå, 
Öjebyn, Hortlax, Roknäs, Norrfjärden och Rosvik. Samvaron ska 
vara en naturlig samlingspunkt för äldre där det ska finnas 
aktiviteter som efterfrågas av besökarna. Samvaron ska motverka 
ensamhet och isolering. 

Fakta: 
3 samordnare på 
Hamnplan, Källbogården 
och Öjagården 
0,80 tjänster i övriga 
områden 

Verksamhet: 
Ledsagning 

Beskrivning 
En person som har en varaktig funktionsnedsättning och har behov 
att bryta isolering för att kunna leva självständigare liv kan få 
ledsagarservice. Den enskildes behov ligger till grund för den 
individuella prövningen. 

Verksamhet: 
Trädgårdens äldrecentra 

Beskrivning 
Till Trädgårdens äldrecentra kan man efter ett biståndsbeslut 
komma för avlösning/växelvård eller heldygnsbedömning 
gällande aktivitetsförmåga/behov av hjälp. 

Fakta: 
2 enhetschefer 
32,40 undersköterskor 
0,50 samordnare 

Verksamhet: 
Hemtagningsverksamheten 

Beskrivning 
Tre team: 
 SIP teamet ansvarar för samordnad individuell planering hos 

den enskilde. 
 Utredningsteamet utreder och bedömer aktivitetsförmågan 

för att öka den enskildes självständighet. Utredningen ger 
underlag för beslut om fortsatta insatser. 

 Vård och omsorgsteamet (VOT) bedömer, utför vård, omsorg 
och social service med målet att trygga äldre i ordinärt boende 
under 2-3 veckor för att sedan överlämna till ordinarie 
hemtjänstgrupp. 

Fakta: 
Utredningsteam: 
3,25 arbetsterapeuter 
2 fysioterapeut 
4 sjuksköterska 

VOT:10 undersköterskor 
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Verksamhet: 
Dagverksamhet 

Beskrivning 
Till dagverksamhet kan man komma efter beviljat biståndsbeslut 
om man har ett demenshandikapp och bor i eget boende. 
Dagverksamhet finns på Munkberga och Trädgårdsvillans 
dagverksamhet. 

Fakta: 
4 undersköterskor 

Verksamhet: 
Anhörig och demensstöd 

Beskrivning 
Vid Trädgårdens äldrecentra erbjuds anhörigstöd och 
demensstöd med olika yrkeskompetenser. Fakta: 

1 sjuksköterska 
1 arbetsterapeut 

Verksamhet: 
Bostadsanpassning 

Beskrivning 
Ge möjlighet för människor med funktionsnedsättningar att göra 
individuella anpassningar av bostaden som den enskilde behöver 
för att leva ett självständigt liv och kunna bo kvar i den egna 
bostaden. 

Fakta: 
0,75 arbetsterapeut 

2.4 Verksamhetsbeskrivning – Hälso- och sjukvård 
Verksamhet: 
Rehabenheten 

Beskrivning 
Ansvarar för rehabiliterings- och förebyggande arbetsmiljöinsatser i 
form av: bedömning, behandling, träning, utprovning av hjälpmedel, 
handledning av personal, konsultation vid arbetsmiljöinsatser, 
förflyttningsutbildning. 
Kommunen har förskrivnings- och kostnadsansvar för hjälpmedel till 
medborgare enligt tröskelprincipen men även för hjälpmedel enligt 
länsgemensamma riktlinjer som kräver hembesök. 

Fakta: 
1 enhetschef 
9 arbetsterapeuter - ÄO 
4 fysioterapeuter - ÄO 

1 arbetsterapeut - SO 
1 fysioterapeut - SO 

Verksamhet: 
Hemsjukvård 

Beskrivning 
Ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för 
medborgare över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen. 
Kommunen har ansvaret för hemsjukvårdsinsatsen från den dag 
behovet uppstår och samordnad individuell plan (SIP) har 
upprättats. Ambulerande nattsjuksköterskor ansvarar för hälso- och 
sjukvården i ÄO:s särskilda boenden. Ansvarar även för sjukvården 
i stöd- och omsorgsboendena. Medicinsk fotvård för de som inte kan 
ta sig till hälsocentralen. 

Fakta: 
2 enhetschefer 
7,68 natt SÄBO 

19,92 dsk dag/ natt 

3,5 ssk - SO 
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2.5 Verksamhetsbeskrivning- Särskilda boendeformer 
Verksamhet: 
Särskilda boenden 

Beskrivning 
Plats kan erbjudas personer som har omfattande behov av 
insatser som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Målsättningen 
är att bo kvar till livets slut. Flyttningar kan dock förekomma i 
undantagsfall. Särskilda boendeformer är: vård- och 
omsorgsboende, demensboende och korttidsboende i väntan på 
särskilt boende. För inflyttning till vissa enheter för personer med 
demenssjukdom gäller att man är medicinskt utredd av hälso- och 
sjukvården och har en demensdiagnos. För inflyttning vid 
Munkberga demensboende krävs också att man är fysiskt rörlig 
på grund av lokalernas beskaffenhet. 

Fakta: 
17 enhetschefer 
4 samordnare 

Bemanning se nedan. 

Särskilda boenden och bemanning 
Äldreomsorgen har 478 lägenheter fördelat enligt nedan: EJ KLART 

Namn på 
boende 

Vård- och 
omsorgs-
boende 

Demens-
boende 

Årsarbetare 
vårdpersonal 

Antal 
årsarb/lägenhet 

Berggården 64 53,44 0,835 

Mogården 60 50,10 0,835 

Munkberga 40 33,40 0,835 

Källbogården 39 32.57 0,835 

Österbo 48 40,08 0,835 

Öjagården 33 28,18 0,853 

Norrgården 40 18 48,43 0,835 

Rosågränd 18 15,03 +1,0 0,89 

Hortlaxgården 30 30 50,10 0,835 

Roknäsgården 23 23 38,41 0,835 

Totalt 262 204 

Villa Utkiken 12 11,52 0,96 

Vid fler boende (parboende) än lägenheter utgår ett resurstillskott med 1 334 kr/ dygn. 
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3. Befolkningsutveckling 
Av kommunens befolkning, 42 184 personer, är 9 737 ålderspensionärer 
d v s 23,1 % av befolkningen. Uppgifter från kommunstatistik 171231. 

2010 2017 Prognos 2027 

Befolkning totalt 40 892 42 184 42 915 

Ålderspensionärer 8 149 9 737 10 607 

Andel ålderspensionärer 19,9 % 23,1 % 24,7 % 

Ålderspensionärer 
Faktiska 

2010 2017 2027 

65 - 79 år 
80 - 89 år 
> 90 år 

6 090 
1 820 

239 

7 385 
2 026 

326 

7 221 
2 920 

466 

Totalt 8 149 9 737 10 607 

De senaste åren har antalet pensionärer ökat. Enligt prognosen för de kommande tio åren kommer 
antalet pensionärer att öka ytterligare. 

År 65 år - W 65 - 79 år 80 - 89 år > 90 år 

2017 

2022 

2027 

9 737 

10 342 

10 607 

7 385 

7 724 

7 221 

2 026 

2 212 

2 920 

326 

406 

466 
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Åldersutveckling 

65 år och äldre 
12000 107991060710342 

7139 

8149 
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Enligt prognosen för 
870 personer (8,9 %) 

åren 2017-2027 kommer antalet 65 år och äldre att öka med 

4000 

80 år och äldre 
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Enligt prognosen för åren 2017-2027 kommer antalet 80 år och äldre att öka med 
1 034 personer (43,9 %). 

90 år och äldre 
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Enligt prognosen för åren 2017-2027 kommer antalet 90 år och äldre att öka med 
140 personer (42,9 %). 
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Antal pensionärer 80 år och äldre 
Område 2005 2010 2017 

Piteå centrala/Pitholm 

Öjebyn 

Norrfjärden 

Hortlax 

Infjärden/Markbygden 

1 004 
211 
226 
227 
201 

1219 
221 
208 
213 
160 

1370 

268 

227 

221 

161 

Totalt 1 869 2021 2247 

Antal pensionärer 80 år och äldre fördelade i procent 
Område 2005 2010 2017 

Piteå centrala/Pitholm 

Öjebyn 

Norrfjärden 

Hortlax 

Infjärden/Markbygden 

54 % 

11 % 

12 % 

12 % 

11 % 

60 % 

11 % 

10 % 

11 % 

8 % 

61 % 

12 % 

10 % 

10 % 

7 % 
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4. Äldreomsorgens kvalitetsindikatorer 
För att kunna följa upp målen hämtas uppgifter från tre olika informationskällor. 

 Öppna jämförelser: är en nationell databas där man kan jämföra nyckeltal med egna 
resultat mellan olika år. Dessutom kan man jämföra resultaten mellan olika kommuner. 

 Nyckeltalen beskriver resurser, volymer och kvalité i kommunernas verksamheter. Alla 
uppgifter finns i kommun och landstingsdatabasen ”KOLADA” (www.kolada.se). 

 Äldreomsorgens egna statistikuppgifter 
Uppgifterna redovisas i äldreomsorgens bilaga till årsredovisningen. 

4.1 Mål Demokrati och öppenhet 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Hjälp och omsorg som helhet 
 Personalens bemötande 
 Inflytande 
 Väntetid till vård- och omsorgsboende 
 Information på Webben 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avlidna, inflyttade och lediga platser 
under året 

 Andel platser 80 år -w 
 Antal personer och dygn med 

betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandling 

 Klagomålshantering/Synpunkten 
 Överklaganden till förvaltningsrätt och 

kammarrätt 
 Avvikelser SoL - Lex Sarah 

www.kolada.se
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4.2 Mål Livsmiljö 

Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Social samvaro och aktiviteter 
 Mat 
 Personalkontinuitet 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Antal personer med hemtjänst 
/1 okt fördelat efter ålder 

 Beviljade hjälptimmar oktober månad 
 Antal personer fördelade i 

omsorgsnivåer 
 Antal personer med larm och 

trygghetstelefon 
 Antal personer med matservice 
 Antal besök av nattpatrull 
 Antal besök i dagverksamhet 
 Antal personer och beläggning i 

avlösningsverksamheten 
 Antal personer, beläggning, 

hembedömning och träning i 
utredningsverksamheten 

 Antal tillstånd för färdtjänst, 
specialfordon och nyttjade tillstånd 

 Antal resor/person 
 Antal resor med taxi och specialfordon 
 Antal riksfärdtjänsttillstånd och 

nyttjade tillstånd 
 Antal resor riksfärdtjänst fördelat på 

taxi, buss, tåg och flyg 
 Antal besök på frivilligcentralerna 

Samvaron 
 Antal ärenden i 

hemtagningsverksamheten fördelat på 
SIP-, Utrednings-, Vård och 
omsorgsteamet 

 Antal hemsjukvårdsärenden och antal 
hembesök 

 Antal behandlingar medicinsk fotvård 
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4.3 Mål Personal 
Databas Nyckeltal 

1 

2 

3 

Öppna jämförelser 

Kommunens medarbetarenkät 

Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Personal med vård och 
omsorgsutbildning 

 Personalkontinuitet i hemtjänsten 

 Centrala medarbetarenkäten 

 Fortbildning 
 Projekt 
 Övriga personalnyckeltal redovisas i 

kommunens personalbokslut som 
sjukfrånvaro, rehabilitering, arbetsskada, 
hot och våld 

 Pensionsavgångar 

4.4 Mål Ekonomi 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Kostnad för äldreomsorg 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Avvikelse mot standardkostnad 

 Kostnad i ordinärt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

 Kostnad i särskilt boende 
Per innevånare 
Per 65 år och äldre 
Per brukare 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Resultaträkning 
 Avgiftsfinansieringsgrad 
 Styckepris på utförda tjänster 
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4.5 Mål Hälso- och sjukvård 
Databas Nyckeltal 

1 Öppna jämförelser  Riskbedömningar fall, undernäring och 
trycksår i särskilt boende 

 Läkemedelsgenomgångar i särskilt 
boende 

2 Äldreomsorgens egna 
statistikuppgifter 

 Avvikelser gällande fall, läkemedel, 
kosten, medicinsktekniska produkter och 
informationsöverföring 

 Förekomst av katetrar, trycksår och peg-
sonder i särskilt boende 

 Lex Maria ärenden 

3 SKL punktprevalensmätning  Följsamhet basala hygienrutiner 

4 Egenkontroll Journalgranskning 
Vårdhygien 
Läkemedelshantering 
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5. Organisation 



 
 

  

 

19 

6. Resursfördelning 
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1 Inledning 
Denna bilaga innehåller planeringsförutsättningar, internbudget, verksamhetsför-
ändringar, verksamhetsbeskrivningar samt organisationsskisser för Stöd och omsorg. 

1.1 Planeringsförutsättningar 
Stöd och omsorg ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet 

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. 

Vi ska ge ett sådant stöd till personer med svåra funktionsnedsättningar så att det ger 
dem goda levnadsvillkor och att de därmed kan leva ett liv som andra. 

Avdelningen Stöd och omsorg har uppdraget att ansvara för alla medborgare under 
65 år som behöver stöd i sin sociala situation eller som på grund av funktions-
nedsättning behöver stöd. Undantag är bostad med särskild service för personer med 
demens, oavsett ålder, som beslutas och verkställs inom Äldreomsorgen. 
Verksamhetsområdet Stöd till försörjning och daglig verksamhet samt 
verksamhetsområdet Psykosocialt stöd är ansvariga för att möta behov hos piteborna 
oavsett ålder, när det gäller försörjningsstöd respektive missbruksvård. 
Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer har ansvar för samtliga pitebor, 
oavsett ålder, vad gäller kvinnofrid och familjerådgivning. Samtliga verksam-
hetsområden har ett särskilt ansvar för att barns bästa ska komma i främsta rummet. 

Den övervägande delen av allt förändrings- och utvecklingsarbete under 2019 sker 
inom de olika verksamhetsområdena. Förändrings- och utvecklingsarbete som är 
gemensamma eller som berör flera verksamhetsområden eller externa samverkans-
parter ska genomföras och planeras som avdelningsgemensam utveckling på 
uppdrag av avdelningschef, socialchef alternativt politiker. 
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1.2 Internbudget Stöd och omsorg 

Personal Övrigt Totalt Intäkter Netto 

Avdelningsgemensam verksamhet 1 861 5 099 6 960 -1 030 5 930 

Försörjningsstöd 23 462 25 507 48 969 -4 012 44 957 

Vuxna funktionsnedsatta 130 219 55 659 185 878 -116 782 69 097 

Barn och familjer 58 434 23 700 82 134 -8 138 73 996 

Psykosocialt stöd 115 812 20 954 136 766 -4 085 132 681 

Totalt 329 787 130 919 460 707 -134 046 326 661 

5 930 
44 957 

69 097 

73 996 

132 681 

Avdelningsgemensam verksamhet Försörjningsstöd 

Vuxna funktionsnedsatta Barn och familjer 

Psykosocialt stöd 
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2 Verksamhetsbeskrivningar 

2.1 Verksamhetsförändringar 
- Träffpunkten i centrum kommer att bedrivas i egen regi fr o m våren 
- Utredning pågår om möjlighet att driva ett boendechefsområde som 

intraprenad/resultatenhet 
- SO inleder avtalssamverkan med Älvsbyns kommun inom områdena 

myndighetsutövning LSS samt adoptionsutredningar 
- EU-projekt pågår under åren 2018 – 2020 för kompetensutveckling av 

personliga assistenter 
- Projekt i tre år för sysselsättning som Föreningsservice driver, SO deltar. 

Projektet drivs med pengar från Allmänna arvsfonden. 
- 1,0 projektanställd processledare anställd under året med medel från 

innovationsfonden 
- Uppstart av LSS boende för barn/unga 
- Projektering av nytt LSS boende för vuxna 
- Förutsättningar för e-tjänst försörjningsstöd samt orosanmälningar 
- Planera för införande av kombitjänster 
- Implementering av drogförebyggande arbete, i samverkan med BUN 

2.2 Avdelningsledning 
Verksamhet: 
Avdelningschef 

Beskrivning 
Ansvar verksamhet, ekonomi, personal 

Fakta: 

1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Verksamhetsutvecklare 

Beskrivning 
Styrdokument och nyckeltal, utredningar, uppföljningar, 
information, POSOM, övergripande kvalitetsarbete, 
säkerhet, praktikplaceringar, projekt, statistik 

Fakta: 

1,0 tjänst 

Verksamhet: 
Processledare 

Beskrivning 
Inom avdelningen leda påbörjade och kommande 
verksamhetsprocesser. Projekt under 2019 Fakta: 

1,0 tjänst 

Tjänsteköp av äldreomsorgen 
Verksamhet: 
Rehabilitering: 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet i hela SO, 
samarbetar med 0,5 arbetsterapeut på VO vux funk Fakta: 

2 tjänster (1 sjukgymnast + 
1 arbetsterapeut) 

Verksamhet: 
Sjuksköterskor 

Beskrivning 
Arbetar i boende och daglig verksamhet i hela SO 

Fakta: 

3,5 tjänster 
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2.3 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till barn och 
familjer (BoF) 
Barn 0-18 år och LVU 0-21 år 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Personalredovisning, socialregister, fakturahantering, 
posthantering, handkassa, övrigt administrativt arbete Fakta: 

2,0 tjänster 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
Barn och ungdomsutredare 

Beskrivning 
Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer 
upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och 
LVU. Avser även ensamkommande barn. Resurs för att 
möta behov av barnskydd i migrationsverkets asylboenden i 
kommunen 

Fakta: 

17,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
LSS/kontaktpersonsgruppen 

Beskrivning 
LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till 
uppdragstagare LSS och SoL. Samordning av medling och 
ungdomstjänst 

Fakta: 

3,0 tjänster 

Verksamhet: 
Familjehemsgruppen 

Beskrivning 
Rekryterar, utreder och stöttar familjehem och kontakt-
familjer. Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar 

Fakta: 

4,5 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Mottagning 

Beskrivning 
- Tar emot anmälningar och ansökningar 
- Gör förhandsbedömning av anmälningar 

- Ger råd och stöd till medborgare och professionella i 
andra verksamheter 

Fakta: 

4,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Familjerätt 

Beskrivning 
Utredningar – vårdnad, boende, umgänge, adoption, 
faderskap 
Råd och stöd – vårdnad, boende, umgänge 

Fakta: 

2,0 socialsekreterare 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Fältassistenter 

Beskrivning 
Uppsökande, främjande, förebyggande arbete främst riktat 
till målgruppen ungdomar 12 - 18 år Fakta: 

2,0 tjänster 
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Verksamhet: 
Familjebehandlare 

Beskrivning 
Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer 

Fakta: 

8,0 familjebehandlare 

Verksamhet: 
Kvinnofrid 

Beskrivning 
1,0 tjänst skyddat boende 
1,0 tjänst samordning av kvinnofridsfrågor samt 
myndighetsutövning och behandlingsinsatser till vuxna som 
utsatts för våld i nära relation 

Fakta: 
2,0 tjänster 

Verksamhet: 
Familjerådgivare 

Beskrivning 
Familjerådgivning och samarbetssamtal 

Fakta: 

2,0 tjänster 

Verksamhet: 
Ungdomsmottagningen 

Beskrivning 
Samverkan med landstinget 
Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13 - 23 år 
Har även uppdrag driva ungdomsmottagning i Arvidsjaur 
och Arjeplogs kommuner 
0,75 tjänst finansieras via statsbidrag tom 2019 

Fakta: 

1,75 kurator 

Verksamhet: 
Korttidsvistelse LSS 

Beskrivning 
Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt 
funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av 
miljöombyte. 
Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids, 
Kronbodstigen 3. Öppet veckans alla dagar 

Fakta: 

Solrosen 8,85 tjänster 

Verksamhet: 
Korttidstillsyn/korttidsvistelse 
LSS 

Beskrivning 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, om 
behov finns vid föräldrars förvärvsarbete/utbildning. 
Korttidstillsyn verkställs i verksamheten: 
Korallens ungdomsgrupp, Nils Edéns väg 2 
Korttidsvistelse verkställs på Korallen fredag – måndag 

Fakta: 

Korallen 8,67 tjänster 

Verksamhet: 
Vårdsamordning 

Beskrivning 
Samordning av interna och externa vård- och 
behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta 
kostnadseffektiva insatser på hemmaplan för att undvika 
placeringar 

Fakta: 

1,0 tjänst 
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Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 
t.ex. 

 kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare 

 familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård 

 HVB-hem och SIS-institutioner 

 medling, ungdomstjänst 

 uppdragstagare LSS mm 

Fakta: 
Budget ca 28 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi 

Fakta: 
5,0 tjänster 

2.4 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta, VF 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Differentierad administration, flexkorrigeringar, färdtjänst-
och riksfärdtjänstbiljetter, vissa matavgifter, ekonomiska 
transaktioner inom personlig assistans, sekreterarskap i KTR 
och facklig samverkansgrupp, statistik, hemsidan, 
fakturahantering, IntraPhone, Time Care Pool, 
schemaläggning 

Fakta: 

3,0 tjänster 

Myndighetsutövning mm 
Verksamhet: 
LSS-handläggare 

Beskrivning 
Utredningar enligt SoL, LSS, Lagen om Färdtjänst och Lagen 
om Riksfärdtjänst. Verkställighet av insatser/bistånd Fakta: 

4,0 tjänster 

Verksamhet: 
Handläggare av 
Bostadsanpassningsbidrag 

Beskrivning 
Bostadsanpassning till personer 0 - 64 år 
Tillgänglighetsombud 

Fakta: 

0,5 tjänst 

Verksamhet: 
Personlig assistans 

Beskrivning 
I Piteå är 121 personer beviljade insatsen personlig 
assistans (12 LSS samt 109 SFB § 51), varav 42 har valt Piteå 
kommun som utförare. Dessutom verkställs det 1 beslut 
enligt SoL på uppdrag av Barn och familj 

Av de som valt kommunen som anordnare är 39 personer 
beviljade assistans enligt SFB § 51, 3 personer enligt LSS och 
1 beslut enligt SoL 

Fakta: 

232 tillsvidare/månads-
anställda + 25 PAN-anställda 
2018-10-31 samt ca 100 
timanställda vikarier 
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Verksamhet: 
Trygghetstelefon 

Beskrivning 
Utryckning på larm gör hemtjänsten + nattpatrullen ÄO till 
personer under 65 år. Dövblindombudet installerar och 
underhåller larmen 

Fakta: 

Ca 0,20 % 

Verksamhet: 
Dövblindombud 

Beskrivning 
Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och 
dövblinda Fakta: 

0,55 tjänst 

Verksamhet: 
Rehabilitering 

Beskrivning 
Arbetar över hela SO. En stor del av brukarna bor både i 
gruppbostad och deltar i daglig verksamhet Fakta: 

0,5 tjänst 

Verksamhet: 
EU-projekt 

Beskrivning 
EU-projektet Kompetenslyftet PA (personlig assistans) som 
drivs tillsammans med en privat assistansanordnare, God 
Assistans, under perioden 2018-03-01-2020-02-28. Syftet är 
att kompetensutveckla ca 300 personliga assistenter. 
1 projektledare, 1 projektmedarbetare samt 0,75 
administratör är anställda under projekttiden 

Fakta: 

2,75 tjänst 

Verksamhet: 
Externt köpt stöd 

Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 

 Hemtjänst, ca 6,3 mkr, köps av ÄO. Ca 400 tim/vecka 

 Privat personlig assistans 33,3 mkr, berör 19 privata 
företag samt 2 egna företag. Avser de 20 första 
timmarna i samtliga ärenden, kostnader för LSS-
ärenden, tillfälliga utökningar samt sjuklönekostnader 

 Kontaktperson/Kontaktfamilj/Anhörigvårdare/ 
Avlösarservice/Ledsagare, ca 3,4 mkr 

 Färdtjänst/Riksfärdtjänst, ca 3,3 mkr 

Fakta: 

Budget ca 46 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
VO-chef, chefer för personlig 
assistans 

Beskrivning 
Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se 
helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter 
inom sina respektive ansvarsområden samt mellan 
varandras ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, 
personal och budget 

Fakta: 

8 tjänster 
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2.5 Verksamhetsbeskrivning – Psykosocialt 
stöd till vuxna, PS 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Personalredovisning, socialregister, fakturahantering, 
posthantering, hyreskontrakt, övrigt administrativt arbete Fakta: 

1,0 tjänster 

Verksamhet: 
Chefsresurs 

Beskrivning 
Schemautveckling, inköpsrutiner, personalredovisning, 
socialregister, fakturahantering, posthantering, 
hyreskontrakt, samverkan 

Fakta: 

1,0 tjänster 

Verksamhet: 
Metodstöd 

Beskrivning 
Utbildning och handledning av personal, boendeplacering, 
resursfördelningssystem, omvärldsanalys Fakta: 

1,0 tjänster 

Myndighetsutövning, verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med 
beroendeproblem Fakta: 

2,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Öppenvård missbruk 

Beskrivning 
Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller 
beroendeproblem och deras anhöriga Fakta: 

8,0 behandlare 

Verksamhet: 
Myndighetsutövning 

Beskrivning 
Myndighetsutövning för personer med psykiska- och/eller 
neuropsykiska funktionsnedsättningar Fakta: 

1,0 socialsekreterare 

Verksamhet: 
Psykosociala Stödteamet 

Beskrivning 
Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet 
till personer med psykiska- och/eller neuropsykiska 
funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att 
möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett 
fungerande liv i samhället 

Fakta: 

5,0 Boendestödjare 

Verksamhet: 
Boendestöd (omsorgen) 

Beskrivning 
Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer som 
bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det 
egna boendet och ett fungerande liv i samhället 

Fakta: 

4,5 Boendestödjare 
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Verksamhet: 
Personligt ombud 

Beskrivning 
Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med 
omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. 
Målet är att personerna ska klara sin egen livssituation med 
befintligt stöd från samhället och nätverket. 
Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring stöd 
och ansökan om hjälp för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Fakta: 
3,0 personliga ombud 

Verksamhet: 
Stödboende missbruk 

Beskrivning 
Stödboende för personer med missbruksproblem som är i 
behov av stöd för att klara sin vardag Fakta: 

3,25 åa boendehandledare 
8 boendeplatser 

Verksamhet: 
18 Gruppbostäder (omsorg) 

Beskrivning 
Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande 
tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre 
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Alla insatser 
utgår från genomförandeplan där varje brukare så långt 
som möjligt alltid ska vara delaktiga 

Fakta: 

118,34 åa boendehandledare 
120 boendeplatser 

Verksamhet: 
5 särskilda boenden för 
psykisk funktionsnedsättning 

Beskrivning 

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar 
inom psykiatri, neuropsykiatri med samsjuklighet. 
Personalen arbetar med metoder som motiverande samtal, 
genomförandeplaner samt kartläggningsmetoden Ett 
självständigt liv (ESL) för att stärka brukarens tro på sin 
förmåga och möjlighet till förändring 

Fakta: 

38,77 boendehandledare, 
52 boendeplatser 

Verksamhet: Beskrivning 

Följande insatser ges genom köp av externa 
uppdragstagare 

 Kontaktperson/Ledsagare 

 Hemtjänst 

 Missbruksboenden 

 Öppenvård – missbruk 

 Slutenvård - missbruk 

Externt köpt stöd 

Fakta: 
Budget ca 10 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi 
Myndighetsutövning för hemtjänst, åtgår 0,15 % av 
enhetschefstjänst. Metodstöd servar hela SO 

Fakta: 
1,0 VO-chef 
1,0 Enhetschef 
7,0 Boendechefer 
1,0 Chefsstöd 
1,0 Metodstöd/arbetsterapeut 
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2.6 Verksamhetsbeskrivning – Stöd till 
försörjning och daglig verksamhet, FöDa 

Administration 
Verksamhet: 
Administration 

Beskrivning 
Receptionen för hela avdelningen Stöd och omsorg. 
Administrativt stöd till verksamhetsområdena Stöd till 
försörjning och daglig verksamhet. Bland annat följande 
ansvarsområden, kassafunktion, personalredovisning, 
socialregister, förmedlingsmedel, fakturahantering, 
posthantering, handkassa, övrigt administrativt arbete. 
Dödsboanmälningar 

Fakta: 

4,50 administratörer 

Myndighetsutövning mm 

Verksamhet: Beskrivning 

Utredare av försörjningsstöd Socialsekreterarna ansvarar för att utreda och besluta om 
Fakta: ekonomiskt bistånd för olika hushållstyper, samt stödja och 
11,50 socialsekreterare hjälpa försörjningsstödstagare till självförsörjning och 

självständigt liv 

Verkställighet/insatser mm 
Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Verksamheter enligt LSS: Onyxen, Topasen, Kristallen och 
Safiren Fakta: 

12,0 tjänster 

Verksamhet: 
SAVO 

Beskrivning 
SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med 
olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) 
Här utförs beställningsarbeten till olika företag 
Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och 
legoarbeten 

Fakta: 

5,0 arbetsinstruktörer 

Verksamhet: 
Arbetsanpassare 

Beskrivning 
Personer som erhållit beslut om daglig 
verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på 
ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare 

Fakta: 

3,0 arbetsanpassare 

Verksamhet: 
Arbetsanpassare 

Beskrivning 
Personer som erhållit beslut om daglig 
verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på 
ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare 
Projektanställning till 2019-12-31, med statliga medel 

Fakta: 

1,0 arbetsanpassare 

Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om 
daglig verksamhet utför sysslor på äldreboenden Fakta: 

2,0 tjänster 
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Verksamhet: 
Daglig verksamhet 

Beskrivning 
Föreningspatrullen, det vill säga personer med beslut om 
daglig verksamhet utför sysslor inom föreningslivet. 
Projekt som drivs av Föreningsservice med projektmedel 
från Allmänna arvsfonden. Projektanställning t.o.m. år 2020 

Fakta: 

1,0 tjänster 

Verksamhet: 
Träffpunkt 

Beskrivning 
Samordnare för aktiviteter på Träffpunkten 

Fakta: 

1,0 tjänster 

Verksamhet: 
Köp av sysselsättnings-
verksamhet 

Beskrivning 
Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare 

 Bryggan, sysselsättningsverksamhet för i genomsnitt 16 
personer/månad (heltid). Avtal tom 2019-05-31. 

 Repris återvinningsmarknad, daglig 
verksamhet/sysselsättning för 10 personer/månad 

Fakta: 

Budget ca 1 mkr 

Arbetsledning 
Verksamhet: 
Chefer 

Beskrivning 
Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi 

Fakta: 
4,0 tjänster 
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Organisationsskiss 

Avdelningschef

Verksamhetsutvecklare
Processledare

Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala förebyggande rådet

VO Stöd till 
Försörjning och 

Daglig verksamhet

VO Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta

VO Stöd till barn 
och familjer

VO Psykosocialt 
stöd till vuxna

Egen verksamhet
Myndighetsutövning

Administration
Resurscentrum

Familjehemsgrupp
Korttids/Fritids

Våga vilja
Familjebehandlare
Familjerådgivning

Ungdomsmottagning
Kvinnofrid

Egen verksamhet
Myndighetsutövning

Administration
Personlig assistans
Stöd till dövblinda

Rehab

Egen verksamhet
Myndighetsutövning

Administration
Daglig verksamhet

Sysselsättning
Träffpunkt

Egen verksamhet
Myndighetsutövning

Administration
Alkohol- och 

narkotikagrupp
Särskilda boenden
Kategoriboenden

Boendestöd
Personligt ombudKöpt verksamhet

Avlösarservice
Ledsagarservice

Kontaktperson/familj
Hemtjänst

Familjehem
Färdtjänst

Riksfärdtjänst
Bostadsanpassning

Trygghetslarm
Matservice

Anhörigvård
 

Köpt verksamhet
Daglig verksamhet

Sysselsättning
HSL-verksamhet

Köpt verksamhet
Institutionsvård

Familjehem
Arvodesanställda
Ledsagarservice
Avlösarservice

Kontaktperson/familj

Köpt verksamhet
Institutionsvård

Boenden
Kategoriboenden

Öppenvård
Kontaktperson

Familjehem
Hemtjänst

Arvodesanställda
HSL-verksamhet
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3.1 Struktur och bemanning – särskilda boenden 

Gränden
Öjebyn

4 platser, 
2 närboende

6,58 åa

Birkarlen
Öjebyn

4 platser, 
2 närboende

5,59 åa

Liljan
Centrala stan

4 platser, 
2 närboende

5,67 åa

Kanalgatan
Öjebyn

12 platser
6,32 åa

*

Opalen
Centrala stan

6 platser
5,96 åa

Videvägen
Munksund
6 platser
5,96 åa

Leoparden
Centrala stan
5 platser, 1 
närboende

5,97 åa

Hamnplan
Centrala stan

2 platser, 
4 närboende

5,34 åa

Strömnäs

6 platser
5,58 åa

Lönnen
Centrala stan

5 platser, 
1 närboende

5,60 åa

Blå Kullen
Öjebyn

8 platser
9,00 åa

Kronbodsvillan
Öjebyn

8 platser
9,70 åa

Kollektivet
Centrala stan

4 platser, 
4 närboende

8,25 åa

Ankargrund
Djupviken
4 platser, 

2 närboende
6,09 åa

Munksund

4 platser
7,36 åa

Renen
Centrala stan

5 platser, 
2 närboende

5,93 åa

Parken
Centrala stan

7 Platser, 
2 sviktplatser

8,00 åa

Linnéboendet
Öjebyn

12 platser, 
3 närboende

10,09 åa
*

Saxofonen
Öjebyn

14 platser, 
8,43 åa

Stadsön
Munksund
10 platser, 

5,25 åa
*

Småstuge 3
Öjebyn

5 platser, 
1 utredningsplats

7,00 åa

Småstuge 5
Öjebyn

6 platser, 
1 utredningsplats

8,00 åa

Gärdet
Roknäs

4 platser
4,94 åa

Nygården

8 platser
3,25 åa

Boendestöd 
(omsorg)
4,50 åa

Dag/kväll 

Dygnet runt/journatt 

Dygnet runt/vaken natt 

Ordinärt boende 

* Är inte anpassad 
för personer som är 
rullstolsburna 

Totalt 172 platser, varav 2 sviktplatser och 2 utredningsplatser. 
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Biståndsbedömt trygghetsboende 
för äldre 



 

   

  
     

             
         

              
          

              

           
                

                
              

           
       

              
           

                
         
                  

            

             
             
           

           
          

     

             
           
          

              
             

               
                

                 
        

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-22 
Dnr 18SN464 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning
Den 2 april 2019 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) som ger 
kommunerna en möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild 
boendeform för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service och som därutöver behöver bryta oönskad isolering. Biståndsbedömt trygghetsboende 
är en form av mellanboende i förhållande till ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

I dagsläget finns trygghetsboende inom det privata bostadsbeståndet och många gånger 
förutsätter att den äldre personen har kötid eller eget kapital. Detta kan utgöra ett hinder för 
dem som varken har tillräckligt med kötid eller tillräckligt med eget kapital för att kunna lösa 
boendesituationen på egen hand när det inte längre upplevs tryggt att bo kvar hemma. 
Skillnaden mellan trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende är främst att det blir 
styrt utifrån behov och inte kötid eller kapital. 

Biståndsbedömt trygghetsboende kan innebära för den äldre en möjlighet att få komma till ett 
boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 
Syftet är främst att bryta den isolering som många äldre personer som bor kvar hemma lider 
av. Utformningen av trygghetsboendet förutsätter ett vårdbehov understigande heldygnsvård. 
Om den äldres behov efter en tid blir mer omfattande är tanken att han eller hon motiveras till 
att flytta till en boendeform som bättre svarar emot de aktuella behoven. 

Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning 
samtidigt som bestämmelsen om krav på tillgång till personal dygnet runt utifrån den 
enskildes aktuella behov inte gäller för biståndsbedömt trygghetsboende. För hemtjänsten kan 
det innebära en möjlighet att effektivisera hemtjänstinsatserna. Kommunens ansvar för hälso-
och sjukvård i särskild boendeform omfattar inte biståndsbedömt trygghetsboende, men 
kommunen har möjlighet erbjuda hemsjukvård. 

Lagen är inte krav men ger kommunerna en möjlighet att inrätta mindre resurskrävande 
särskilda boendeformer för äldre personer. För att få bedriva biståndsbedömt trygghetsboende 
kommer det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Bakgrund 
Enligt regeringen finns det behov av att införa en ny särskild boendeform eftersom dagens 
utbud av särskilda boendeformer blivit allt mer anpassat för äldre personer som har 
omfattande vårdbehov. Det innebär att flertalet äldre kvinnor och män har fått allt svårare att 
få en plats i en särskild boendeform om de inte haft behov av heldygnsvård. Äldre personer 
blir i hög utsträckning hänvisade till att bo kvar i sin egen bostad trots att de upplever 
otrygghet till följd av ensamhet och isolering. (Prop. 2017/18:273) 



 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-22 
Dnr 18SN464 

Beslutsunderlag 

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

Petra Stridsman 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 
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Förtydligande gällande Samvaron 



 

  

  
            

   

                
                  

            

            
             

            
              

               
              

             

      

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-26 
Dnr 18SN471 

Förtydligande gällande Samvaron 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lokaler i Samvaron hyrs ut till organisationer vars verksamhet 
riktar sig till seniorer 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2017-02-22 att ta ut en avgift för hyra av lokaler i Samvaron. Hyra 
tas ut vid aktivitet som inte är öppen för alla. Beslutet utgick från att då kommunen hyr ut 
lokaler via andra förvaltningar till en avgift bör även Socialförvaltningen följa detta. 

Kommunen har fått klagomål från boende i trygghetsboendet på Hamnplan 4 gällande 
störningar och otrygghet. Vissa som hyr lokalen kvällstid ställer upp ytterdörren, lämnar ut 
koden mm. Samvarons personal får ganska ofta, efter kvällsaktiviteter, städa upp efter 
aktiviteten. För att kunna fortsätta med aktiviteter genom att hyra ut lokaler på Samvaron 
prövar vi ett antal åtgärder för att ta bort störningarna för boende i fastigheten. Socialnämnden 
tydliggör att lokaler hyrs ut till organisationer vars verksamhet riktar sig till seniorer. 
Hyresgästen får teckna ett skriftligt hyresavtal samt kvittera ut en nyckel. 

Samvaron följer Kultur, park och fritidsförvaltningens hyressättning. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Framtidens äldreomsorg 



 

 

  
          

        

          
           

            
              

              
              
          

     

               
      

         

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-26 
Dnr 18SN465 

Framtidens äldreomsorg 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar flytta medel motsvarande 4 årsarbetare från kontot Framtidens 
äldreomsorg till övergripande konto för särskilda boenden from 2019-01-01 

Ärendebeskrivning
Projektet Framtidens äldreomsorg påbörjades 2012 och innehöll ett flertal beslutade 
delprojekt. Det som kvarstår är att omföra 4 årsarbetare till särskilda boenden. 

Det finns stora utmaningar med kompetensförsörjningen och vi behöver arbeta i hela 
organisationen med att nyttja rätt kompetens till avsedd arbetsuppgift. Som ett led i detta, 
arbetar vi i ett projekt med vårdnära servicetjänster tillsammans med Samhall på Berggården. 
Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskornas arbetsuppgifter och lägga dessa på 
Samhall hoppas vi förbättra arbetssituationen för personalen, öka vårdkvalitén, minska 
sjukfrånvaron samt minska behovet av vikarier. 

Planen är att ovanstående medel ska användas som en grund för att kunna införa vårdnära 
servicetjänster på alla särskilda boenden i äldreomsorgen. 

I och med detta anses projektet Framtidens äldreomsorg vara avslutat. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Sprinklersystem Hummerstigen 



 

 

  
            

        

              
               

          
            

        

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-29 
Dnr 18SN460 

Sprinklersystem Hummerstigen 

Förslag till beslut
Att socialnämnden beviljar investeringsbudget för 2019 på 650 tkr för installation av 
verksamhetsanpassat brandskydd till LSS boende barn-och unga på Hummerstigen 

Ärendebeskrivning
Avdelningen Stöd och omsorg har av socialnämnden fått i uppdrag att under våren 2019 
öppna LSS boende för barn- och unga. Den tilltänkta lokalen på Hummerstigen har idag inte 
ett tillräckligt brandskydd för vad verksamheten kräver. Enligt Statens räddningsverks 
föreskrifter (SRVFS 2003:10), lagen om skydd mot olyckor, samt Boverkets byggregler, 5 b-
klassad verksamhet är skyldig att rusta med sprinklersystem. 

Beslutsunderlag 

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

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

     
  

Ärende 21 

Strategi för psykisk hälsa i 
Norrbottens län 2018-2021 



 

       

  
     

           
            

       

              
              

              
               
        

               
   

           

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-07 
Dnr 18SN328 

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 

Förslag till beslut
Verksamhetsområdeschef föreslår nämnden att anta strategin 

Ärendebeskrivning
På Norrbottens Kommuners styrelsemöte den 14 juni behandlades ”Strategi psykisk hälsa” 
som är framtagen i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och länets 
brukarorganisationer. Styrelsen rekommenderar medlemskommunerna att anta strategin. 

Strategin för psykisk hälsa ligger väl i linje med den redan antagna handlingsplanen för 
psykisk hälsa 2018/2019. Således är arbetet igång inom alla 5 fokusområden som nämns i 
strategin. Piteå kommun har redan i sin plan för hållbarhet (2015-06-08) visat riktning för 
arbete med ett jämlikt samarbete, även detta ligger väl i linje med strategin. Följaktligen pågår 
redan implementeringen inom socialnämndens ansvar, även utbildningsnämnden påverkas 
och därför bör strategin även antas där. Min rekommendation är därför att arbetet bör följas 
upp genom berörda nämnder. 

Beslutsunderlag
Piteå kommuns handlingsplan för psykisk hälsa 2019 samt redovisning 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Jan Lindberg 
Verksamhetsområdeschef 
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 be-
handling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgäng-
liga. 

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 kom-
muner och landsting för arbetet enligt överenskommelsens syften. 

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 to-
talt 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 be-
skriva 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 insat-
ser för målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att det är 
den mest utsatta gruppen i kommunen, här följer en sammanfattning av det som stimu-
lansmedlen 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 regelbun-
det över året för att hålla metoden levande i verksamheten. Metoden ESL har även spri-
dits 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 so-
cialtjänst, landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och för-
säkringskassan. NSPH- riks bidrog till stor del med dagens innehåll. I oktober 2017 ge-
nomfördes 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 för-
djupa oss i det som framkom på brukardagen 2017 inbjöd vi till en fokusgrupp/works-
hop med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Gruppens samtal leddes av 
personal från kommunledningskontoret som i sitt uppdrag arbetar med medborgardia-
log. Temat för fokusgruppen var tillgänglighet och bemötande, de områden som vi upp-
fattade 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 pri-
märvården, vars syfte är diskutera hur verksamheten kan möta de framkomna syn-
punkterna 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 arbets-
grupp har i uppdrag att arbeta fram ett förslag på en försöksverksamhet med ett konsul-
tativt 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 syssel-
sättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. 

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att tillfreds-
ställa grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning och 
arbete kan hjälpa till att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är re-
spekten 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 ar-
betsanpassare, vars anställning de första tre åren finansieras med Stimulansmedel psy-
kisk 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 
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stöd och råd av t ex Personliga ombuden, biståndshandläggare eller andra som arbetar 
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 ar-
betar 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 Norr-

botten – projektansökan till samordningsförbundet Activus gjord tillsammans med 
psykiatrin för ett för tidiga insatser för personer med psykossjukdom eller neu-
ropsykiatriska diagnoser. Ansökan bifölls inte i sin helhet, vilket innebär att pro-
jektet 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 var-
för försöket avslutades. 

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

ning 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 in-
satser 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 hand-
lingsplan 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 evidensba-
serade 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 ge-
nomföra ett projekt under 2 år för att arbeta evidensbaserat primärpreventivt under bar-
nets hela uppväxt från mammas mage till 20 år. 

Enkätundersökningen Personligt genomförs årligen bland elever i skolår 7 och 9 i grund-
skolan 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 utbe-
talda ersättningar sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning. 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 Försäkrings-
kassan 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 mil-
jon 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 arbets-
glädje och utveckling" med Morgan Alling. Följande är planerat för de kommande två 
åren: 
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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. Utbildningsmateri-
alet är digitalt kommer att presenteras i personaltidningen Pitekvarten. 
Aktivitetskort för arbetslag – varje arbetsplats planerar hur man ska uppnå tre puls-
höjande 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 årsskif-
tet 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 utmatt-
ning 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 hälsofräm-
jande insatser. 

o Professionen i socialtjänsten som till vardags arbetar med personer 
med psykiska funktionsnedsättningar bidrar med kunskap och kon-
takter 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 ut-
bilda 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, sjukskö-
terskor 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 med-
mänsklighet. Planen är att alla undersköterskor i ordinärt och särskilt boende, deras ar-
betsledare samt äldreomsorgens biståndshandläggare ska få samma utbildning. Under 
hösten 2017 genomfördes en uppföljningsdag för sjuksköterskorna där man har works-
hops 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 ämnesområ-

det 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 resur-
serna kommer att användas till en träffpunkt i centrala stan som kommunen ska be-
manna 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. Kontaktper-
son 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 fort-
sätta 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 brukarorganisation-

erna, 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 ar-
beta 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 var-
dag, 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 kal-
lade 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 bris-
ten på. Därför startade kommunen med stöd av stimulansmedel ett treårigt projekt febru-
ari 2017 med en halvtidsanställd anhörigstödjare som de anhöriga kan vända sig till. Se-
dan starten har personen som är anställd för anhörigstöd haft rådgivning och guidning 
per telefon, träffat anhöriga för samtal individuellt och i grupp, samarbetat med brukar-
organisationerna. Ett samarbete med kommens övriga anhörigstöd (alkohol- och narkoti-
kagruppen samt äldreomsorgen) har inletts. Träffar med hälsocentralernas kuratorer har 
genomförts under året. Anhörigstödjaren deltar även på länsträffar med kollegor. 

 Exempel på  aktiviteter 2019 
o Anställning personligt ombud/anhörigstöd på 1 halvtid vardera börjat arbeta 
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2017-02-01och fortgår t om  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 kom-

mun, 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 levnadsför-
hållanden än befolkningen i stort, även i förhållande till andra grupper med funktions-
nedsättning. 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 so-
cialtjänst, landstingets öppenvårdspsykiatri och primärvård, arbetsförmedling och för-
säkringskassan. NSPH- riks bidrog till stor del med dagens innehåll. I oktober 2017 ge-
nomfördes 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 för-
djupa oss i det som framkom på brukardagen 2017 inbjöd vi till en fokusgrupp/works-
hop med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Gruppens samtal leddes av 
personal från kommunledningskontoret som i sitt uppdrag arbetar med medborgardia-
log. Temat för fokusgruppen var tillgänglighet och bemötande, de områden som vi upp-
fattade 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 pri-
märvården, vars syfte är diskutera hur verksamheten kan möta de framkomna syn-
punkterna 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 
o 50 000 kr brukardialog 
o 130 800 kr medel för ev projekt/samverkan region 
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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 männi-
skans 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 männi-
skornas 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 kompli-
cerad 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 tillfreds-
ställa grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning och 
arbete kan hjälpa till att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är re-
spekten 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 varda-
gen. 

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 ar-
betsplats 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 en-
ligt 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. Ut-
bildarna kommer genom projektanställning under denna period frigöras på deltid från sitt 
ordinarie arbete, för att införa, utbilda  och följa upp metoden. 

 Exempel på aktiviteter 2019 
o Projektanställd arbetsanpassare för att fler personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska få möjlighet till sysselsättning utifrån 
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sin förmåga – arbetsanpassare projektanställd tre år fr om febru-
ari 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, tillgäng-
lig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Det är vik-
tigt att vara medveten om att olika grupper och olika individer har olika behov och förut-
sättningar. 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 beroendesjuk-
dom 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 arbe-
tar 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 sam-
arbete 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 insat-
sen särskilt boende/gruppbostad för att kunna fungera. Det är idag brist på såväl boende-
platser som kompetens att möta den här målgruppens behov av stöd i boendet. 

Ett av kommunens psykiatriboende flyttade 2018 till nya lokaler och då utökades boen-
det med två boendeplatser. 

Egen bostad är en av grundstenarna för återhämtning och rehabilitering. Idag är det bo-
stadsbrist i Piteå kommun, vilket även drabbar målgruppen med psykisk ohälsa. Det kan 
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vara svårt att få bostad även om man har tillräcklig kötid p g a tidigare störningar, eko-
nomiska svårigheter etc. För att det ska kunna vara möjligt för den enskilde med till-
räcklig 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 stöd-
former 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/boendeen-
het 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). Pi-
teå kommun representeras av socialpsykiatrins enhetschef samt ett Personligt ombud. Bru-
karrådet 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, ar-
betsförmedlingen, 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 socialpsykia-
trin och försörjningsstöd regelbundet träffar chefer från psykiatrin, såväl slutenvård och öp-
penvården. Träffarnas syften är att samplanera t ex utbildning, informera och diskutera organi-
sations- och resursfrågor mm. 

För barn och unga finns samverkansgruppen Norrbus, som består av enhetschefer, social-
tjänstens 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. 
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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 be-
hov 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 öppenvårs-

psykiatri 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 funktionsnedsätt-
ningar 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 kart-
lägga och utveckla stödet till anhöriga Planen är också att använda pengar till utveckl-
ingsarbete 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 stimu-
lansmedel 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 

Kostnader: 
Personligt ombud/anhörigstöd 421 000 
Arbetsanpassare 460 000 
Utbildning MI 81 800 

12 



 
 

          
      

         
         

       
     

        
 

 
 

       
      

       
 

 
       

          
        

          
          

      
          

           
        

        
          

     
        

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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1 Inledning 
I Piteå är styr- och ledningssystemet uppbyggt utifrån vision och strategiska områden och 
verksamhetsplanen (VEP) är det styrande dokumentet. Målen i kommunens verksamhetsplan (VEP) styr 
allt arbete. Plan för hållbarhet är en del av verksamhetsplanen men presenterar mål och nyckeltal ur andra 
perspektiv för att lyfta och belysa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på ett tydligare sätt. 

Planen ska underlätta att se kopplingen mellan mål på övergripande- och mål på nämnds och 
verksamhetsnivå och därigenom kunna samverka i de frågor som berör många aktörer i kommunen. En 
annan viktig del i hållbarhetsarbetet är samverkan mellan olika verksamheter och förvaltningar samt 
externa aktörer. Det finns också behov av kunskapsbildning/ kunskapsspridning. 

Planen aktualiseras parallellt med löpande VEP-arbete. Uppföljning och analyser av mål och nyckeltal 
ska ske årligen i delårs- och årsbokslut 

2 Bakgrund 
I Piteå kommun finns en avsiktsförklaring, ”Piteå attraktivt och uthålligt”, bygger på samverkan mellan 
olika aktörer i Piteå som geografisk område. Avsiktsförklaringen skrevs på första gången i juni 2010 och 
på nytt i juni 2014. Här finns samverkans partners som i olika arbetsgrupper arbetar för fyra målområden 
som tagits fram. För att tydliggöra och stärka hållbarhetsarbetet för Piteå kommun som koncern så 
beslutades om att ta fram en plan för hållbarhet. Den ska utgå från kommunens övergripande 
verksamhetsplan och är riktad det till interna arbetet inom kommunkoncernens verksamheter. Man kan 
beskriva det som att verksamhetsplanen skärs i en annan ledd och beskriver hållbarhetsperspektiven i en 
sammanhållen form. 

3 Syfte 
Syftet med planen är att: 

• Kunna styra den kommunala verksamheten mot målet att Piteås samhällsbyggnad ska utgå från 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

• Nå handlingskraft i arbetet med hållbarhet. 
• Planen utgör kommunens interna styrdokument. Avsiktsförklaringen utgör grunden för det 

externa arbetet. 

4 Planens upplägg 
Tillsammans med definitioner av begreppen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgör 
kommunens verksamhetsplan grunden i plan för hållbarhet. 

4.1 Planens perspektiv 
För att kunna få en samsyn och en gemensam bild så har definitioner för perspektiven, hållbar utveckling, 
social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet fastställts av Kommunstyrelsen. Dessa begrepp har 
perspektivet på mycket lång sikt. 

4.2 Verksamhetsplan 
I Plan för hållbarhet har Piteå kommuns övergripande mål sorterats in i under de inriktningar som kan 
stärka hållbarhetsarbetet. Sorteringen är gjord utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. 

4.3 Inriktningar 
För att förtydliga och för att kunna stärka arbetet med hållbarhet i Piteå har beslut tagits om elva 
inriktningar som beskriver hur Piteå kommun ska arbeta för en hållbar utveckling. Inriktningarna ska ses 
som stöd vid planering och konsekvensbeskrivning. Varje inriktning står var och en för sig men 
tillsammans bildar de en helhet som utgör hållbarhet ur flera olika perspektiv. 



 
 

 
   

   
   

   
   

  
 

     
  

 

   
    

  

    
 

 
    

   
 

  

  
    

 

    

    
    

      
   

   
  

   

   
    

  

  

   
    

    

    

Hållbar utveckling 
Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 
Mångfald Miljö Ekonomisk långsiktighet 
Hälsa Klimat & Energi Demografi 
Delaktighet Konsumtion Utbildning & Sysselsättning 
Trygghet Utveckling & Tillväxt 

5 Användning/tillämpning 
Plan för hållbarhet ska ses som ett stöd i arbetet med hållbar utveckling. Den ska kunna användas som en 
”manual” nä man vill arbeta med må och aktiviteter utifrån kommunens hållbarhetsperspektiv. 
Intentionen är att det ska vara lättare att utifrån mål och resultat av nyckeltal koppla aktiviteter till 
perspektiven och att alla verksamheter har en samsyn i detta. 

Plan för hållbarhet utgör också Piteå kommuns plan för klimat- och energi, folkhälsoarbete, mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. 

6 Hållbar utveckling 

6.1 Definition Hållbar utveckling 
En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är 
långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. Hållbar 
utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv. Det 
kommer att uppstå situationer där konsekvensanalyser och värderingar måste göras mellan dessa 
perspektiv. 

7 Social hållbarhet 

7.1 Definition Social hållbarhet 
Ett samhälle som är socialt hållbart har människornas behov och förutsättningar i centrum där alla har 
samma möjligheter att ta del av det goda samhället. 

Samhället vilar på en demokratisk värdegrund där mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet är i fokus 

7.1.1 Inriktning - Mångfald 
Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats; ”Ett Piteå för alla – med ökad 
mångfald”. Ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter – oavsett kön, 
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Grunden finns 
i deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm. Vi ska arbeta aktivt mot alla 
former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. 

Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förebild för mångfald 
och ska fortsätta värna sin öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, invandring, jämställdhet, 
andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. 

7.1.1.1 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel utrikesfödda av befolkningen, % Öka årligen KS 
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som 
deltar i modersmålsundervisning, % (grsk) BUN 

Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som 
deltar i modersmålsundervisning, % (gysk) BUN 



 
 

   
   

     

   

   
   

   
     

   
 

    

   
   

   
     

     
   

    
     

    
     

  
    

    
    

  
   

  

   

   

   
    

    

         
  

      
 

  

      
 

  

       
  

  
    

    
     

 
   

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå SBN 
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % 100 % SBN 

7.1.1.2 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 KS 
Andel huvudmän/ställföreträdare som är kvinnor respektive 
män, % 50 % ÖFN 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar Alla 
nämnder 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar KS 

7.1.1.3 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel heltidstjänster, % 100 % KS 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % KS 
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Öka årligen KS 
Andel anställda med utländsk bakgrund, % Spegla befolkningen KS 
Andel kvinnor, % (Pnf) 50 % PNF 

7.1.2 Inriktning - Hälsa 
Att ha en god hälsa, d.v.s. att må bra och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och 
kunna förverkliga sina personliga mål, är betydelsefullt för alla. Hälsans bestämningsfaktorer handlar till 
exempel om det absolut grundläggande, som rent vatten, mat, värme och en säker miljö samt faktorer i 
samhällsstrukturen som stödjer individen på olika sätt. Det handlar också om levnadsvanor men också om 
livsvillkor. Samspelet mellan alla dessa faktorer är viktig för hälsan. 

I Piteå ska vi arbeta för att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för allas hälsa. Ett socialt hållbart 
Piteå kräver förstärkning och utveckling av hälsofrämjande strategier utifrån dessa faktorer. Arbetet i 
Piteå bör inriktas till att se och rikta insatser utifrån människors livsvillkor. 

Att utjämna skillnader i hälsa är en viktig insats för att säkerställa den demokratiska processen 

7.1.2.1 Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare KS 

Andel elever med bra självskattat hälsotillstånd, % 

- Andel elever i förskoleklass med bra självskattat hälsotillstånd, % 

- Andel elever i åk 4 med bra självskattat hälsotillstånd, % 

- Andel elever i åk 7 med bra självskattat hälsotillstånd, % 

- Andel elever i gy 1 med bra självskattat hälsotillstånd, % 

Högre än länet och riket 
för pojkar och flickor 
Högre än länet och riket för 
pojkar och flickor 
Högre än länet och riket för 
pojkar och flickor 
Högre än länet och riket för 
pojkar och flickor 
Högre än länet och riket för 
pojkar och flickor 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd 
kommun, % 

Högre än länet och riket 
för kvinnor och män KS 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 KFN 
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 70 KFN 
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-
10 7,8 SBN 



7.1.2.2 Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk KFN 
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering MTN 

Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen SOC 
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till SOC 
Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och 
narkotikagruppen ger stöd till SOC 

7.1.2.3 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 KS 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100 90 % KS 
Sjukfrånvaro procent 6 % KS 
Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 38 % KS 
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % KS 
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100 % Pireva 

7.1.3 Inriktning - Delaktighet 
Att känna delaktighet innebär att man upplever att man har inflytande och har möjligheter att påverka 
både de egna livsvillkoren som utveckling av samhället. För att kunna känna delaktighet är arbete och 
trygg försörjning en grundläggande förutsättning. Förutsättningar för livslångt lärande, tillgång till 
utbildning och kompetensutveckling påverkar människors livschanser, förutsättningar att välja livsstil och 
arbete. Tillit till lokalsamhället skapas bland annat genom att alla medborgare kan ta del av samhället, 
känna tillhörighet och sammanhang och därigenom ta plats och få inflytande. Ju större känsla av 
gemenskap som finns desto högre lokalsamhällestillit. Tillit bidrar till ökad jämlikhet, ökad förändrings-
benägenhet, mindre skadegörelse och ökad trygghet. 

I Piteå ska vi arbeta för en hög tillit till samhället genom att ge förutsättningar för delaktighet och 
gemenskap i möten och kontakter mellan olika grupper av människor. 

7.1.3.1 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

 
 

    
 

   
   

 
   

    
    

 
   

   
  

   
     
     

    
     

      
     

    
      

  
 

  
    

 
 

  

  
   

  

   
 

    

         
        

 
   

 
 

      
   

      
    

    
    

 
    

     
    

      
     

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med I nivå med riket SBN aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år Mål: Högst 4 % SBN 
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år SBN 

Halvera till 2020 (från 10,9 Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med 2015-12-31) KS aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år SBN: I nivå med länet 
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av KSbefolkningen 18-24 år 
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med KSaktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 SBN månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 
Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet SBN och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 

- Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd Minst 75% SBN till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 
- Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd Minst 75% SBN till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 



 
 

   

   

    
 

  

      
   

    
    

   
  

     

      
     

     

     
     

          
 

    

     

   
  

   

     

     
  

   
   

    
         
         
          
         

   
   

  
   

    

    
      

    

    

    

 

 

 

7.1.3.2 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 

Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % 
Rikssnitt +/- 5 
procentenheter BUN 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % BUN 
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag 200 BUN 
Antal studiecirkeldeltagare 9 000 KFN 
Antal besökare vid stadsbiblioteket 120 000 KFN 
Bibliotekslån, antal/inv 10 KFN 
Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds 
plats, % 100 % SBN 

Andel övriga grupperingar som erbjuds plats i feriearbete, % 
- Andel unga 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds 

feriearbetsplats, % 
- Andel unga 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds 

feriearbete, % 
- Andel ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats, % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

SBN 

SBN 

SBN 

SBN 
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst 
godkänt, % Årlig förbättring SBN 

Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt 
arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, % Minst 60 % SBN 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) SBN 
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika 
personer) SBN 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 
3 månader efter avslutad utbildning, % Minst 80 % SBN 

7.1.3.3 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att 
de kan påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Öka årligen KS 
Nöjd Inflytande-Index - Helheten 

- Nöjd Inflytande-Index - Förtroende 
- Nöjd Inflytande-Index - Information 
- Nöjd Inflytande-Index - Kontakt med politiker 
- Nöjd Inflytande-Index - Påverkan 

KS 
KS 
KS 
KS 
KS 

Antal synpunkter KS 
Antal medborgarförslag KS 
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med 
tjänstemän och annan personal, index 1-100 KS 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, % Högre än kommunsnitt KS 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % Högre än kommunsnitt KS 
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Högre än kommunsnitt KS 
Andel elever som försökt påverka, % Öka årligen KS 
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett 
resultat, % Öka årligen KS 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen KS 



 
 

  
 

   
    

    
 

    

    
     

    
   

  
   

   
   

    
  

   
    

        
         

    
     

        
        

    
      

        
        

  
    

   
       
       
       

    
     

     
     

      

     
     

     
          
          
          

    
        
        
        

     
         
        

7.1.3.4 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 KFN 
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum 170 KFN 
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via 
Kultur, park och fritid 55 000 KFN 

7.1.4 Inriktning - Trygghet 
Att vara trygg i Piteå innebär att man känner sig lugn, skyddad och ohotad. Trygghet ur ett 
jämställdhetsperspektiv är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Trygghet ur ett 
tillgänglighetsperspektiv handlar i mångt och mycket om begreppen nåbarhet, framkomlighet, 
orienterbarhet samt användbarhet. Trygghet ur ett barnperspektiv handlar om alla barns rätt till social 
trygghet och att barnkonventionen beaktas i varje beslut. Att känna sig trygg i Piteå är en 
förutsättning för att kunna vara en aktiv individ och kunna delta i olika aktiviteter som stärker både hälsan 
och möjligheten till sociala möten i vardagen. 

7.1.4.1 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel elever som aldrig rökt, % 

- Andel elever som aldrig rökt i, åk 7, % 
- Andel elever som aldrig rökt, åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig förbättring KS 
Andel elever som aldrig druckit alkohol, % 

- Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 7, % 
- Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig förbättring KS 
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, % 

- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 7, % 
- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 2 
gy, % Årlig förbättring KS 

Debutålder rökning, alkohol, narkotika 
- Debutålder rökning 
- Debutålder alkohol 
- Debutålder narkotika 

Stigande ålder 
Stigande ålder 
Stigande ålder 
Stigande ålder 

KS 
KS 
KS 
KS 

Hur ser du på livet just nu? (skala 1-10) KS 
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än riket och länet KS 
Andel elever som gett positiva svar på fråga angående trygghet, % 

- Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående 
trygghet, % 

- Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga angående 
trygghet, % 

Bland de 25 % bästa 

Bland de 25 % bästa 

Bland de 25 % bästa 

BUN 

BUN 

BUN 

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, % 
- Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 
- Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 
- Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, % 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

BUN 
BUN 
BUN 
BUN 

Andel elever som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i åk 7 som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i åk 9 som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i gy 2 som deltagit i mobbing, % 

BUN 
BUN 
BUN 
BUN 

Medelvärde för elevers upplevelse av studiero 
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5 
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9 

Bland de 25 % bästa 
Bland de 25 % bästa 
Bland de 25 % bästa 

BUN 
BUN 
BUN 



 
 

   
        

    
    

        

        
  

     
    

    
    

  
    

     
    

     
    

   
     

     

     
   

   
     

    

     
    

     
    

 
   

      
   

   

   
   

   
   

    
    

 
   

    
   

       
       
        

    
        

  
   

      
   

      
   

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2 Bland de 25 % bästa BUN 

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring KFN 
Antal certifierade föreningar "trygg och säker" KFN 

- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % 

- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 

Årlig förbättring 
100 % av kontrollerade 
objekt 

MTN 

MTN 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en 
trygg tillvaro, % 100 SBN 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en 
utvecklande tillvaro, % 100 SBN 

Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med 
insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med 
biståndsbedömd insats, % 

- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med 
serviceinsats, % 

SOC 

SOC 

SOC 

Antal placerade barn och unga 
- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem 

eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn 
- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, 

förstärkta familjehem eller institutionsvård) 

SOC 

SOC 

SOC 

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 

Familj, % 
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 

Familj, % 
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde 

till mottagningen Barn och Familj, % 

SOC 

SOC 

SOC 

SOC 

Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn 
och unga SOC 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-
17 år (förmynderskap) ÖFN 

7.1.4.2 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdhet med trygghet, index 1-100 KS 
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv KS 
Antal ärenden konsumentrådgivningen KS 
Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % Över medel för riket KS 

Antal publika lokaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning Öka FSN 

Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och 
tillgänglighetsvandringar FSN 

Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Bland de 25 % bästa KFN 
Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Över medel för riket KFN 
Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % Bland de 25 % bästa i riket SBN 
Antal km gång- och cykelväg 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år 
SBN 
SBN 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, 
jmf medelvärde 5 år 

0 

0 

SBN 

SBN 

SBN 



 
 

   
    

   

      
     
     
      
    

   

  
     

  
    

     

   

   
  

    

  

  
 

   
  

   

    
   

 
    

     
    

 
  

 

    

   
 
   

 
   

   

   
 

   

   

   
  

    

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på 
kvällar och nätter (SCB skala 1-10) 7,5 SBN 

Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % SOC 
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd SOC 
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader SOC 
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år SOC 
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, 
månader SOC 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet 
till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % SOC 

Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl 
bemötta, % SOC 

Andel brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, % SOC 
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på 
stan" 10 st Pitebo 

Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i PiteEnergi 
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal 
dricksvattenprov, % Pireva 

8 Ekologisk hållbarhet 

8.1 Definition ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet innebär en utveckling som tillgodoser dagensbehov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Det handlar om att hushålla med mänskliga/ 
materiella/och naturresurser på lång sikt. 

Detta ska nås genom att arbeta för miljö, klimat & energi samt konsumtion. 

8.1.1 Inriktning - Miljö 
Att ha tillgång till frisk luft, rent vatten och inte utsättas för skadligt buller är viktigt för pitebornas hälsa 
och miljö. Genom att välja att gå eller cykla korta sträckor i stället för att ta bilen bidrar individen till 
ökad hälsa och en bättre miljö. Arbetet med naturvård i kommunen syftar till att främja och bevara den 
biologiska mångfalden - det rika djur- och växtlivet samt våra olika naturtyper. Vi vill också öka 
livskvalitet och skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa. Många människor har 
besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. En målsättning för kommunkoncernen 
måste vara att samtliga lokaler och bostäder erbjuder sina kunder och anställda sunda och giftfria miljöer 
att bo och vistas i. 

8.1.1.1 Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva 
miljövänligt), index 1-100 KS 

Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar 
utveckling" BUN 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm) MTN 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 MTN 
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-
10 7,8 SBN 

8.1.1.2 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal 
dricksvattenprov, % Pireva 



 
 

   
 

    

 
    

    
     

   
   

  
 

  
 

    
 

    
   
 

    

   
    

       
     

     
  

  

    

     
    

 
 

   
  

  
    

    

 
 

 
 

 
 

   

   
    

        

    

   
  

   

    

   
   

       

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde 
- medelvärde fosfor Pireva 

Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde 
- medelvärde syreförbrukande ämnen Pireva 

8.1.2 Inriktning - Klimat & Energi 
Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala 
konsekvenser. Utmaningen framöver ligger främst i att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning, 
transporter och konsumtion. Vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, fasa ut fossila bränslen och 
framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och 
översvämningarna blir fler. 

En hållbar energianvändning inom ett energisystem som är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg inverkan 
på hälsa, miljö och klimat är en grundförutsättning för att välfärden och för näringslivet ska kunna gå en 
positiv framtid till mötes. 

I Piteå arbetar vi med detta genom, energieffektivisering genom förändring av beteende och livsstil, 
utveckling av nya tjänster och ny teknik samt ersättning av fossila energislag med förnybara energislag 
bland annat genom utveckling och implementering av ny teknik. I Piteå kommun ska vi bygga bostäder 
som är energi- och materialeffektiva, och vi ska planera för att det dagliga resandet kan ske 
energieffektivt. 

8.1.2.1 Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare KS 
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) -90 % till 2020 PNF 
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) -30 % till 2020 PNF 

- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton Minska med 90 % till 2020, 
jmf 2008 SBN 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta 
lastbilar, % 

- Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens 
totala antal bilar, % 

SBN 

SBN 

Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser 
totalt energibehov per uppvärmd yta 

Minska med 30% till 2020, 
jmf 2008 SBN 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall 
(sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % Piteå Hamn 

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, % Piteå Hamn 

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% 
förändring av värde kwh/m2) 

Piteå kommun mål 30% 
minskad energiförbrukning 
till år 2020 

Piteå Hamn 

8.1.2.2 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal km gång- och cykelväg 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år 
SBN 
SBN 

8.1.2.3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation 
med återvinning 30 st Pitebo 

8.1.2.4 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 
KS 
KS 



 
 

   
        

    
       
       

     

    
  

  
 

 

    
  
     

 

    

   

    

        
        
        

 
    

    
   

  
   

    
   

   
   

 
     

 
    

   
   

    

  

  

 
 

   
  

    
   

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 KS 

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 
- Antal resor med tätortstrafiken 
- Antal resor med länstrafikens lokala linjer 

Öka årligen 
Öka årligen 
Öka årligen 

SBN 
SBN 
SBN 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) 100 % PiteEnergi 

8.1.3 Inriktning - Konsumtion 
I Piteå kommun strävar vi efter hållbar konsumtion och att skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt 
att göra miljö och hälsosamma val i vardagen. Piteå kommun ska bidra till att stärka efterfrågan på 
ekologiskt och rättvist producerade varor och tjänster, både genom hållbar offentlig upphandling och 
genom konsumentrådgivning. 

Konsumtion av resor, bil- och flyg matvaror samt uppvärmning av bostäder och fastigheter är några 
exempel där val kan vara avgörande. Vår konsumtion belastar miljön vid såväl tillverkning och 
användning som vid återvinning och avfallshantering. Piteå ska medverka till att kläder, möbler och andra 
produkter får ett långt liv genom attraktiva återvinningsmarknader. 

8.1.3.1 Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel av inhandlade produkter som är etiskt märkta, ekologiska 
eller lokalproducerade, % 

- Andel av inhandlade produkter som är etiskt märkta, % 
- Andel av inhandlade produkter som är ekologiska, % 
- Andel av inhandlade produkter som är lokalproducerade, % 

KS 

KS 
KS 
KS 

Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall 
(sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % Piteå Hamn 

Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, % Piteå Hamn 
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet Minst 70% Pireva 
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas 
informationsträffar Pireva 

Antal besök på ÅVC, besök/år Pireva 
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) Pireva 
Antal av Pireva besökta företag Pireva 
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Pireva 
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som 
Pireva hanterar, % Pireva 

Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som 
Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial, % Pireva 

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv Pireva 
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal 
områden, % Pireva 

9 Ekonomisk hållbarhet 

9.1 Definition Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet förutsätter en ekonomisk balans samt att på ett långsiktigt och optimalt sätt 
använda och hantera befintliga resurser så att dessa både kvarstår och utvecklas för dagens befolkning. 
Detta ger kommande generationer en stabil grund för en god välfärd och framtida utveckling. 

Piteå ska därför arbeta för ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning & sysselsättning samt 
utveckling& tillväxt 

9.2 Inriktning - Ekonomisk långsiktighet 
I Piteå ska arbetet med ekonomisk hållbarhet i grunden präglas av långsiktighet, detta måste därför tydligt 



 
 

  
 
 

 

  
 

   
    

        
         

    
        
        

     
        
        

    
     

     
     

     

     
     

    
        
        
        

    
     

     

     
     

   
       

    
    

    

 
   

  
 

   
     

   
 

 
       

    

  
   

 
   

genomsyra hela processen vid upprättande av drift- och investeringsplaner. Tidshorisonten för ekonomisk 
långsiktighet är 5-30 år. Ett långsiktigt synsätt medför att vi bättre och tydligare kan prioritera och agera 
rätt, hitta goda finansieringslösningar samt hantera svängningar i konjunkturen. På så sätt skapas ett Piteå 
för alla där det råder tillväxt med framtidstro. 

9.2.1 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder 
inte alkohol eller droger 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Andel elever som aldrig rökt, % 

- Andel elever som aldrig rökt i, åk 7, % 
- Andel elever som aldrig rökt, åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Andel elever som aldrig druckit alkohol, % 
- Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 7, % 
- Andel elever som aldrig druckit alkohol i åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, % 
- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 7, % 
- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 9, % 

KS 
KS 
KS 

Hur ser du på livet just nu? (skala 1-10) KS 
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än riket och länet KS 
Andel elever som gett positiva svar på fråga angående trygghet, % 

- Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående 
trygghet, % 

- Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga angående 
trygghet, % 

Bland de 25 % bästa 

Bland de 25 % bästa 

Bland de 25 % bästa 

BUN 

BUN 

BUN 

Andel elever som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i åk 7 som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i åk 9 som deltagit i mobbing, % 
- Andel elever i gy 2 som deltagit i mobbing, % 

BUN 
BUN 
BUN 
BUN 

Andel elever som gett positiva svar på fråga angående inflytande, % 
- Andel elever i åk 5 som gett positiva svar på fråga angående 

inflytande, % 
- Andel elever i åk 8 som gett positiva svar på fråga på fråga 

angående inflytande, % 

Bland de 25 % bästa 

Bland de 25 % bästa 

BUN 

BUN 

BUN 

Antal aktiviteter med drogförebyggande arbete BUN 
- Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö MTN 

Antal kontrollerade tobaksobjekt MTN 
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en 
trygg tillvaro, % 100 SBN 

Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn 
och unga SOC 

9.2.2 Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk 
hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Kostnad för FOU - kr/inv KS 

Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare 

- Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare 

Minst 10 per år och 
medarbetare 

Alla 
nämnder 
Alla nämnder 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 KFN 

9.2.3 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 
1-100 KS 



 
 

   
 

   

   
       
       
       
       

    
  

       
       

 
     

  
   

   
       
        

   
       
       

    
     

  
  

 
   

    
     

    
     

      
     

   
     
    

  
 
   

     

 
 

   

      

   
    

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), 
index 1-100 KS 

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) 
- Antal lägenheter, särskilda boenden 
- Antal lägenheter, trygghetsboenden 
- Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 
- Antal lägenheter med rivningsklausul 

FSN 
FSN 
FSN 
FSN 
FSN 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) 

- Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) 
- Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) 

1 500 nya bostäder 2020 
från 2015 SBN 

SBN 
SBN 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till 
maximalt 55 kvm, % 20 % Pitebo 

9.2.4 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 

KS 
KS 
KS 

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 
- Antal resor med tätortstrafiken 
- Antal resor med länstrafikens lokala linjer 

Öka årligen 
Öka årligen 
Öka årligen 

SBN 
SBN 
SBN 

Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och 
kommunikationslösningar av PiteEnergi, % 100 % PiteEnergi 

9.2.5 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att 
vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 KS 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100 90 % KS 
Sjukfrånvaro procent 6 % KS 
Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 38 % KS 
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % KS 
Andel heltidstjänster, % 100 % KS 
Antal timmar som utförs av timanställda Minska KS 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % KS 
Andel anställda med utländsk bakgrund, % Spegla befolkningen KS 

9.2.6 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla 
resurser 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Resultat nämnd/styrelse, tkr Minst 0 kr i årsresultat KS 

9.2.7 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska 
vara långsiktigt hållbar 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % Målnivån mellan 1,5% - 2,0% KS 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 dagar KS 
Soliditet (kommunen), % Målvärde ska utarbetas KS 



 
 

   
     

    
 

 
   
 

     
   

     

   

   

  
  

 
   

 
   

    
     

    
   

     
    

    
    

 
  

  
 

  
   

 
   

 
 

      
   

      
    

    
    

     

  
   

     
  

     

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr 0 kr KS 

9.3 Inriktning - Demografi 
Den demografiska utvecklingen i kommunen har en betydande påverkan på hur vi ska prioritera och 
fördela våra resurser. Det är avgörande för den ekonomiska hållbarheten att vi långsiktigt beräknar de 
resursförändringar som kan uppkomma inom de olika kommunala verksamheterna på grund av demografi 
och försörjningsbörda. 

9.3.1 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal invånare i Piteå kommun 43 000 till år 2020 KS 

Arbetskraftens storlek 16-64 år Oförändrad till 2020 
(jämfört med 2010) KS 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Öka KS 

9.3.2 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att 
vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100 90 KS 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0 KS 
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-100 90 % KS 
Sjukfrånvaro procent 6 % KS 
Antal timmar som utförs av timanställda Minska KS 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % KS 
Andel anställda med utländsk bakgrund, % Spegla befolkningen KS 

9.4 Inriktning - Utbildning & sysselsättning 
Kommunen ska skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande och en väl fungerande arbetsmarknad. 
Piteå ska verka för en hög sysselsättningsgrad bland befolkningen, vilket ger den enskilde individen 
försörjning, trygghet och samhörighet, viket i sin tur motverkar utanförskap. Hög sysselsättning främjar 
både den enskilde individens välfärd och utveckling, likväl som samhällets tillväxt. En långsiktig strävan 
är att balans ska råda mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

9.4.1 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 

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 

Halvera till 2020 (från 10,9 
2015-12-31) 
SBN: I nivå med länet 

KS 

KS 

KS 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 
månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd SBN 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % Högst 3 % SBN 

9.4.2 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 

Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % Rikssnitt +/- 5 
procentenheter BUN 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % BUN 



 
 

   
   

   
     

   
      

     
     

     
     

          
   

  
   

   
   

    
     

    
   

  
   

  

  
   

   
         
       
      

   

        
    

       
       

   

  
  

       
       

   
       
        
       
       
       
       

   
   

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag 200 BUN 
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 BUN 
Antal besökare vid stadsbiblioteket 120 000 KFN 
Bibliotekslån, antal/inv 10 KFN 
Andel övriga grupperingar som erbjuds plats i feriearbete, % 

- Andel unga 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds 
feriearbetsplats, % 

- Andel unga 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds 
feriearbete, % 

- Andel ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats, % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

SBN 

SBN 

SBN 

SBN 
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) SBN 
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika 
personer) SBN 

Antal aktiviteter vid Piteå Science Park PSP 
Antal studenter som deltagit i aktiviteter vid Piteå Science Park PSP 

9.5 Inriktning - Utveckling & tillväxt 
En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa ekonomisk hållbarhet är utveckling. För att skapa detta i 
kommunen krävs goda förutsättningar för såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Detta 
uppnås bland annat genom att attrahera kvalificerad arbetskraft, skapa goda infrastrukturer samt en väl 
fungerande och bra skola och barnomsorg. Där utöver måste grundförutsättningarna vara en tillåtande 
kultur samt en stimulerande och öppen struktur för nytänkande. Kommunen ska samverka med 
civilsamhället, näringslivet och andra kommuner. 

9.5.1 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Företagsklimatet i kommunen KS 

- Företagsklimatet i kommunen - olika undersökningar KS 
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) KS 
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI 

Insikt KS 

- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) KS 
Antal nya företag per 1000 invånare 

- Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 
- Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 

KS 
KS 
KS 

Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter KS 

Antal nya företag 

- Antal nya företag, varav produktionsföretag 
- Antal nya företag, varav tjänsteföretag 

Öka med 300/år, varav 
hälften av kvinnor KS 

KS 
KS 

Antal gästnätter KS 
- Antal gästnätter, sommar KS 
- Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster KS 
- Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster KS 
- Antal gästnätter, vinter KS 
- Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster KS 
- Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster KS 

Handläggningstid bygg, dagar 21 dagar SBN 
Antal bygglov per aktuell mätperiod SBN 



 
 

  
 

   
    

     
 

    

    
   

 

9.5.2 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling 

Nyckeltal Målvärde Ansvar 
Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 KFN 
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum 170 KFN 
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via 
Kultur, park och fritid 55 000 KFN 

Antal besökare simhallar 180 000 KFN 
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än kommunsnitt KFN 



   

      
    

    

Ärende 22 

Svar på motion (SLP) - gratis 
mensskydd till unga kvinnor 

mellan 12 och 23 år 



 

          
    

  
         

              
                 

            
             

             
              

              
             

                
         

      
        

            
       

         
             

             
               

                
    

           
          
             
            

                
            

        
           

            
           

              
               

               
                

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-13 
Dnr 18SN404 

Svar på motion (SLP) - gratis mensskydd till unga kvinnor 
mellan 12 och 23 år 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och anser att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Skol och Landsbygdspartiet har 20180708 lämnat in en motion med förslag om att införa 
gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12 och 23 år. Som bakgrund anger de att en 
kommun i Sverige erbjuder detta via ungdomsmottagning och gymnasieskolan. Som skäl till 
motionen hänvisar de till att mensskydd innebär en betydande kostnad vilket innebär en 
orättvisa mellan flickor och pojkar. Som ytterligare ett skäl anför Skol och Landsbygdspartiet 
att kommunen genom att dela ut gratis mensskydd, vid utlämnandet av detta ger flickorna/de 
unga kvinnorna möjlighet att prata om andra saker som rör familj och relationer såsom 
otillbörliga närmanden och beteenden. De skriver även i sin motion om att menstruation
omges av skam och tystnad och att man i Österåkers kommun, där man idag delar gratis 
mensskydd konstaterat att menstruation genom denna satsning avmystifierats hos pojkarna. 

Beskrivning av hur det ser ut idag 
Ungdomsmottagningens uppdrag är att stärka identitets- och personlighetsutveckling, 
förebygga, tidigt upptäcka psykisk ohälsa och omfattar uppdraget att bedriva ett utåtriktat 
hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningen erbjuder information, rådgivning och 
stödjande samtal kring livsfrågor och levnadsvanor, pubertets- och kroppsutveckling, 
könsroller och attityder, sexologiska frågor, relationer mm. Med elever i åk 6 pratar 
ungdomsmottagningen djupare kring mens, t ex om vad som händer i kroppen, hormoner, 
bindor, tamponger, menskopp, hygien osv. De märker inte av någon skam kring mens när de 
samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. De har heller aldrig fått frågan om det 
finns bindor att hämta. 

Inom skolan råder det efterfrågan av mensskydd, framförallt i högstadieskolorna. Nästan 
dagligen uppsöker flickor skolsköterska i behov av mensskydd. Skolsköterskorna får 
kartonger med reklam från mensbindstillverkare som de delar ut vid behov. Ofta efterfrågas 
tamponger vilket skolsköterskorna inte har tillgång till. Mensskydd placeras ut i elevcafé, 
personalrum och i de lägre stadierna får lärarna mensskydd av oss för att dela ut vid behov. 
Skolsköterskorna informerar alla flickor i åk 5 om pubertetsutveckling, anatomi och mens. 

Sammanfattningsvis så jobbar ungdomsmottagningen och skolsköterskorna aktivt med 
information om t ex pubertet och menstruation i skolorna. Ungdomsmottagningen erbjuder, 
liksom skolkuratorerna, samtalsstöd till barn och ungdomar och jobbar även förebyggande i 
skolorna. Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte 
finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från 
företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till 
barn och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års 
ålder och mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg- och mellanstadiet, högstadiet och på 
gymnasiet. 



 

  

 
     

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-13 
Dnr 18SN404 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Åsa Ekberg 
Enhetschef Stöd till barn och familj 
Socialförvaltningen 









   

    
  

Ärende 23 

Ändring av delegationsordning – 
särskild förordnad ledamot 



   

  
  

Ärende 24 

Sammanträdesplan för 
arbetsutskott 2 2019 



 

    

  
         

  

            
              

     

       

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-11-29 
Dnr 18SN392 

Sammanträdesplan för arbetsutskott 2 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer datum för arbetsutskott 
2:s sammanträden 2019 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskott 2 sammanträder två gånger i månaden. På förmiddagen avhandlas olika teman 
och på eftermiddagen är det individärenden. Under juni, juli och augusti är det bara 
individärenden vid arbetsutskott 2. 

Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan för arbetsutskotten och socialnämnden 

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

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 18 januari – Lokal: Ovalen 

13 februari 13 februari 27 februari – Lokal: ? 
28 februari 

13 mars 13 mars 27 mars – Lokal: Ovalen 
28 mars 

10 april 10 april 24 april – Lokal: ? 
25 april 

10 maj 10 maj 29 maj – Lokal: Ovalen 
24 maj 

12 juni 12 juni 26 juni – Lokal: ? 
27 juni 

10 juli 
24 juli 

21 augusti 7 augusti 
21 augusti 

4 september 6 september – Lokal: Ovalen 
18 september 

9 oktober 9 oktober 23 oktober – Lokal: Ovalen 
24 oktober 

13 november 13 november 27 november – Lokal: ? 
28 november 

11 december 11 december 18 december – Lokal: ? 
19 december 



   

  

Ärende 25 

Delgivningar december 2018 



 

 
  

 

    

          
            

            
             

          

           
               

        
              

           
                

              
        

     
   
 
  
   
   

          
            

      

     
         

   

          
      

     

            
         

_______ 

_______ 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

§ 307 
Riktlinjer för säkerhetsarbetet 
Diarienr 16KS468 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för säkerhetsarbetet. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns Policy för säkerhetsarbetet uttrycker kommunens värderingar och ambitioner 
för säkerhetsarbetet och ger vägledning för riktlinjer inom de olika områden som 
säkerhetsarbetet omfattar. I policyn anges att riktlinjerna ska tillämpas i alla kommunens 
verksamheter inklusive kommunens helägda bolag och för att nå de uppsatta målen i 
säkerhetspolicyn är det av vikt att arbetet sker systematiskt och målmedvetet. 

Riktlinjen för säkerhetsarbetet revideras för att Piteå kommunkoncern aktivt och systematiskt 
ska kunna förebygga risker, undanröja hot och genom en god planering och ett väl avvägt 
försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, 
ekonomi och miljö. För att säkerhetsarbetet ska fungera väl måste det accepteras i hela 
organisationen, vara anpassat efter omständigheternas krav och kontinuerligt följas upp. Det 
är ingen skillnad mellan ansvaret för säkerhet och trygghet eller ansvaret för t ex personal och 
ekonomi. Alla funktioner ingår som en naturlig del i ansvaret för verksamheten. All personal 
har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden: 
• Skydd mot olyckor 
• Krishantering 
• Internt skydd 
• Informations- och cybersäkerhet 
• Författnings- och säkerhetsskydd 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 § 301, återremittera Riktlinje för säkerhetsarbetet i 
Piteå kommunkoncern för att komplettera riktlinjen med skrivningar om hot och våld, 
otillåten påverkan, It-säkerhet och säkerhet för valarbetare. 

Genomförda revideringar utifrån tidigare dokument är: 
Klargörande att riktlinjen gäller för kommunkoncernen, alla kommunens verksamheter 
inklusive kommunens helägda bolag. 

Säkerhetsgruppen har fått utökning av representanter från fastighet- och servicekontoret, 
socialtjänsten, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnad och PIKAB-bolagen. Vilket 
innebär att säkerhetsombuden inte längre finns. 

Lagt till avsnitt för att förtydliga överenskommelsen om kommunernas krisberedskap där det 
framgår vad kommuner ska göra inför och under extraordinära händelser. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

            
            

       

           
      

          
         

              
          

            

             
    

  

_______ 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-26 

Lagt till avsnitt om överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt 
försvar där det framgår vad kommuner ska göra inför och under höjd beredskap. 
Lagt till ett avsnitt om alarmering i kommunen. 

En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och 
fastställs av kommunchefen. Istället för tidigare, kommunstyrelsen. 

Uppföljning av kommunens säkerhetsarbete ska utföras av säkerhetsgruppen årligen och 
sammanställas i en rapport som redovisas för kommunchefen. Tidigare kommunstyrelsen. 

Förtydligande av frågor om hot- och våld. Fokus finns på otillåten påverkan gentemot högre 
tjänstemän och förtroendevalda. Samt byta namn till Författnings- och säkerhetsskydd. 
Kommunstyrelsen har även tagit beslut om detta säkerhetsområde, i Riktlinje för personlig 
säkerhet. 

Styrelsen för Piteå kommunföretag AB har haft möjligheten att lämna synpunkter på riktlinjen 
men har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

    
 

     
     

Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer för säkerhetsarbetet Riktlinjer 2018-11-26 § 307 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Räddningstjänsten 4 16KS468 2023-12-31 
Dokumentinformation Uppger ansvar, organisation och uppdrag, säkerhetsområden, 
Dokumentet gäller för Anställda inom Piteå kommunkoncern 
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Sid 2 

Inledning 
Piteå kommuns Policy för säkerhetsarbetet uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för 
säkerhetsarbetet och ger vägledning för riktlinjer inom de olika områden som säkerhetsarbetet 
omfattar. I policyn anges att riktlinjerna ska tillämpas i alla kommunens verksamheter inklusive 
kommunens helägda bolag och för att nå de uppsatta målen i säkerhetspolicyn är det av vikt att 
arbetet sker systematiskt och målmedvetet. 

Piteå kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker, undanröja hot och genom en god 
planering och ett väl avvägt försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser för människor, 
verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. För att säkerhetsarbetet ska fungera väl måste det 
accepteras i hela organisationen, vara anpassat efter omständigheternas krav och kontinuerligt följas 
upp. Det är ingen skillnad mellan ansvaret för säkerhet och trygghet eller ansvaret för t ex personal 
och ekonomi. Alla funktioner ingår som en naturlig del i ansvaret för verksamheten. All personal 
har ett ansvar för ökad säkerhet inom sitt verksamhetsområde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom följande områden: 
 Skydd mot olyckor 
 Krishantering 
 Internt skydd 
 Informations-och cybersäkerhet 
 Författnings- och säkerhetsskydd 

Ansvar 
Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer och säkerhetsarbetet 
ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret 
för säkerheten inom kommunen och respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten 
inom det egna verksamhetsområdet. Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom 
den egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande 
riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen. 



 

   
      

 
         

      

 
 

 
 

 
 

 
     
   
   
   
   

              
       

    
    

       
               

    
           

  
      

     
         

       

Sid 3 

Organisation och uppdrag 
Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av Kommunledningsförvaltningen. 

Säkerhetsgruppen 
Kommunledningsförvaltningens säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av 
kommunchefen som tillika är säkerhetschef: 

 Säkerhetschef 
 Krisinformatör 
 Säkerhetsansvarig 
 Säkerhetssamordnare 
 Försäkringssamordnare 
 CISO 
 Säkerhetsskyddschef 
 Representant från fastighets- och serviceförvaltningen 
 Representant från socialtjänsten 
 Representant från utbildningsförvaltningen 
 Representant från samhällsbyggnad 
 Representant från PIKAB-bolagen 

Säkerhetsgruppen får därutöver till sig adjungera ytterligare personer som kan vara lämpliga som t 
ex sakkunnigstöd i specifika frågor eller verksamheter. 

Säkerhetsgruppens uppdrag är att: 
 Samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet 
 Tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas 
 Ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet genom att bland annat ta 

fram riskanalyser och handlingsplaner 
 Planera och erbjuda nödvändig utbildning och övning till förtroendevalda, tjänstemän och 

övriga anställda 
 Ge förslag till mål för säkerhetsarbetet 
 Följa upp mål för säkerhetsarbetet 
 Sammanställa och följa upp skadestatistik inom området internt skydd 
 Följa upp effekterna av åtgärder som vidtagits 



 

 

   
              

              
            

             
         

             
           

         
           

 
             

            
               

 

            
           

             
  

 
  

               
  

  
             

            
               

 

            
             

                

  

 
  

Sid 4 

Säkerhetsområden 

Skydd mot olyckor 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och 
kommun ska vidta. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. 
Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan övriga mål ska formuleras av 
kommunen utifrån den lokala riskbilden. Dessa mål ska anges i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverksamhet. Dessutom ska det i 
handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten anges hur den är ordnad och planeras. I 
handlingsprogrammet för räddningstjänst anges kommunens förmåga och vilka resurser som finns. 

Handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska upprättas 
andra kvartalet, andra året efter ny mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. 

Krishantering 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 
landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter. 

I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår vad kommuner ska göra inför och 
under extraordinära händelser. Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till 
kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 

1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 
5. rapportering 

Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse. 

Höjd beredskap 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, innehåller bestämmelser om de åtgärder som kommunen och 
landstingen ska vidta. Syftet med lagen är kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina 
verksamheter. 

I Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar framgår vad 
kommuner ska göra inför och under höjd beredskap. Här preciseras kommunernas uppgifter samt 
statens stöd till kommunerna. Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande 
verksamheter: 

1. risk- och sårbarhetsanalys 
2. planering 
3. geografiskt områdesansvar 
4. utbildning och övning 
5. rapportering 



 

               
  

 

          
             

             
                 

            
              

          

  
              

        

    
           

              
     

          

             
          

   

 

      
 

 
 

   
 

   

 

               
              

         
          

    

     
            

    

Sid 5 

Då denna överenskommelse beslutas av och görs ny vart fjärde år hänvisas detta dokument till 
gällande överenskommelse. 

Alarmering 

Kommunen har ett samordnande informationsansvar enligt det geografiska områdesansvaret. För 
att nå ut med informationen har Piteå kommun en SMS-tjänst för viktig samhällsinformation. 
Tjänsten för viktig samhällsinformation via SMS kan användas till boende och besökare i 
kommunen som är 16 år eller äldre. Syftet med viktig samhällsinformation via SMS är att nå rätt 
personer och tjänsten får inte nyttjas till annan information. Viktig samhällsinformation är 
information som individen behöver för att fatta egna beslut. Det kan exempelvis vara information 
om otjänligt vatten, vattenavbrott, stor olycka, elavbrott, värmeavbrott eller It-avbrott. 

Internt skydd 
Grundläggande för en god säkerhet är att verksamheten präglas av ordning och reda. Tekniska 
säkerhetsanordningar kan inte ersätta frånvaro av fungerande rutiner. 

Skyddsarbetet syftar till att: 
 Identifiera de områden som är mer utsatta för risker än övriga 
 Ta fram metoder som syftar till att förebygga att risken utvecklas till en skada 
 Minimera konsekvenserna av inträffad skada 
 Upprätta planer och rutiner för förebyggande skydd och skadebegränsande åtgärder 

Mer detaljerade riktlinjer för det interna skyddet utformas i separat dokument samt Svenska 
Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) riktlinjer, krav och säkerhetsföreskrifter gällande säkerhet 
och skadeförebyggande arbete. 

Försäkringsskydd 

Kommunens försäkringsprogram omfattar skydd enligt följande: 
 Egendomsskador 
 Ansvarsskador 
 Olycksfallsskador 
 Trafik- och motorfordonsskador 
 Tjänstereseskador 
 Vissa övriga skador 

Skaderapportering 

En noggrann rapportering av inträffade skador och händelser ger det bästa underlaget för att följa 
upp och åtgärda risker i verksamheten. Alla sak- och egendomsskador samt alla ansvarsskador ska 
rapporteras. Vid rapporteringen ska skaderapporteringssystemet SIV användas. Uppsåtliga skador 
ska alltid polisanmälas och dokumenteras. Riktlinjer för skaderapportering och uppföljning 
utformas i separat dokument. 

För nedanstående skadetyper gäller särskilda rapporteringsrutiner: 
 För egendoms- och ansvarsskador som överstiger respektive självrisk ska anmälan göras till 

försäkringsgivaren enligt särskilda rutiner. 



 

          
  

      
     

         
          

 

  
            
             

           
             

         
 

            
      

           
          

  

             
          

   

           
 

 
         

   
        

     
   

 

            
            

           

           
      

            
            

Sid 6 

 Ansvarsskador som innefattar personskador ska alltid anmälas till försäkringsgivaren enligt 
särskilda rutiner. 

 Arbetsskador (personskador) rapporteras direkt till Personalavdelningen. 
 Fordonsskador anmäls direkt till försäkringsgivaren. 
 Skador i samband med tjänsteresa anmäls direkt till försäkringsgivaren. 
 Skador som omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen anmäls direkt till 

försäkringsgivaren. 

Informations- och cybersäkerhet 
Arbetet med informations- och cybersäkerhet syftar till att skydda koncernens verksamhet mot 
avbrott i informationsflödet samt förebygga och begränsa skador till följd av oönskade händelser. 
Säkerhetsområdet omfattar all information i hela kommunkoncernen oavsett om behandlingen sker 
manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 
Informationen och de resurser som används för informationsbehandlingen utgör 
kommunkoncernens informationstillgångar. 

Detta innebär att kommunkoncernen ska ha en förmåga att kunna upprätthålla konfidentialitet, 
riktighet och tillgänglighet hos sina informationstillgångar. 

Förutom dessa grundegenskaper för information ska ytterligare krav på spårbarhet, oavvislighet, 
ansvarsskyldighet, autenticitet och auktorisation uppfyllas där sådana behov finns inom 
kommunkoncernens specifika verksamhetsgrenar. 

Arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas systematiskt och riskbaserat med stöd av 
standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN 
ISO/IEC 27002:2017 eller motsvarande. 

Arbetet regleras i huvudsak genom nedanstående lagar, förordning, förskrifter och princip: 
 Offentlighetsprincipen 
 Tryckfrihetsförordningen 
 Dataskyddsförordningen (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning 
 Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) 
 Patientdatalagen genom Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-SF 2016:40) 
 Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 
 Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunkoncernen ha förmågan att kunna förebygga, 
upptäcka, hantera och rapportera uppkomna incidenter som rör informations- och cybersäkerheten. 
Rapportering till berörd tillsynsmyndighet ska kunna ske inom av tillsynsmyndighet stipulerad tid. 

Kommunkoncernen ska också i enlighet med ovanstående lagkrav kunna upprätthålla en 
motståndskraft och kontinuitet hos sina informationstillgångar. 

Skyddsåtgärder för informations- och cybersäkerhet ska omfatta åtgärder för den tekniska miljön 
och dess användning (teknisk säkerhet) samt åtgärder som anknyter till olika bestämmelser 
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exempelvis lagstiftning för hantering av personuppgifter, tryckfrihetsförordningen, offentlighet-
och sekretesslagen och arkivlagen (administrativ säkerhet). 

Riktlinjer och anvisningar för informations- och cybersäkerhet utformas i separata dokument. 

Författnings- och säkerhetsskydd 
Författningsskydd 
Handlar om hur Piteå kommun på lokal nivå ska motverka de krafter som med otillåtna medel 
försöker påverka den fria debatten, det politiska beslutsfattandet och verkställandet av 
politiska beslut. 

För att hjälpa och skydda drabbade skall adekvata styrdokument finnas tillgängliga. Dessa 
styrdokument skall ge stöd och råd till personer som utsätts för påverkan genom otillåtna 
medel. 

Säkerhetsskydd 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) talar om hur 
Piteå kommun ska behandla företeelser vad gäller skydd mot rikets säkerhet och hot mot 
terrorism. Lagstiftningen gäller också för bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har 
intresse som motsvarar 50 % av rösterna eller mer. 

Vilken nivå säkerhetsskyddet ska ha ska bestämmas med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning och övriga omständigheter. Krav ställs på säkerhetsprövning av dem som kommer 
att hantera hemlig information eller delta i verksamheter som ger inblick i frågor som rör 
rikets säkerhet. Vissa av dessa personers befattningar kan dessutom behöva placeras i 
säkerhetsklass. Enligt 6 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska det finnas en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet, direkt underställd 
kommunchefen. Det ska också finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. 

En befattningshavare i kommunen ska kunna teckna kommunstyrelsen som myndighet i 
säkerhetsskyddsfrågor. Vem denne är bör framgå av kommunens delegationsordning. 

Enligt 5 §, säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska myndigheter och andra som 
förordningen gäller för att undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas 
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd 
med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning 
(säkerhetsanalys) skall dokumenteras i form av en säkerhetskyddsplan och 
säkerhetsbestämmelser. 
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Information och utbildning 
För att säkerhetsfrågorna ska få önskvärt genomslag krävs att all personal har kunskap om dess 
betydelse. Detta uppnås genom fortlöpande information om mål och metoder för säkerhetsarbetet 
samt utbildning. Genom säkerhetsgruppens försorg ska det genomföras en kontinuerlig 
informations- och utbildningsverksamhet om säkerhetsfrågorna. 

Vid särskilda behov ska berörd personal ges information genom säkerhetsgruppens försorg. 

Utbildning inom säkerhetsområdet krishantering, se punkt Utbildning och övning 

Årsplanering för säkerhetsarbetet 
En årsplanering för kommunens säkerhetsarbete upprättas varje år av säkerhetsgruppen och 
fastställs av kommunchefen. 

I årsplaneringen ska minst anges: 
 Vad som ska göras under året 
 Tidplan 
 Behov av personella och ekonomiska resurser 
 När och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske 

Uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete för att kontrollera: 

 Att beslutade åtgärder är genomförda 
 Att årliga mål är uppfyllda 

Policy, riktlinjer, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser revideras vid behov. 
Uppföljning av kommunens säkerhetsarbete ska utföras av säkerhetsgruppen årligen och 
sammanställas i en rapport som redovisas för kommunchefen. Rapporten sammanställs senast under 
mars efterföljande år. 

Fastställd av KS 2008-03-03 § 58 
Reviderad av KS 2018-11-26 § 307 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-28 

§ 244 
Policy för ärendeprocessen 
Diarienr 18KS554 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för ärendeprocessen. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 7 att anta en kommungemensam ärendehandbok. 
Utifrån ny förvaltningslag och kommunallag såväl som för att säkerställa en medieoberoende 
behandling av information har ny policy och anvisning utarbetas av 
Kommunledningsförvaltningen. Policyn omfattar politiska ställningstaganden och 
anvisningen riktar sig till tjänstepersoner. 

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

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

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

Den del av Ärendehandboken som berörde förtroendevaldas arbetssätt har uteslutits eftersom 
det beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning. Sedan 2010 har det skett förändringar i 
rutinerna för ärendeprocessen vilket återspeglas i den nya anvisningen. En grundtanke i den 
nya anvisningen är att samma information inte ska förekomma i olika styrande dokument. 
Exempelvis regleras utlämnande av allmän handling i särskild anvisning. 

Anvisningen beslutas av kommunchef. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2018-10-23 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan kommunstyrelsen göra 
förtydligande angående olika roller och visa på helheten i ärendeprocessen samt tydliggöra 
att konsekvensbeskrivning ska finnas med i tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

           
       

 

             
 

    
  

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-28 

Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att orden 
"skickliggörs politiken" ändras till "tydliggörs den politiska styrningen". 

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

Beslutsunderlag 
 §176 Policy för ärendeprocessen 
 Policy för ärendeprocessen 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



  

    
 

   
      

Policy för ärendeprocessen 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Policy för ärendeprocessen Policy 2018-11-28 § 244 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 18KS554 2023-12-31 
Dokumentinformation Grundläggande ställningstaganden för ärendeprocessen 
Dokumentet gäller för Piteå kommuns nämnder och bolag 



                
            

              
               

      

             
           

         
            
               

             

           
              

           
              

  

         

              
          

           
         

          
             

         
             

             
    

          
            

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

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

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

Ärendeprocess 
Ärendeprocessen är hela kedjan från registrering till arkivering enligt följande: 

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

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

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

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

Avslut/arkivering – Efter protokollet justerats ansvarar nämndsekreterare och handläggare för 
expediering av beslut. Registratorn ansvarar för att ärendet avslutas i diariet och arkiveras. 
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Ärenden 
Inom Piteå kommunkoncern registreras ärenden för verksamhetsprocesser som kräver ett beslut 
både politiskabeslut, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut. Dessa kan till exempel utgöra 
en del i ett uppdrag, projekt, utredning eller tecknande av ett avtal m.m. Det ska vara god 
ordning på myndighetens allmänna handlingar. 

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

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

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

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

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

 Arkivansvarig 
Arkivansvarig ska finnas för varje nämnd/styrelse. 

 Arkivredogörare 
Arkivredogöraren ska vårda nämndens/styrelsens handlingar samt hålla dem tillgängliga 
enligt offentlighetslagstiftningen. 

 Ordförande 
Ordförande i varje nämnd avgör, efter beredning, vilka och när ärenden ska tas upp till 
beslut samt vilka underlag som ska inkluderas i kallelsen till sammanträdet. Ordförande 
leder sammanträdet och är ansvarig för protokollets innehåll fram till justering. 
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Handläggning och beslut 
Ärenden ska handläggas snabbt och effektivt utan att rättssäkerheten åsidosätts. Det är viktigt 
att underlaget till ärendet är väl underbyggt och begripligt, såväl för förvaltningen och nämnden 
som för medborgaren. 

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

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

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

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

Oberoende beslutsform ska beslutet dokumenteras och relevanta handlingar bevaras. 

Tjänsteskrivelse 

Alla ärenden som kräver politiskt beslut eller tas av tjänsteperson på nämndens delegation ska 
innehålla en tjänsteskrivelse. För delegationsbeslut kan innehållet i tjänsteskrivelsen istället 
infogas i delegationsbeslutshandlingen. Tjänsteskrivelsen är ett sakkunnigt uttalande eller 
omdöme från förvaltning till nämnd. En tjänsteskrivelse innehåller förvaltningens förslag till 
beslut och en sammanfattning av ärendet med en konsekvensbeskrivning. Förvaltningschef är 
ytterst ansvarig för tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen kan inte ändras av nämnden, däremot 
kan nämnden tillföra/förtydliga uppgifter till protokollet. 

 Beslutsmeningarna under förslag till beslut ska vara självständiga meningar och 
innehålla ett beslut samt kunna verkställas och förstås utan att läsa ärendebeskrivningen. 

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

Kallelse, protokoll och publicering 
För att få en sammanhållen och effektiv ärendegång där ärenden inte i onödan fördröjs mellan 
de olika beslutsinstanserna så ska nämnderna fastställa sina sammanträdesplaner med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 
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Kallelse med dagordning till kommunfullmäktige, kommunens nämnds- och 
utskottssammanträden ska ha ett enhetligt utseende i hela kommunen. Kommunlednings-
förvaltningen har huvudansvaret för detta. 

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

Protokoll med beslutsunderlag publiceras på kommunens webbsida snarast efter justering. 



 

 
       

 

          
     

 
         

 
              

               
  

 
             

           
             

 
        

 
           
          

 
           

   
 

            
            

 
           

          
            

 
 

      
 

            
            

            
              

       
 

           

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-28 

§ 234 
Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 
2019 
Diarienr 18KS591 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsbudget för år 2019 och verksamhetsplan för åren 2019-
2021 samt kommunal skattesats enligt nedan: 

1. Fastställer kommunens skattesats för år 2019 till 22:25 kronor (oförändrat). 

2. Utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2019 med totalt 22,8 mkr (26,5 mkr år 2020, 24,6 
mkr år 2021, varav engångstillskott 0,9 mkr 2019, 0,6 mkr 2020 och 0,3 mkr 2021, 
ramökning och prisökning). 

3. Avsätter i driftbudgeten 68 mkr i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. Potten 
innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2019. Kommunfullmäktige uppdrar 
åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2019 är klara. 

4. Beslutar om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

5. Fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för 
bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019. 

6. Ger nämnderna ett antal uppdrag i verksamhetsplan 2019-2021, se under respektive 
nämnds avsnitt i dokumentet. 

7. Uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 
2019 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med 
kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen. 

8. Delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under 
året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att nämnden efter 
omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i samband 
med årsredovisningen. 

9. Fastställer 2019 års investeringsram om 177 mkr. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Cornelia Johansson (M), Charlotte Elworth (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Anton Nilsson (C), Britt-
Louise Nyman (C), Bo Andersson (C) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet 
avseende punkterna 2-9, till förmån för eget yrkande. 

Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

(1 av 4)
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2018-11-28 

Robert Håkansson (SD) och Elin Håkansson (SD) reserverar sig mot beslutet avseende 
punkterna 2-9, till förmån för eget yrkande. 

Deltar ej i beslutet
Petra Fojtikova (SLP) och Joel Wiklund (SLP) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 och årsbudget 
2019. 

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av kommunfullmäktige 2018-03-26. 

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2019 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2018-2020. 

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. En avmattning av konjunkturen bedöms ske under 2019-2020 men delade 
meningar råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer 
normal tillväxt som är att vänta. 

Svensk ekonomi har utvecklats väl sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit 
god under en lång period och investeringarna i bland annat bostäder, ökad offentlig 
konsumtion till följd av flyktingmottagande. Den inhemska efterfrågan har dämpats något 
under året då bland annat bostadsinvesteringarna minskat från 2017 års höga nivåer samt 
minskade kostnader för migration. 

Kommuner och landsting står inför stora utmaningar kommande år. En avmattad konjunktur 
slår tydligt mot skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt 
jämfört med de senaste åren. Demografiförändringar ger samtidigt ökade behov av kommunal 
välfärd. Behov av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara 
välfärdsuppdraget. 

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2019-2021 baseras på följande förutsättningar: 

Skatteintäkter/generella statsbidrag 
Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) prognos i oktober över skatteunderlagets 
utveckling indikerar en lägre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna 
baserades på i VEP 2018-2020. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt 
LSS-utjämning som innebär en klar förbättring mot tidigare VEP 2018-2020. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 21,4 mkr för år 2019 mot tidigare 
beräkning i VEP 2018-2020. 
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• Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräknings-
faktorer med 3,4 % för år 2019 och 3,3 % för år 2020, samt 3,8 % år 2021. 
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2019 medför en ökning med +9,5 mkr. 
• Preliminär LSS-utjämning för år 2019 ger en ökning med +10,8 mkr. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2018 visar
följande förändring mot VEP 2018-2020: Ökad kostnad med 6,1 mkr 2019, minskad kostnad 
2,6 mkr 2020, samt en ökad kostnad med 10 mkr under 2021. 

Löneökningar 
Anslag för löneökningar avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 
2019-2021. 

Prisökningar 
Prisökningar fördelas till nämnderna med 7,5 mkr år 2019. Priskompensation fördelas för 
utvalda varu- och tjänstegrupper efter fastställd modell. 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019 återfinns i 
budgetdokumentet. 

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen. 

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 13 november 2018. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Mats Dahlberg (MP), Ruth 
Rahkola (S), Elisabeth Vidman (S), Frida Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
med följande ändring: på sidan 68 och 83 läggs en ny kommentar med lydelsen: 
Ramförstärkningen om 8,6 mkr verkställs ej om staten beviljar dessa medel. 

Johnny Åström (SJV): Bifall till Helena Stenbergs (S) förslag med följande ändringar: 
tillskjut 4 mkr till socialnämnden, ge fler möjlighet att prova intraprenad exempelvis inom 
förskolan och äldreomsorgen, inför fria bussresor för ungdomar under mandatperioden med 
början 2019, inför en äldreombudsman som kan ta tillvara de äldres frågeställningar, inför ett 
ungdomsråd och inför besparingar på 0,15% på alla nämnder utom socialnämnden. 

(3 av 4)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
             

              
              

 
              

            

 

           
     

         
         

      
    

Kommunfullmäktige 
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Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Ulf Lindström (L) och 
Cornelia Johansson (M): Bifall till punkt 1 i kommunstyrelsens förslag och avslag till punkt 
2-9 till förmån för Allians för Piteås förslag till budget för 2019 och verksamhetsplan 2019-
2021. 

Robert Håkansson (SD): Bifall till punkt 1 i kommunstyrelsens förslag och avslag till punkt 2-
9 till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget för 2019 och verksamhetsplan 
2019-2021. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 §275 Budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 
 Verksamhetsplan 2019-2021 och årsbudget 2019 samt kommunal skattesats för 2019 
 Allians för Piteås förslag till Verksamhetsplan 2019-2021 
 Sverigedemokraternas förslag till Verksamhetsplan 2019-2021 

(4 av 4)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Verksamhetsplan 
2019-2021 
Kommunfullmäktiges 
beslut 



 
 

 



 
 

 
    

   
   

   
   

    
    

    
    

   
   

    
   

   
   

   

 

  

Innehållsförteckning 
Styr- och ledningssystem..............................................................................................................................6 

Planeringsförutsättningar...........................................................................................................................11 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd ...........................................................................................32 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen................................................................................34 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten.....................................................................................................41 

Barn- och utbildningsnämnden ..................................................................................................................44 

Fastighets- och servicenämnden................................................................................................................49 

Kultur- och fritidsnämnden ........................................................................................................................52 

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad .......................................................................................56 

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad ..........................................................................................61 

Socialnämnden ............................................................................................................................................64 

Kost- och servicenämnd .............................................................................................................................70 

Överförmyndarnämnden ...........................................................................................................................71 

Ekonomiska sammanställningar ................................................................................................................73 

Nyckeltal......................................................................................................................................................93 

Budgetantaganden ....................................................................................................................................105 



 
 

  



  

 
 

 

  

Styr- och ledningssystem 

5 



  

 
 

  
    

  
 

   

 
   

 
 

  
 

   
 

 
  

    
 

 

   
     
    

  
     

      
  

   
   

  
 

    
 

     
    

 
      

 

Styr- och ledningssystem 

Styr- och ledningssystem 
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 ledningssystem 
Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett 
förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut 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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Styr- och ledningssystem 

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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Styr- och ledningssystem 

Prioriterade mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Alla Bolag, Alla Nämnder 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 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 

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 erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Fsn, Sbn, 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, hälso- och sjukvård samt 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 

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter Ksn 

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, Kfn, Sbn, Sn, KS, Alla 
Bolag, Rtj 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av 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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Styr- och ledningssystem 

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, 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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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsanalys 

Förutsättningarna för Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. Allt från globala 
strömningar till policyförändringar på regional och nationell nivå påverkar oss. 
Befolkningsantalet ökar både i Sverige och i hela världen. Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att 
låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, 
vilket sätter press på välfärdssystemen. I Sverige föds det dock förhållandevis många barn och vi har en historiskt 
snabb befolkningsökning. Den största utmaningen är sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen 
växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunens verksamheter. 
På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger antalet som 
tillkommer. Pendlingen fortsätter att öka, det verkar finnas större skillnad mellan arbetsplats och boplats. Det medför 
att det är viktigt att vara en attraktiv boendeplats, framför allt för målgruppen 20-24 som har störst flyttbenägenhet. 
Urbaniseringen har på grund av det stora inflödet av människor till landet avtagit. En stor del av kommunerna i 
Sverige ökar nu sin befolkning. Det är bostadsbrist i nästan hela landet och det finns ett fortsatt stort behov nya 
bostäder. Underliggande finns det fortsatt effekter från urbaniseringen kvar, exempelvis skillnader i värderingar 
mellan stad och land. 
Informationsteknologin har gjort att utvecklingen går snabbare, medborgarnas efterfrågan styrs i större utsträckning 
av globala trender och händelser. Teknikutveckling driver på automatisering via digitalisering och kommer inom de 
närmaste åren ta flera stora steg framåt, inom bland annat artificiell intelligens. Det kommer påverka inte bara hur vi 
gör saker men även vilka saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att 
automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner men det kommer att ändra karaktär 
med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, 
människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst som alltid är tillgänglig. För att klara av ovanstående 
förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig 
av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som tillåter innovation och verksamhetsutveckling kommer att vara en 
framgångsfaktor. 
Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det sker genom den tekniska utvecklingen en förskjutning i vad som 
ger tillit från institutioner i samhället så som banker, media och offentliga aktörer till en form av distribuerad tillit 
som bygger på användarnas erfarenheter och upplevelser av en vara eller tjänst. Alla organisationer lever idag i allt 
större utsträckning i en ”glasbox”. När alla har möjlighet att publicera sig är det allt svårare att dölja kulturer inom 
organisationer som inte stämmer med dess offentliga värdegrund. Det som sker inom glasboxen kommer att komma 
ut, oberoende om det är sexuella trakasserier som i fallet med #metoo, dåliga arbetsförhållanden eller dåligt 
bemötande mot kunder/brukare. 
Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med nuvarande utsläppstrend är 
världen på väg mot minst fyra graders ökning av den globala medeltemperaturen. I och med Agenda 2030 
sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. 
Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet. De stora utmaningarna är att ställa om 
transporterna och industrins processer, men vi behöver också hushålla med energi och resurser och ställa om våra 
konsumtionsmönster. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men också 
för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag, länder och platser med kunskap och framförhållning kan 
dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens. 

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 under 2019-2020 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. 
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Planeringsförutsättningar 

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 0,8 % och en stark tillväxt i omvärlden förväntas även under 
en tid framöver ge kraft åt svensk export. Konjunkturinstitutets senaste bedömning (okt 2018) är att  är att BNP-
tillväxten landar på 2,5 % för helår 2018 och dämpas under 2019 till 1,9 %. Viktiga förklaringar är kraftigt dämpade 
investeringar i både bostäder och industri. Även resursbristen, framförallt i form av personal, blir allt mer kännbar. 
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, men nu är signalerna tydliga från Riksbanken om att en serie räntehöjningar är att 
vänta med start under vintern. Det låga ränteläget får anses utgöra en risk för att den penningpolitiska verktygslådan 
inte är lika välutrustad vid en eventuellt kommande lågkonjunktur. Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden 
har ännu inte gett speciellt stor effekt på lönerna, men under kommande år förväntas löneökningstakten ta fart. 
Konjunkturen mattas av och arbetslösheten bottnar 
Den rådande högkonjunkturen kulminerar troligen under 2018 och tillväxttakten kommer därefter att minska något. 
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. Den svenska exportindustrin är fortsatt mycket optimistiska över utvecklingen den kommande tiden 
och stark global tillväxt kan även under en tid förväntas ge stöd åt exporten. 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. 
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Planeringsförutsättningar 

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 från vårpropositionen att det fortsatt råder högkonjunktur vid utgången av 
2021 och att en fortsatt stark sysselsättningstillväxt ger stöd för skatteunderlaget. SKL och Ekonomistyrningsverket 
har samstämmiga prognoser för 2019-2020, med en lägre tillväxttakt än Regeringens prognos. För perioden som 
helhet gör ESV den mest försiktiga prognosen och regeringen tror på den största tillväxten. SKLs prognos ligger 
däremellan. 
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Planeringsförutsättningar 

Procentuellt utveckling skatteunderlag 
Källor: SKL, Regeringen, Konjunkturinstitutet 

Piteå kommuns planeringsförutsättningar 

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 per 
delårsrapport 2018. 

Personal 
Arbetet med att klara kompetensförsörjningen pågår i alla verksamheter. Konkurrensen om arbetskraften idag och 
många år framöver ställer fortsatt stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. Ett aktivt arbete för att vara och 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser måste prägla 
personalpolitiken. Det hälsofrämjande arbete som pågår under 2017-2019 bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket. 
Arbetet har fokus på hälsa och kulturen på arbetsplatsen, två viktiga områden för att stödja verksamheterna att nå 
personalmålet. Kulturen på arbetsplatsen påverkar i stor utsträckning hur den enskilde medarbetaren upplever sin 
arbetssituation. Piteå kommun ska arbeta aktivt för att stödja arbetsplatserna i det arbetet och visa på vikten av att 
alla tar sitt ansvar för att hur vi har det på vår arbetsplats. 
Sjukfrånvaron har minskat från 6,2 procent januari-juli 2017 till 5,4 procent under samma tid 2018, vilket är mycket 
positivt och visar på vikten av att arbeta aktivt med både det förebyggande- och rehabiliteringsarbetet. Med att 
besluta om riktmärke för antal underställda per chef och ett tydliggörande av chefers uppdrag har Piteå kommun 
skapat bättre förutsättningar för chefer att fullgöra sitt uppdrag. 
Utmaningar 
I konkurrensen om arbetskraften finns det flera utmaningar för att klara kompetensförsörjningen. 
Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan kommer att vara 
viktigt. Hur verksamheterna organiserar arbetet för att undanröja risken för ohälsa, samt stöd och utveckling för att 
medarbetare ska klara sina uppdrag, är några viktiga områden att beakta. En arbetsgivare som skapar förutsättningar 
för hälsofrämjande arbetsplatser och ger medarbetare förutsättningar att utvecklas har bättre förutsättningar att kunna 
behålla sin personal. 
Lön och löneutveckling inom flera yrken är en annan utmaning som redan idag märks vid nyrekrytering och när 
medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som attraktiv hos både 
medarbetare och presumtiva medarbetare kommer löneutvecklingen att vara en viktig parameter. 
Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid att arbeta mer upp till heltid och att förlänga 
arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning. 
Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett 
samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation. 
Ett aktivt integrationsarbete för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter är nödvändigt. 
Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen. 
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivarar ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. 
Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att 
arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till piteborna. 
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Planeringsförutsättningar 

Ekonomi 

Ekonomisk analys Piteå kommun 
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. 
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Planeringsförutsättningar 

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 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 sammantagna 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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Planeringsförutsättningar 

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. 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med 
bokslut 2017 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 115 mkr. 
Central pott 
I VEP 2018-2019 finns i plan för 2019 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till 
nämnderna då de lokala avtalen för 2018 och 2019 är klara. I den centrala potten finns också medel för kompensation 
för prisökningar. 
Internränta 2019 
Internräntan år 2019 är 1,5 %. 
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Planeringsförutsättningar 

Resultat planperiod 

2019 2020 2021 
Årets resultat enligt VEP 2018-2020 19,4 6,7 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,78% 0,26% 

Skatter och generella statsbidrag: 
Skatteunderlag ny prognos 2018 0,4 -7,6 
Definitiv kostnadsutjämning 2018 -2,3 -2,3 
Definitiv LSS-utjämning 2018 -0,5 -0,5 
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos januari 2018 -0,5 -0,5 
Summa skatter o statsbidrag -2,9 -10,9 

Resultat före förslag till anslagsöverföring 2018 16,5 -4,2 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,66% -0,16% 
Anslagsöverföring till 2018 
Beslutat engångsanslag till nämnderna 0 0 
Skatteunderlag ny prognos februari -10,2 -16,9 
Preliminär kostnadsutjämning -0,1 -0,2 
Preliminär LSS-utjämning - -
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos april 1,5 1,5 

-8,8 -15,6 
Resultat efter anslagsöverföring 2018 och ny 
skatteunderlagsprognos 7,7 -19,8 -21,4 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,31% -0,78% -0,81% 
Skatter och generella statsbidrag prognos april: 
Skatteunderlag ny prognos april 10,3 10,6 13,0 
Preliminär kostnadsutjämning 10,7 10,7 10,8 
Preliminär LSS-utjämning 10,6 10,7 10,7 
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos april 0,0 0,0 0,0 
Summa skatter o statsbidrag 31,6 32,0 34,5 

Resultat efter ny beräkning av finansiering maj 39,3 12,2 13,2 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 1,57% 0,47% 0,49% 

Skatter och generella statsbidrag prognoser: 
Skatteunderlag ny prognos juni 2018 1,0 1,0 1,0 
Skatteunderlag ny prognos aug 2018 -1,4 4,9 11,6 
Preliminär kostnadutjämning sept för 2019 1,2 1,2 1,2 
Preliminär LSS sept för 2019 0,7 0,7 0,7 
Summa nya skatteunderlagsprognoser: 1,5 7,8 14,5 
Resultat efter nya prognoser finansiering 40,8 20,0 27,7 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 1,63% 0,77% 1,03% 
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Planeringsförutsättningar 

Välfärdsstatsbidrag 12,5 
Pensioner - ny beräkning KPA sept -6,1 2,6 -10,0 
Invånarantal 42 124 st 2018 + 0,2% ökning/år 2019-2020 -5,5 -12,6 -20,6 
Summa 0,8 -10 -30,6 

Tillskott till nämnder: 
Drift ramökningar -19,0 -15,5 -14,2 
Förändring avskrivningar 3,9 -0,5 -1,7 
Drift pga. investeringar -2,9 -10,4 -10,1 
Tidsbegränsade driftökningar pga. investeringar -0,9 -0,6 -0,3 

-18,9 -27,0 -26,3 

Resultat Kommunfullmäktiges beslut 22,7 -17,0 -29,3 
Resultatet i relation till skatter o bidrag, % 0,90% -0,66% -1,09% 

I VEP 2018-2020 beräknades resultatet för 2019 uppgå till 19,4 mkr vilket motsvarar 0,78 % av skatte- och 
statsbidragsintäkterna. Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2019 om 1,5-2,0 %. SKL har 
presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen 
och LSS-utjämningen för 2019. Resultatet har stärkts och uppgår nu till 22,7 mkr och 0,90 %. 
Befolkningsberäkningen har oktober 2018 som bas med en ökningstakt om 0,2 % per år under planperioden, vilket 
innebär 42 124 invånare. Det är en minskning med 81 invånare, därav en minskning med 5,5 mkr. 

Förändring finansiering 

Diagrammet visar utvecklingen för skatteunderlaget från 1993 till 2016, samt prognos för åren 2017-2021. För 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär 
kostnadsutjämning för 2019 medför en förstärkning om 11,8 mkr och preliminär LSS-utjämning för 2019 ger ökning 
med 11,3 mkr jämfört med VEP 2018-2020. 
Välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln är fastställda för 2019 vilket ger 17,5 mkr i tillskott för 2019. 
Befolkningsvariabeln av välfärdsmiljarderna ingår redan i skatteunderlagsberäkningen. 
Pensioner 
KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2018 visar en ökad kostnad om 
6,1 mkr under 2019, för att sedan minska med 2,6 mkr under 2020. Dock blir det en ökad kostnad med 10 mkr 2021. 
Enligt samma prognos kommer kostnaderna för pensionerna fortsatt att öka fram till 2022 för att sedan stabileras. 
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Planeringsförutsättningar 

Osäkerhetsfaktorer 
Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser 
Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser vilka normalt presenteras 
fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). En stor osäkerhet finns kring 
befolkningsprognoser till följd av de senaste årens kraftiga variation av antal asylsökanden samt osäkerhet om 
kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen leder till relativt stora svängningar i 
skatteberäkningsprognosen. 
Över tid har kommunens beroende av förändringar i skatteunderlaget ökat. Därför är det väsentligt för kommunens 
ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas stabilt i positiv riktning. Detta eftersom arbetade 
timmar idag har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek. Den demografiska utvecklingen är i och 
med detta också en oerhört central faktor där trenden i kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder 
minskar och riskerar att på sikt medföra svårigheter, både för kommunen och för privata företag, att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. Demografiförändring sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen 
behöver mötas med förändrade arbetssätt och nya metoder. Innovation, utveckling av verksamhet och teknik samt 
effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer framöver för att kunna bibehålla den service och de tjänster som 
kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå de tre prioriterade målen. 
Förändrad kostnadsutjämning 
Den av regeringen tillsatta kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande till den första oktober. 
Utredaren har haft i uppdrag att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande 
kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting, men också utreda möjligheter till förenklingar. Föreslaget 
är att det nya systemet träder i kraft från 2020. Utredarens förslag, som nu ska ut på remiss, har ökat fokus på 
socioekonomiska förhållanden samt glesbygd. Piteå kommun är idag bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet 
och det nya förslaget innebär att kommunens bidrag till systemet skulle öka med 378 kr/invånare, totalt ca 16 mkr 
per år. Förslaget avser endast kostnadsutjämningen, alltså inte övriga delar i utjämningssystemet. 
AFA Försäkring
Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så 
beslutat även för år 2018. Nivån på premien för år 2019 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets 
styrelse under december. 
Regeringsbildning och parlamentarisk situation 
Efter utfallet i riksdagsvalet är regeringssituationen i skrivande stund fortsatt mycket osäker. Mandatfördelningen i 
riksdagen gör att inga på förhand självklara regeringsalternativ finns för en situation där tillträdande regering har ett 
brett stöd för sin politik. Oklarheten kring hur regeringsfrågan kommer att lösas skapar osäkerhet kring kommunens 
villkor under kommande år. 

Balanskravsutredning i budget 
Balanskravsutredningen i delårsrapporten 2018 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 avsatt totalt 115,3 mkr i 
Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år. 
Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första 
hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som 
utifrån budgetförutsättningarna är aktuella. 

(tkr) Budget 2018 efter 
anslagsöverföring 

Prognos helår 2018, 
fördjupad 
månadsrapport mars 

Prognos 2018, 
delårsrapport augusti 

Årets resultat 12 980 20 983 2 627 

Reducering av samtliga realisationsvinster 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 

Orealiserade förluster i värdepapper 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 980 20 983 2 627 

Reservering till RUR 

Disponering från RUR 

Prognostiserat balanskravsresultat 12 980 20 983 2 627 
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Planeringsförutsättningar 

Finansiell analys 

Budgeterat resultat för år 2019 22,7 mkr motsvarande 0,90 % av skatter och bidrag, är något bättre än i VEP 2018-
2020. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2020 
beräknas ett resultat på -17,0 och 2021 är resultatet -29,3 mkr. 
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 22,8 mkr för 2019, 26,5 mkr för år 2020 och 
24,6 mkr för år 2021. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 38-50 mkr. 
Som fram går av grafen ovan nås inte det målet under något av åren under planperioden. 
Aktuell prognos för 2018 som redovisades i delårsrapporten pekar på resultat långt under målintervallet. 

Nettoinvesteringsvolymen är under planperioden en bit över riktlinjernas inriktning på 130 mkr per år. 
Investeringstakten blir en aning högre än 2016-207, men lägre än prognosen för 2018. Enligt budgetförslaget 
egenfinansieras under 2019 en volym om 133 mkr (exkl. förskjutna) och 42 mkr finanserias externt. 
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Planeringsförutsättningar 

Som framgår av grafen kommer antalet likviditetsdagar ligga stabilt under VEP-perioden, dock på en lägre nivå än 
tidigare år vilket förklaras av stor del egenfinansierade investeringar. 

Soliditeten kommer under planperioden ligga stabilt runt 45 %, hänsyn taget till pensionsåtagandet, vilket är en 
väldigt hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med ökad lånefinansiering, men marginell förändring. 

Sammanfattande kommentar 
Aktuellt förslag ger för 2019-2021 resultatnivåer under uppsatt målintervall. Kommunen har en god finansiell 
ställning med god soliditet, vilket bedöms gälla för hela planperioden. Utifrån aktuella antaganden om bland annat 
investeringsvolymen och dess finansiering bedöms likviditeten stabil, med hänsyn tagen till kommunens kontokredit. 

Finansiella nyckeltal Målvärde VEP 2018-2020 för år 2019 KS förslag VEP 2019-2021 
för år 2019 

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 

1,5% - 2,0% Nej, 0,78 % Nej, 0,90 % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal 
dagar 

Minst 30 dagar Ja, 32 dagar (exkl. kredit), 108 
dagar (inkl. kredit) 

Ja, 11 dagar (exkl. kredit), 66 
dagar (inkl. kredit) 

Avtalstrohet, andel köpt volym inom 
avtal av total köpt volym 

70 % 

Soliditet inkl. pensionsåtag. kommun, 
(%) 

Inga lån, undantag kan ske för 
bostadsbyggande och 
strategiskt långsiktiga 
investeringar. 

Ja, 62 mkr till bostadsbyggande 
och andra strategiskt 
långsiktiga investeringar. 

Ja, 42 mkr till bostadsbyggande 
och andra strategiskt 
långsiktiga investeringar. 
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Planeringsförutsättningar 

Känslighetsanalys 
Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar. 

Händelseförändring Resultatpåverkan, mkr 

Löneförändring med 1 % 18 

Nettokostnadsförändring med 1 % 21 

Förändring generella statsbidrag med 1 % 2 

Förändrad utdebitering med 1 kr 95 

10 heltidstjänster (30 000 kr) 5 

Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningssystem) 5 

Ränteförändring en procentenhet vid lån 100 mkr 1 

Strategiska områden 
Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från delårsrapport per augusti 2018, statistik för 
befolkningsutveckling juni 2018 samt arbetslöshet augusti 2018. Sammantaget visar analyserna för perioden på att 
måluppfyllelsen i huvudsak är fortsatt god. Målprognosen för befolkningsutvecklingen har sänkts till delvis uppfylld 
till följd av att befolkningsökningen mattats av. Arbetslösheten har minskat, stora kommunala satsningar i forma av 
nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboende genomförs för att möta de ökande behoven av välfärdstjänster. 
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 början av 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 kraftfulla 
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 sänktes till delvis uppfyllt i delårsrapport 2018 då den prognostiserade befolkningsutvecklingen 
inte pekar mot att varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid. 
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 
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Planeringsförutsättningar 

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 något 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. 
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. 
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Planeringsförutsättningar 

Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet 
I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar 
som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna betonar vikten av att arbeta gemensamt 
och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet per 
delårsrapport augusti 2018. 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Innovation och digitalisering 

Uppdragsbeskrivning 
Den demografiska förändringen, medborgarnas förändrade 
förväntningar, samt ekonomiska förutsättningar, digitalisering, 
automatisering ställer krav på en omfattande förnyelse av våra 
samhällstjänster. I framtidsscenarion för vård, skola, omsorg målas 
bilder där digitala lösningar tas för givna. För att uppnå detta krävs 
en ökad innovationstakt och vi behöver en kultur som tillåter 
offensiv innovation och verksamhetsutveckling. Detta handlar om 
såväl medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning. 

Det är viktigt att främja innovativ kultur, processer och stödjande 
struktur för förnyelse och verksamhetsutveckling. Vi behöver också 
tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan människa och 
teknik. Svenska affärsmodeller av digitala tjänster och varor 
förändras. Detta har direkt påverkan på kommunens 
finansieringsalternativ för dessa tjänster. Allt fler system och 
tekniklösningar levereras idag som tjänst/funktion vilket leder till 
större belastning av verksamheternas driftram, istället för att som 
tidigare hanteras som investeringar. Kommunstyrelsen organiserar 
det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom 
digitaliseringsområdet.  

Utvecklingen ska leda till både en effektivisering av service genom 
förändrade arbetsprocesser och ett förnyat service- och 
tjänsteutbud, med bibehållen tillit och stabilitet. Denna utveckling är 
till stor del användardriven och bör ske i nära samarbete med 
medborgarna. Samverkan på regional och nationell nivå är viktigt, 
samtidigt som dialog och samarbete med medborgare och 
civilsamhälle får en allt större betydelse. 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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 
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. 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 

Uppdragsbeskrivning 
Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv 
befolkningsökning. Trots det visar befolkningsprognosen att 
sammansättningen av Piteås befolkning innebär en allt mer åldrande 
befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker 
snabbare än riket i genomsnitt. Det är av största vikt att Piteå 
kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt 
arbete för att inkludera grupper som av olika anledningar i dag står 
långt från arbetsmarknaden. 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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. 
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Planeringsförutsättningar 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Näringslivsklimat 

Uppdragsbeskrivning 
Piteå har under sin utveckling mot att nå 43 000 invånare arbetat 
med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt 
förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det 
arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare 
behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas och det lokala 
näringslivsklimatet vidareutvecklas. 

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter 
som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. 
Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör 
utvecklas och växa. Det kräver ett nära samarbete med Luleå 
tekniska universitet. 

Arbetet med att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för 
potentiella investerare och företag i syfte att ytterligare företag ska 
etablera sig på orten och därmed stärka ortens arbetsmarknad. 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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 

Piteå MR- kommun 2020 

Uppdragsbeskrivning 
Mänskliga rättigheter (MR) är utgångspunkten för arbetet med 
mångfald. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där 
människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, 
nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande 
atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd. 

Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av 2020 
ska kunna utnämna sig till MR- kommun. En inkluderande stark social 
sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler 
människor vill leva, besöka och verka i kommunen. Mänskliga 
rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som 
kommunen ger piteborna. 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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. 
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Planeringsförutsättningar 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Tillit till lokalsamhället 

Uppdragsbeskrivning 
Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett 
socialt kapital.  Tillit kan delas upp i olika delar, dels tillit till nära och 
kära, tillit till medmänniskor i allmänhet samt tillit i lokalsamhället. 
De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin 
omgivning har stor påverkan främst på lokalsamhällestilliten.  

Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka demokratin 
från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt 
mellan valen. Kommunens roll handlar om att utveckla systematiken 
för dialog och delaktighet från piteborna och även från civilsamhället. 
Behovet av dialog har utökats från dialoger som underlag för beslut 
till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor. Kommunstyrelsen 
fastställer de områden där dialog ska genomföras. 

Piteå kommun har särskilt belyst tillit i ett antal undersökningar. 
Resultat från dessa visar på att Piteå har en relativt hög 
lokalsamhällestillit, känner trygghet och upplever en så hög trivsel att 
de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som 
öppenhet och transparens behöver utvecklas som ett led i att stärka 
tilliten 

För att ytterligare stärka tilliten till kommunens verksamheter är det 
viktigt att kommunicera och tydliggöra vilken nivå på service och 
kvalitet som medborgarna kan förvänta sig för de tjänster som 
kommunen erbjuder. Medarbetarnas stolthet och ambassadörskap 
kan med fördel utgöra ett underlag för att stärka tilliten. 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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. 

Flickors och kvinnors hälsa 

Uppdragsbeskrivning 
Tillväxt och befolkningsökning bygger på att det finns unga vuxna i 
barnafödande ålder. Det förutsätter att det är en relativt jämn 
könsfördelning. Idag har Piteås befolkning fler män än kvinnor i de 
flesta åldersgrupper före pensionsålder. 

Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. I 
dagsläget har Piteås kvinnor ett högre sjuktal än vad männen har. 
Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet men har också en 
lägre medelinkomst. 

Kommunen som arbetsgivare ska aktivt verka för könsblandade 
arbetsplatser och därmed minska andelen könsstereotypa 
arbetsplatser. Tillsammans med beprövade metoder kan innovation 
och nya jämställda sätt att tänka när det gäller organisering, 
rekrytering och ledarskap på sikt innebära mer jämställda 
arbetsplatser. Vi uppmärksammar maskulinitetsnormens påverkan på 
människor och samhälle med hjälp av SKL:s program "Maskulinitet 
och jämställdhet". 

I undersökningen Personligt uppger många, framförallt flickor, att de 
haft huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och känt sig 
nedstämda och deppiga 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

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. 
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Planeringsförutsättningar 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra 

Uppdragsbeskrivning 
För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en 
viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av att öka 
attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett 
spänningsfält som rör utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd är 
att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största 
landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek 
förutsättningar att stärka även service i dess omland. 

Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds 
- nära i byar/bostadsområden, 
- i landsbygdscentra och stadsdelscentrum 
- i Piteå stad 

Beslutad 
Ledningskonsekvenser
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i 
sitt slutskede och förväntas antas av kommunfullmäktige september 
2018. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet 
med en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna. 

Sammanfattande analys 
Grunden för budgetarbetet har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2019-
2021” som anger nämndernas uppdrag. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska klaras genom 
omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att målet om 43 000 invånare inte kommer att nås till år 2020. 
Engagemang och samling kring befolkningsmålet behöver tydligt sättas i fokus kommande år. Viktiga 
framgångsfaktorer för att uppnå detta stämmer väl överens med de tre prioriterade målen. Det kommer krävas ett 
aktivt arbete för att fortsatt utveckla näringslivsklimatet och för skapa ett samhälle där alla är inkluderade och 
delaktiga i utvecklingen av Piteå. I det arbetet är det väsentligt att se ett starkt civilsamhälle som en resurs. 
Det är avgörande att kommunens näringsliv fortsätter att växa genom både nyetableringar och utveckling av 
befintliga företag samt att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser. Den största orosfaktorn 
är demografiutvecklingen som medför ökad försörjningsbörda i en snabbare takt är snittet i riket. 
För att möta demografiutvecklingen kommer det att krävas omfördelning av resurser, ökad samverkan, utvecklad 
digitalisering samt stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Det är av avgörande betydelse för att fortsatt 
kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av. Framgångsfaktorer i arbetet är att det 
måste utgå från och stärka nya innovativa tankesätt samt stödja verksamhetsutveckling. 
Att skapa förutsättningar för inflyttning och tillväxt innebär hård belastning på kommunens investeringsbudget och 
kräver prioriteringar i fördelningen av driftbudgeten. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort 
ansvar för att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. 
Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte att möta 
omvärldsanalysen, stärka arbetet mot de tre prioriterade målen och en långsiktigt hållbar utveckling innebär det i 
Budget 2019 och VEP 2019-2021 att inga nya ramtillskott äskas. Det är av största vikt att samtliga nämnder och 
bolag tar ett gemensamt ansvar i det arbetet. På lång sikt är målet att nå ett resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag på 1,5 -2 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov utifrån de av 
Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna. 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Styrelser/nämnder 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Vision 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem” 
Kommunfullmäktige 
Perioden föregås av ett val 2018 vilket ställer särskilda krav på kommunfullmäktige före och efter valet. Det innebär 
även extra kostnader på grund av utbildningar av befintliga och nya ledamöter, extra arvodeskostnader samt 
avtackningar. Ökade kostnader uppstår också för kommunfullmäktiges presidium för särskilda utbildningar i 
grundläggande lagstiftning, mötesteknik och ekonomi.  I VEP 2018-2020 har medel erhållits för 2018-2019. 
Under 2019 kommer papperslösa sammanträden att behöva realiseras för kommunfullmäktige. I VEP 2018-2020 
beslutades att kommunfullmäktige skulle återkomma i VEP 2019-2021 gällande papperslösa sammanträden. För att 
skapa en sammanhållen hantering av de läsplattor som behövs för detta så kommer kommunstyrelsen att begära 
investeringsmedel och äger utrustningen på samma sätt som alla andra datorer i kommunen. 
Valnämnden 
Under 2018 hålls val till riksdag, landsting och kommun. Under 2019 genomförs val till europaparlamentet. I VEP 
2018-2020 har medel tilldelats enligt plan 2019. 
Från och med valet till europaparlamentet 2019 har dock valnämnden för avsikt att minska sina åtaganden gällande 
förberedelser och hantering av valet. Nämnden har fortsatt ansvar men förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning 
övertar arbetet som tidigare hanterats av valnämndens förtroendevalda. För att klara detta behöver kommunstyrelsen 
redovisa behovet av resurser särskilt. 
Revision 
Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer 
granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag 
för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. 
I VEP 2018-2020 har medel erhållits enligt plan 2019 för utbildningsinsats för nya revisorer efter valet motsvarande 
80 tkr. Prisökning för 2019 redovisas enligt bilaga. 

Taxor 

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen har inga taxor. 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 40 820 840 40 40 

Verksamhetens kostnader 4 509 6 573 7 307 4 847 4 847 

Kapitalkostnader 209 205 201 172 44 

Nettokostnad 

varav 

4 678 5 958 6 668 4 979 4 851 

Kommunfullmäktige 3 510 3 424 4 169 3 445 3 302 

Revision 1 120 1 432 1 527 1 462 1 477 

Valnämnd 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

48 1 102 972 72 72 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

0 0 0 0 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Priser, Revision 1 1 1 

Löner helår 2018 104 104 104 

Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium 550 

Utbildningsinsats Revision 80 

Statsbidrag EP-val, Valnämnden -800 

Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. valförberedelser. 130 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att 
fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium Kommunfullmäktige beviljas ytterligare 100 tkr för utbildning av nya 
ledamöter. Totalt finns avsatt 550 tkr för utbildning 2019. 

Utbildningsinsats Revision 80 tkr finns sedan tidigare avsatt för utbildningsinsatser för nya 
revisorer under 2019. 

Statsbidrag EP-val, Valnämnden Totalt budgeterad intäkt 800 tkr, vilket är en ökning med ytterligare 
130 tkr jmf föregående års plan för året. 

Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. Valnämnden kommer med start från EP-valet 2019 köpa tjänster av 
valförberedelser. KLF för bl.a. valförberedande arbete. 130 tkr tillskjuts för detta, 

vilket motsvarar det förväntade ökningen av statsbidrag. Kommunal 
ram till valnämnden därmed oförändrad jmf med plan. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

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. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av tre prioriterade mål. 
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 stöd vid 
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. 
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. 
Att förvalta och vidareutveckla Piteås varumärke är en förutsättning för att fortsätta lyfta bilden av ortens 
attraktivitet, uthållighet, innovationsförmåga, stolthet och kontrastrikedom. Det blir viktigt att förstå varumärkets 
betydelse och alla verksamheters ansvar att nyttja och vårda. 
Platsmarknadsföring sker på strategiska platser som exempelvis flygplatserna i Skellefteå och Luleå. Medverkan i 
arrangemang som exempelvis Skidorientering-VM 2019, Piteå 400 år samt SM-veckan vintern 2022. 
Möjliggöra för nämnder och styrelse att driva ett aktivt förnyelsearbete genom att avlasta verksamheterna genom 
automatiserad service, optimerad handläggning och beslutsprocesser samt verksamhetsstöd. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Det aktiva arbetet för att Piteå år 2020 ska kunna kalla sig MR-kommun är påbörjat, en kampanj är framtagen som 
lanseras under hösten 2018. En ansökan om värdskap för MR-dagarna 2021 är gjord. Piteå kommun deltar i SKL: s 
nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för Piteås arbete i nätverket är 
kommunen som aktör för demokrati. Kommunstyrelsen har beslutat om en fokusdialog i frågan som genomförs 
under hösten 2018. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % 

Årlig förbättring 

Årlig förbättring 

Årlig förbättring 

50 % 

24 % 

94 % 

44 % 

25 % 

90 % 

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de 
senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?", % 

85 % 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än länet och riket 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal 

Antal invånare 

Målvärde 

43000 till år 2020 

Utfall 2017 

42 184 

Utfall 2016 

41 904 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 

Oförändrad till 2020 (jämfört 
med 2010) 

Öka 

25 120 

58 

25 084 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med Halvera till 2020 (från 10,9 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 2015-12-31) 

- 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 

Utfall 2017 

8,4 % 

3,2 % 

5,3 % 

Utfall 2016 

8,4 % 

2,6 % 

5,8 % 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde 

- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Årlig förbättring 

- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Årlig förbättring 

- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Årlig förbättring 

Utfall 2017 

226 

Utfall 2016 

217 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 4,3 4,4 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Öka årligen 9 9 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän 60 
och annan personal, index 1-100 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt Högre än kommunsnitt 44 % 56 % 
svar på en enkel fråga, % 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % Högre än kommunsnitt 81 % 96 % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Högre än kommunsnitt 93 93 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen 611 680 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen 6,6 % 6 % 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 62 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva 61 
miljövänligt), index 1-100 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med rikssnittet 10,9 13,5 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, 
ekologiska eller lokalproducerade, % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % 2,6 % 2 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % 9,2 % 10 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % 26 % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % Högre än länet och riket för 69 % 
kvinnor och män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 420 kr 363 kr 

Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått 85 % 
belöning, % 

Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten 80 % 
och som lett till nya implementerade lösningar, % 

Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till 80 % 
implementerade lösningar, % 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 65 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 618 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1- 54 
100 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 67 
1-100 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 61 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal invånare, stadsbygd 29 071 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 12 808 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Sjukfrånvaro, % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 

Andel heltidstjänster, % 

Antal timmar som utförs av timanställda 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 

Piteå kommun: <6 % 
PiteEnergi: <3 % 

70 % 

100 % 

Minska 

100 % 

Öka årligen 

4 

83 % 

97,5 % 

1 626 

92,7 % 

1,1 28,9 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 

Utfall 2016 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

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 

Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 
Fortlöpande vid varje KS 

Pågår 

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. 

Organisationsöversyn av IT-verksamheten 

Beslutad 
Åtgärd från ÅR 2017 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2018 

Pågår 

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 det innebär också svårigheter till att 
skapa incitament för kostnadseffektiva vägval. 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. Se särskilda bilagor 
Underlag för driftkonsekvens 2.7-2.9. 

För detta saknas engångsmedel för projektering 2019  motsvarande 
2,2 mkr och 0,75 mkr för driftkonsekvenser. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan 
drivas i samarbete med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera 
och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas 
delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet 
t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Samverkan med civilsamhället (Svenska kyrkan) har skett under två 
år avseende härbärge med gott resultat. Svenska kyrkan har klargjort 
att de ekonomiska och personella förutsättningarna inte finns för att 
bedriva verksamheten på samma sätt kommande vinter. Det innebär 
att Piteå kommun idag inte har någon plan om och hur EU-migranter 
kan ges möjlighet till övernattning vintertid. 

Kommunchef ska utreda hantering och organisering av 
försörjningsstöd 

Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2018 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2018 

Ej påbörjad 

Taxor 

Översyn av taxor är gjord och avser utlämning av allmänna av handlingar. Inga förändringar föreslås. 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Sammanställning drift och investering 
Drift- och investering Kommunledningsförvaltningen 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

varav 

Tillväxtpolitisk reserv 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

19 810 

177 573 

12 911 

170 674 

169 

25 126 

24 957 

14 774 

172 944 

13 148 

171 318 

22 548 

-14 751 

-14 751 

1 933 

15 053 

183 118 

13 477 

179 665 

22 548 

11 550 

11 550 

2 185 

15 053 

181 293 

12 319 

176 840 

22 548 

800 

800 

3 389 

15 053 

179 796 

9 485 

172 505 

22 548 

0 

0 

3 426 

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder 

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nettokostnad del av Kost- och servicenämnd 

Nettokostnad del av Överförmyndarnämnd 

Nettokostnad samarbetsnämnder 

2 838 

3 795 

2 838 

3 342 

2 838 

3 341 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering Kommunstyrelsen central pott 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

12 000 

3 314 

15 314 

41 081 

41 081 

3 314 

23 550 

1 633 

25 183 

20 950 

20 950 

544 

35 850 

5 727 

41 577 

48 000 

48 000 

2 247 

32 500 

10 561 

43 061 

48 000 

48 000 

4 544 

Specifikation Kommunledningsförvaltningen 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 1 896 1 896 1 896 

Priser 2019 417 417 417 

Piteå 400 år, jubileumsfirande 1 000 1 500 2 000 

Projekt Lagkamrat 300 300 300 

Resursförstärkning digitalisering 2 000 2 000 0 

Slutförande av projekt Idésluss 300 0 0 

Partistöd, utbildning av nya ledamöter 414 0 0 

Activus, utökad finansiering 100 100 100 
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
KS/kommunledningsförvaltningen efter omfördelning klarar en 
budget i balans. 

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen får 
under löpande budgetår göra omfördelning av driftanslag till 
Fastighets- och servicenämnden i syfte att matcha utfall mot budget 
för kyld mat till äldreomsorgen. 

Resursförstärkning digitalisering Satsningen inrymmer satsningar inom resursförstärkning 
digitaliseringsstöd samt samordnad systemförvaltning. 

Slutförande av Idéslussprojektet Finansiering av projektets avslutande del under 2019. Projektet pågår 
2019 och avslutas sedan. 

Microsoft 365, övergång till molntjänst Ska genomföras inom befintlig ram 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Reinvesteringar persondatorer och teknisk infrastruktur samt tillbehör 5 000 0 0 

Investering elevdatorer 1+1 gymnasiet 4 500 0 0 

Reinvestering läsplattor, papperslösa sammanträden förtroendevalda 1 100 0 0 

E-arkiv 950 800 0 

Totalt 11 550 800 0 

Specifikation Kommunstyrelsen central pott 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Innovationsfond SN/BUN 3 000 3 000 0 

Allmän driftpott 2 900 2 900 2 900 

Driftkostnad demensboende Berget 11 000 26 600 26 600 

Grans naturbruksgymnasium, budgetunderskott 3 620 350 0 

Priser 2019 3 000 3 000 3 000 

Innovationsfond BUN och SN ansöker om avsatta medel i fonden. För 2019 kan 
maximalt 25 % av fonden tilldelas BUN och 75 % SN. För 2020 kan 
BUN respektive SN maximalt erhålla 50 % vardera. Fonden ska 
användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå 
effektiviseringar/besparingar. 

Driftkostnad demensboende Berget Tillskott med ytterligare 3 mkr 2019, 10,6 mkr för 2020 och 2021 
utöver det som beviljades i VEP 2018-2020. 

Priser 2019 Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Är 
placerade i KS centrala pott i avvaktan på rekvirering av FSN. 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Utveckling Christinaområdet 5 000 30 000 30 000 

Exploatering näringsliv 8 000 10 000 10 000 

Exploatering för ökad befolkning 6 950 8 000 8 000 

Universitetsområdet, projektering 1 000 

Totalt 20 950 48 000 48 000 

Utveckling Christinaområdet En aning sänkt nivå 2019 med tanke på redan beviljade medel. 

Exploatering näringsliv Haraholmens industriområde, fördröjd takt. 

Universitetsområdet, projektering Förtydliga vilken ambitionsnivå som önskas. 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är: 
•att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor 
•att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv 
räddningsinsats 
•att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det 
stöd och den hjälp som då behövs 
Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för 
näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Ett led i att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och säkerhet. Detta 
genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera av 
brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, 
miljö och egendom. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och 
mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. 
Fokus läggs på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka 
kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt 
för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet 1500 per år 1 876 2 056 

Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 

- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 

- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänsten 

Demokrati och öppenhet 

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 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 47 kr 143 kr 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal bränder per år 97 92 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare 

Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst 82 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 3,1 
PiteEnergi: <3 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 84 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 100 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 1 076 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 101,2 % 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 
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Kommunstyrelsen – Räddningstjänsten 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan 
drivas i samarbete med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera 
och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas 
delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet 
t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn har under lång tid samverkat 
i princip inom alla arbetsområden vid behov. Inom vissa områden är 
samverkan formaliserad och kontinuerlig. Ekonomiska- och 
verksamhetsvinster är redan gjorda i bägge kommuner. 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, Civilförsvarföreningen, 
Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, mm 

Taxor 

Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, 
rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen 
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. 

Sammanställning drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

4 399 

39 406 

1 894 

36 901 

1 544 

1 544 

1 894 

3 634 

39 430 

2 751 

38 547 

2 200 

2 200 

106 

3 634 

40 317 

2 511 

39 194 

1 900 

1 900 

63 

3 634 

40 317 

2 578 

39 261 

1 900 

1 900 

439 

3 634 

40 317 

2 824 

39 507 

1 900 

1 900 

830 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2018 

Priser 2019 

2019 

737 

135 

2020 

737 

135 

2021 

737 

135 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att 
KS/räddningstjänsten efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Investeringar, tkr 

Investeringsram utrustning/fordon 

Totalt 

2019 

1 900 

1 900 

2020 

1 900 

1 900 

2021 

1 900 

1 900 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Den aktuella befolkningsprognosen visar ett markant ökande antal barn i kommunen, vilket är ett starkt incitament 
för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god 
kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. Barn- och 
utbildningsnämnden har därför tagit hänsyn till dessa faktorer i den Investeringsplan för lokaler och miljö (bilaga 
2.21) som bifogas verksamhetsplanen för att utöka och underhålla utbildningens lokaler och utemiljöer. 
Utbildningsförvaltningen har också under våren 2018 tagit fram en detaljerad strategisk kompetensförsörjningsplan 
för 2019-2021 (bilaga 3). Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig 
samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot behoven och den 
regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I 
kompetensförsörjningsplanen föreslås insatser för att behålla befintlig personal (genom bland annat 
arbetsmiljöinsatser, en tydligare strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket, en 
genomtänkt och god introduktion för nyanställda samt insatser för att förlänga arbetslivet samt ett strategiskt arbete 
för att få ned sjuktalen). Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att vidareutbilda befintlig personal 
och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation. Planen innehåller även insatser för att 
rekrytera ny personal (t. ex. årlig plan för marknadsföring, utvecklad satsning på förskollärar- och lärarstudenter 
genom exempelvis handledning under studietiden, samt tidsbegränsad försöksverksamhet med s.k. pedagogaspiranter 
inom för- och grundskolan). 
Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd stödjer skolledare och personal i att bedriva utbildningen på en vetenskaplig 
grund, vilket också stärker Piteås position som en skolkommun i framkant. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar 
för en ökad digital kompetens, bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos 
lärare och skolledare, en satsning på 1:1 datorer i åk 7-9 och en utbildningssatsning på programmering under hösten 
2018. 
Dessutom vill Barn- och utbildningsnämnden utveckla möjligheter för barn och ungdomar att växa i kreativa 
kulturmiljöer inom ramen för sin utbildning genom en dansprofilering i egen regi inom grundskolan. Regeringens 
handlingsplan för kulturella och kreativa näringar konstaterar nämligen att samhällen med många aktiva konstnärer 
också är rika på innovationer inom bl.a. teknik. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Ett nätverk för män inom förskolan har bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. Tack vare ett 
riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända 
elevers lärande. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % Årlig förbättring 94 % 90 % 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, 
andel (%). 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 90,6 % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 83 % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 81 % 

Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta 
eller utfrysta under en längre period, andel (%) 

0 % 

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, 
andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%). 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program 
kommunala skolor, andel (%) 

Rikssnitt +/- 5 % 31 % 24 % 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel 
(%) 

Rikssnitt +/- 5 % 2,6 % 2,7 % 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 35 % 35 % 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag 220 172 164 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), hemkommun, % 

100 % 90 % 91 % 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun, % 

100 % 85 % 89 % 

Meritvärde i åk 9 Bland de 25 % bästa, 2018 234 237 
motsvarande 227. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande 
program kommunala skolor 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram 
kommunala skolor 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

82 % 77 % 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % 

Målvärde 

90 % 

Utfall 2017 

100 % 

Utfall 2016 

89 % 

100 % 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Nyckeltal 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 

Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 
svar, andel (%). 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%) 

83,74 % 

Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % 85 % 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar 70 % 
och tjejer samma förutsättningar, % 

Utfall 2016 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 367 kr 

Utfall 2016 

112 kr 

Enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", andel 
(%) 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%). 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex 90 86 

Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex 90 85 

Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex 90 84 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 5,5 
PiteEnergi: <3 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 72 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 94,2 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 68 979 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 93,4 % 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 62 % 67 % 

Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % 85 % 

Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,4 0,4 

Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,6 0,6 

Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,32 0,47 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 

Antal elever/lärare 11,7 

- Antal elever/lärare i grundskola 

- Antal elever/lärare i gymnasieskolan 

Kostnad skola, kr/inskrivet barn 115 651 

Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv 10 405 

Antal barn per lärare (årsarbetare) 5 

Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut) 0 % 

Utfall 2016 

4 213 tkr 

11,7 

12 

114 397 

10 777 

5 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga 
åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring 
skolans digitalisering 

Uppdragsbeskrivning 
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans 
digitalisering. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle 
och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och 
vuxenutbildningen ändrats. BUN får i uppdrag att beskriva hur Piteå 
kommuns verksamheter ska anpassas efter strategin och 
styrdokumenten. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Alla skolledare har genomfört en 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. 

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) 

Uppdragsbeskrivning 
I samband med årsredovisning 2017 lämna en särskild redovisning 
om vidtagna åtgärder och dess utfall angående förebyggande arbete 
mot missbruk bland unga. Skriftlig återrapport till KF i mars 2018, 
handlingsplan klar till delår 2018. 

Beslutad 
Åtgärd från ÅR 2015 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2017 
Rapporteras Delår 2018 

Pågår 

En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. 
Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas 
senast 1 januari 2019. 

Taxor 

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan 
indexreglerades senast 2018-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra 
musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid 
Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2018 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter 
förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2018-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut den 
2016-06-22 och där fastslås att det fr.o.m. 2018-01-01 införs en årlig indexhöjning på 2 %. En genomgång av taxor 
och avgifter vid Grans naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun tog över verksamheten. Liknande 
förfarande avseende barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas gälla för 2019. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

166 844 

1 026 683 

7 132 

866 971 

34 075 

34 075 

173 272 

1 029 385 

9 169 

862 629 

68 502 

68 502 

173 219 

1 053 941 

8 251 

888 973 

26 300 

26 300 

852 

173 219 

1 048 331 

8 548 

883 660 

51 300 

51 300 

2 732 

173 219 

1 048 266 

10 148 

885 195 

51 300 

51 300 

5 577 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 21 248 21 248 21 248 

Priser 2019 920 920 920 

Tillfälliga driftkostnader 220 565 300 

Genomförande nationell IT-strategi 3 950 2 800 3 000 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Strategisk kompetensförsörjning Bör finansieras genom omfördelning inom befintlig ram. Nämnden 
förväntas aktivt jobba med området inom ordinarie ram. 

Innovationsfond Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 
25 % av den totala fonden tilldelas BUN. För 2020 är den andelen 
50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt 
som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 

Genomförande nationella IT-strategi Beviljar medel för att fullfölja 1:1 datorer på högstadiet 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation 20 000 45 000 45 000 

Inventarier förskola/grundskola 1 500 1 500 1 500 

Inventarier Strömbacka 3 000 3 000 3 000 

Inventarier Grans 1 600 1 600 1 600 

Reinvestering instrument, musikskolan 200 200 200 

Totalt 26 300 51 300 51 300 

Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation I beviljad pott ska "utemiljö gymnasiesärskolan" samt "utveckling 
automationsutbildning Strömbacka" inrymmas. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet 
utifrån nämndens förutsättningar. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Säkerställa och utveckla god service och bra relationer. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats 
och synliggöra goda exempel. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 

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 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 64 kr 58 kr 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som 
rör Fastighets- och servicenämnden 

Målvärde 

100% 

Utfall 2017 Utfall 2016 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % Öka 

Utfall 2016 

85 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel (%) 

Bland de 25 % bästa 55 % 54 % 
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Fastighets- och servicenämnden 

Nyckeltal 

Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen? 

Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten 
som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska 
bra, % 

Målvärde 

Öka 

85 % 

Utfall 2017 

66 % 

Utfall 2016 

65 % 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 5,2 7,9 
PiteEnergi: <3 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 66 % 56 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 90,6 % 88 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 32 017 33 226 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 90 % 87,2 % 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 2 975 tkr 211 tkr 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga uppdrag att rapportera. 

Taxor 

Taxorna för måltidsabonnemang och matservice föreslås oförändrade för 2019, då de ligger inom 
kostnadstäckningsgraden 93-96% enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

349 586 

359 043 

72 146 

81 603 

345 415 

366 279 

75 407 

96 271 

345 407 

369 544 

76 257 

100 394 

0 

48 550 

48 550 

1 157 

345 407 

368 964 

81 245 

104 802 

0 

26 300 

26 300 

3 304 

345 407 

368 964 

81 807 

105 364 

0 

26 300 

26 300 

4 686 
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Fastighets- och servicenämnden 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 3 559 3 559 3 559 

Priser 2019 1 702 1 702 1 702 

Tillfälliga driftkostnader 680 0 0 

Utökning Strömbacka produktionskök 100 100 

Ramflytt till KS för kyld mat -2 488 -2 488 -2 488 

Omfördelning från drift till investering Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får 
omfördela driftanslag upp till 5 000 tkr till investeringsanslag, om 
syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får 
750 tkr omfördelas från drift till investering för övriga ändamål. 
Samtliga omfördelningar förutsätter att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång 
per år i samband med årsredovisningen. 

Priser 2019 Utöver beviljade medel är 3 000 tkr placerade i KS centrala pott. 
Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Då 
ökningen av priser på mat är högst osäker kan dessa medel 
rekvireras av FSN efter verkligt utfall. 

Ökade livsmedelskostnader pga volymökning Klaras inom befintlig ram 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Ospec inventarier omfördelat från driftbudget 300 300 300 

Reinvestering 1 16 000 16 000 16 000 

Utökning av Strömbacka produktionskök 17 000 0 0 

Renovering Stadshuset 15 000 10 000 10 000 

Ombyggnad foajén 250 

Totalt 48 550 26 300 26 300 

Konvertering köldmedium produktionskök Återkom VEP 2020-2022. 

Renovering Stadshuset Fördröjd investeringstakt enligt beslut i VEP 2018-2020. 

Ombyggnad foajén Med tanke på platsbristen i Stadshuset planeras två nya kontor i 
foajén. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 
som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och 
anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, 
framförallt sporthallarna. Satsningar på en ny ishall, friidrottsbanor och Lindbäcksstadion bidrar till högre 
måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler 
konstgräsplaner. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen 
vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Vandringskort, kartor och cykelleder är några områden där utveckling 
pågår. Även satsning på lekparker i landsbygden är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparksplanen. 
Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att 
handla om biblioteket som mötesplats, en plats inte bara för böcker utan även för upplevelser och skapande 
verksamhet. En anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig. Kravet på tillgänglighet till kultur och 
fritidsanläggningar ökar och digitaliseringen gör det möjligt att tillgodose i hög grad. Ett mer modernt och utvecklat 
boknings- och bidragssystem där det går att boka lokal, få tillgång till låskod och betala är framtiden i våra 
anläggningar. Ett sådant system skulle även fler förvaltningar kunna samnyttja. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin 
för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte 
möjligt att ta den från ospec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. Badhusparken är del i det gröna 
stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst 
med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för 
stadsbornas trivsel. Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill 
njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i 
arrangemang. Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna måste förbättras. Café och orangeri, scen, 
angöring för båtar, lekytor och ökad tillgänglighet lyfts som utvecklingsområden. När Piteå växer och bebyggelsen 
ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta 
och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller 
aktivitetsytor. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. Parklek, skapande 
verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande 
i framtiden då dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas 
för att täcka upp olika behov. Verksamheten på Kaleido växer men behöver utvecklas på dagtid. Arbetet mot unga 
ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor 
fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt 
friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. Planer finns på ett skidspårsprojekt som knyter samman 
befintliga spår med bostadsområden i centrala stan. Inom ramen för projektet ingår även att utveckla skidspår i 
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Kultur- och fritidsnämnden 

byarna. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civil 
samhället. Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn och 
familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka 
antalet besökare. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel föreningsaktiva unga, % 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 

Årlig förbättring 

20 

62 % 

14 

62 % 

13 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Andel simkunniga i åk 3, % 100% 82 % 

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 94 % 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % 25 % 37 % 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90 % 91 % 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 600 1 149 

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 1600 2 019 

Antal Bokprat för unga på biblioteken 687 

Utfall 2016 

98 % 

98 % 

23 % 

91 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde 

Antal studiecirklar 1400 

Utfall 2017 Utfall 2016 

1 300 

Antal studiecirkeldeltagare 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 

9000 

10 6,7 

8 578 

6,7 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska 4000 

Utfall 2017 

3 401 

Utfall 2016 

2 968 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 420 kr 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 66 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 70 62 

Utfall 2016 

421 kr 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 65 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum 199 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer 130 188 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido 307 

Utfall 2016 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än kommunsnitt 6,7 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk 11 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1300 942 1 232 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 119 115 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex 

Sjukfrånvaro, % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 

Andel heltidstjänster, % 

Antal timmar som utförs av timanställda 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal 

90 

Piteå kommun: <6 % 
PiteEnergi: <3 % 

70 % 

100 % 

Minska 

100 % 

1, dvs spegla befolkningen 

3,7 

89 % 

94,5 % 

10 210 

96,5 % 

0,77 

86 

0,94 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 3 448 tkr 

Utfall 2016 

-866 tkr 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Nolia ishall 

Uppdragsbeskrivning 
Utred alternativ/konkretisera förslag för renovering/upprustning 
Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell. 

Beslutad 
Uppdrag i VEP 2018-2020
Återrapport 
ÅR 

Pågår 

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. 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka barn och ungas 
möjligheter till kultur- och fritidsutbud i landsbygd 

Beslutad 
Åtgärd från ÅR 2017 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2018 

Pågår 

Det finns redan idag ett stort utbud på landsbygden. De flesta 
verksamheterna bedrivs i föreningsregi. 

Taxor 

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

32 198 

136 818 

20 670 

125 290 

26 534 

26 534 

14 675 

120 390 

21 826 

127 541 

25 496 

25 496 

14 625 

121 706 

21 906 

128 987 

8 881 

8 881 

313 

14 675 

121 406 

21 032 

127 763 

3 931 

3 931 

935 

14 625 

121 406 

19 944 

126 725 

4 281 

4 281 

1 333 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 1 309 1 309 1 309 

Priser 2019 191 191 191 

Utökat driftsbidrag Lindbäcksstadion 250 250 250 

Fristadskommun, musiker 300 0 0 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF Möjligheter för föreningen att erhålla externa bidrag bör undersökas. 
Kommunalt investeringsbidrag som delfinansiering av nytt gräs kan 
bli aktuellt först efter en sådan undersökning. Återkom i VEP 2020-
2022. 

Lindbäcksstadion Fortsatt dialog behövs kring ambitionsnivå kopplat till vidare 
utveckling av området. 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Modernisering anläggning, omfördelat från driftbudget 550 550 550 

Modernisering park, omfördelat från driftbudget 100 100 100 

Konstparken, omfördelat från driftbudget 81 81 81 

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon) 1 500 1 500 1 500 

Lekparksplan 700 700 350 

Belysning LF fotbollsplan 3 900 0 0 

Strömsundskanalen, renovering 1 000 1 000 0 

Badhusparken 800 0 0 

Teknikinvesteringar Studio Acusticum 250 0 0 

Friidrottsbana LF 0 0 1 700 

Totalt 8 881 3 931 4 281 

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon) Ny pistmaskin ska finansieras inom denna ram. 

Badhusparken Rivning scen och åtgärder paviljong. Återkom i VEP 2020-2022 med 
fortsatta utvecklingsplaner. 

Ungdomsishall LF Befintligt uppdrag följs, återkom i VEP 2020-2022 

Omklädning Norrstrandspoolen Återkom VEP 2020-2022. 
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Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Övergripande samhällsplanering genom utvecklad projektledning och fortlöpande översiktplanearbete. Avvägd 
prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, 
arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. 
Riktade insatser till stöd för inflyttning och invandring. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Långsiktigt arbete med översiktsplanering, FÖP landsbygd- och stadsbygd, landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
samt bredband på landsbygden. Stärkt fokus på förutsättningar för planläggning av verksamhetsområden och 
infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Upprätthålla brett utbildningsutbud anpassat efter näringslivets behov. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Jämställda och tillgängliga 
medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. Flyktingmottagning och mottagning 
av ensamkommande flyktingbarn av god kvalitet. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Insatser för integration 
och för att motverka segregation. Aktiva insatser för att underlätta för grupper med hög arbetslöshet att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

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, % 

100 

100 % 

100 

72 % 

88 % 

81 % 

84 % 

91 % 

79 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av I nivå med riket befolkningen 16-64 år 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år Mål: Högst 4 % 

Utfall 2017 

5,8 % 

2,9 % 

Utfall 2016 

5,6 % 

2,8 % 
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Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad 

Nyckeltal 

- 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 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 
månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % 

Målvärde 

Halvera till 2020 (från 10,9 
2015-12-31) 

I nivå med rikssnittet 

I nivå med rikssnittet 

I nivå med rikssnittet 

Högst 3 % 

Utfall 2017 

2,9 % 

8,4 % 

3,2 % 

5,3 % 

19,6 % 

11,7 % 

10,1 % 

18,9 % 

2,7 % 

Utfall 2016 

2,7 % 

8,4 % 

2,6 % 

5,8 % 

13 % 

8 % 

19,7 % 

2,7 % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 Minst 80 % 
månader efter avslutad utbildning, % 

Utfall 2017 

82 % 

Utfall 2016 

69 % 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Bland de 25 % bästa 
kommunerna, 2017 
motsvarande minst 73. 

Utfall 2017 Utfall 2016 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % 50 % 

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % Årlig förbättring 

Utfall 2017 

96 

87 % 

56 % 

Utfall 2016 

80 

87 % 

60 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 138 kr 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv Minska med 50 % till 2020 och 
fossiloberoende 2030 

Utfall 2016 

123 kr 

5 

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton Minska med 90 % till 2020, jmf 
2008. 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta 
lastbilar, % 46 % 41 % 

Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala 
antal bilar, % 

1,56 % 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde 

1 500 nya bostäder 2020 från Antal nya lägenheter under året (slutbesked) 2015 

Utfall 2017 

132 

Utfall 2016 

137 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal 103 110 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal 103 
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Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, 
antal 0 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal 

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal 29 27 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal 22 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal 7 

Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal km gång- och cykelväg 92,2 90,8 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år 1,5 2,2 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 
5 år 0 0 

- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens 
vägnät, jmf medelvärde 5 år 

Jämför årets värde med 
medelvärdet 5 år tillbaka som 
målvärde 

25 15 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf 
medelvärde 5 år 0 0 0 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Sjukfrånvaro, % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 

Andel heltidstjänster, % 

Antal timmar som utförs av timanställda 

Piteå kommun: <6 % 
PiteEnergi: <3 % 

70 % 

100 % 

Minska 

5,1 

82 % 

90,8 % 

31 903 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 101,3 % 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 731 tkr 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 51 % 
SBN: 40% 

Utfall 2016 

3 071 tkr 

199 

51 % 
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Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan 
drivas i samarbete med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera 
och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas 
delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet 
t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

De verksamheter och processer som bedöms kunna bedrivas i 
samverkan med civilsamhället är begränsade. Bland dessa finns vissa 
insatser inom naturvård, viss skötsel av kommunägd mark, städning 
av vägar, vissa insatser för språkutveckling inom Sfi, flyktingvän, etc. 
Skogsbruk och vissa sysselsättningsåtgärder som Repris kan 
eventuellt komma ifråga att drivas som resultatenheter, men 
nackdelarna har tidigare bedömts överväga fördelarna. Löpande 
insatser för att stärka medarbetarnas delaktighet sker som del av 
ordinarie verksamhet och i samband med olika interna 
utvecklingsarbeten. Nämndens verksamheter driver sedan ett tid ett 
långsiktigt utvecklings- och effektiviseringsarbete (projekt SAM2020), 
som omfattar alla delar av förvaltningen. Projektet handlar i 
huvudsak om intern processutveckling. 

Redovisning av åtgärder och effekter gällande arbetslöshet 
bland utrikesfödda 

Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 
Rapporteras Delår 2018 

Pågår 

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. 

Taxor 

Under 2018 presenteras förslag till nämnd gällande reviderad plan- och bygglovstaxa samt diverse trafik- och 
parkeringstaxor. Dessa föreslås tillämpas från och med juli 2019. En större utredning genomförs 2018 avseende 
marktaxor för exempelvis försäljning av flerbostadshus – och industrimark. Nya marktaxor föreslås gälla från och 
med 2019. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

180 199 

328 016 

24 061 

171 878 

-30 614 

36 449 

5 835 

162 431 

307 943 

21 784 

167 296 

-9 575 

96 113 

86 538 

162 683 

308 455 

23 680 

169 452 

-6 300 

21 450 

15 150 

388 

162 503 

307 734 

24 715 

169 946 

-6 300 

21 650 

15 350 

1 288 

162 503 

307 516 

23 964 

168 977 

-1 300 

21 350 

20 050 

2 234 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 2 935 2 935 2 935 

Priser 2019 764 764 764 

Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet) -112 -333 -551 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Resursförstärkning planarbete Avvakta eventuell tilldelning av "statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande". Diskussion i samband med anslagsöverföring 
(bokslutsprocessen). 

Utreda förutsättningar Lärcentra Återkom VEP 2020-2022. 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget 1 500 1 500 1 500 

Ospec. inventarier omfördelat från driftbudget 50 50 50 

Mark- och fastighetsförvärv 2 800 3 300 3 300 

Försäljning egnahemstomter -5 000 -5 000 0 

Försäljning övrig mark -300 -300 -300 

Försäljning industritomter -1 000 -1 000 -1 000 

Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) 13 000 13 000 13 000 

Transportenhet investeringsram fordon 1 500 1 500 1 500 

Gång-/cykelvägar enligt plan exkl. belysning 2 000 2 000 2 000 

Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan Piteå-Älvsbyn) 600 300 0 

Totalt 15 150 15 350 20 050 

Universitetsområdet (vägar, torg, etc) Medel till projektering finns i KS centrala pott. Ökad förtydlighet 
vilken ambitionsnivå som planeras. 

Christinaområdet (skola, kv Rönnen, infrastruktur) Medel finns i KS centrala pott 

Haraholmens industriområde Medel finns i KS centrala pott. Fördröjd utvecklingstakt. 

Exploatering villaområden Medel finns i KS centrala pott, Exploatering för ökad befolkning 

Arena Norrstrand Inget investeringsutrymme 2019, återkom VEP 2020-2020 
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Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Prioritering av resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan för att kunna svara upp mot behovet av insatser för 
tillstånd, tillsyn och rådgivning som konsekvens av prioriterade satsningar inom kommunen. Fortlöpande arbete med 
utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och 
saklighet i tillsynsverksamheten. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, 
likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, 
likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Relevanta aktiviteter utförs i enlighet med tidigare beslutade 
genomförandeplaner för mångfald. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal kontrollerade verksamheter 

- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % 

- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 

Årlig förbättring 

100 % av kontrollerade objekt 

35 

10 % 

76 % 

63 % 

89 % 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Bland de 25 % bästa 
kommunerna, år 2017 
motsvarande minst 74. 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar 

Utfall 2017 

19 

Utfall 2016 

16 
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Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 

Demokrati och öppenhet 

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 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 167 kr 432 kr 

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % Årlig förbättring 90 % 84 % 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 28 µg/m3 19 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm) 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 13 µg/m3 16 µg/m3 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i 85 48 
ansvarsfull alkoholservering 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % Årlig förbättring 99 % 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 56 tkr 335 tkr 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv 199 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 64 % 66 % 
SBN: 40% 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan 
drivas i samarbete med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera 
och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas 
delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet 
t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Eftersom nämndens verksamhet i hög grad omfattar 
myndighetsutövning genom tillsyn är möjligheterna begränsade att 
driva verksamhet i samverkan med civilsamhället. De möjligheter 
som identifierats handlar om vissa förebyggande inslag kring 
alkoholfrågor i samverkan med nykterhetsrörelsen och aktiviteter 
inom hälsoskydd av typen Håll Sverige rent som kan göras i 
samverkan med skolklasser och idrottsföreningar. Ett mer 
projektbaserat inspektionsarbete kan stärka medarbetarnas 
delaktighet och ge förutsättningar för internt lärande. 
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Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 

Taxor 

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga indexuppräkningarna. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

7 002 

10 864 

19 

3 882 

392 

392 

7 171 

11 084 

125 

4 038 

108 

108 

7 215 

11 340 

123 

4 248 

7 215 

11 340 

122 

4 247 

7 215 

11 340 

120 

4 245 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2018 

Priser 2019 

2019 

203 

1 

2020 

203 

1 

2021 

203 

1 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 0 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Personal 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
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. 

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. 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. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

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 % 

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 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % 75 % 71 % 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % 2 % 2 % 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och Familj, % 23 % 28 % 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år 

Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn 100 % 
och unga, 0-20 år 

64 



 

 
 

  

       

 

  

    
 

    

    
 

    

         

      
 

   

 

    

  

 

  
    

         

  
    

     
     

     

    
   

      

      
     

      

       

     
 

   

   
 

    
 

    

    
  

   

       

        

 

       
 

    

      

Socialnämnden 

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 vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 

2,1 % 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 3,6 3,3 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, 
månader 

3,7 

Demokrati och öppenhet 

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 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 60 kr 

Utfall 2016 

49 kr 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en 
individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % 

Målvärde 

0 % 

Utfall 2017 Utfall 2016 

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 bemötande, % 

95-100 % 94 % 93 % 

Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut 

Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 
beslut 

7,7 

1,1 

7,5 

1,2 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av 
god kvalitet 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

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 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex 90 85 
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Socialnämnden 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg 90 80 
- Totalindex 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 7,7 
PiteEnergi: <3 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 75 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 97,6 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 401 001 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 100,3 % 

Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,8 1,05 

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med 1, dvs spegla befolkningen 0,99 0,94 
funktionsnedsättning, balanstal 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr -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 I nivå med liknande kommuner 7 974 
från f-kassan, kr/inv 0-64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0- 6 075 
64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och 5 839 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

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 11 649 
0-64 år 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 870 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv 60 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

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 

Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2017 
Återrapport 
Fortlöpande vid varje KS 

Pågår 

På uppdrag av kommunchef har en förstudie genomförts avseende 
en eventuell organisationsförändring. 
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Socialnämnden 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och 
digitalisering 

Uppdragsbeskrivning 
Socialnämnden har ett fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, 
innovation och digitalisering. Detta ska ske i en avvägd balans mellan 
att möta befintliga och kommande behov och ett ekonomiskt 
perspektiv med en budget i balans. Arbetet innefattar såväl 
medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning med den 
genomförda genomlysningen som grund. 

Beslutad 
Riktlinje
Återrapport
ÅR 

Pågår 

Arbetet pågår - delvis med medel från innovationsfonden. 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan 
drivas i samarbete med civilsamhället eller med former 
som stärker medarbetarnas delaktighet 

Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 
demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. 

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera 
och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas 
delaktighet. 

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet 
t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2019 

Pågår 

Verksamhetsutvecklare på stöd och omsorg deltar i projektet. 

Kommunchef ska utreda hantering och organisering av 
försörjningsstöd 

Beslutad 
Åtgärd från DELÅR 2018 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2018 

Ej påbörjad 

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) 

Beslutad 
Åtgärd från ÅR 2015 
Återrapport 
Rapporteras ÅR 2017 
Rapporteras Delår 2018 

Pågår 

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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Socialnämnden 

Taxor 

2017 beslutade socialnämnden att taxorna skulle höjas med 10 % inför 2018. Därefter kommer hemtjänsttaxorna att 
räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Övriga taxor kommer att fortsätta ses över regelbundet och 
jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

284 146 

1 136 577 

3 315 

855 746 

19 297 

19 297 

264 073 

1 095 090 

3 156 

834 173 

66 500 

66 500 

264 119 

1 124 874 

4 300 

865 055 

41 950 

41 950 

1 299 

264 119 

1 123 150 

5 395 

864 426 

1 500 

1 500 

2 666 

264 119 

1 123 224 

5 231 

864 336 

1 000 

1 000 

2 779 

Specifikation 
Drift, tkr 2019 2020 2021 

Löner helår 2018 21 952 21 952 21 952 

Priser 2019 369 369 369 

Fortsatt bemanning när statliga stimulansmedel för ökad bemanning upphör 8 600 8 600 8 600 

Återställning av Solrosens lokaler 1 650 0 0 

Omfördelning från drift till investering Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande 
budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att 
nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

Innovationsfond Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 
75 % av den totala fonden tilldelas SN. För 2020 är den andelen 
50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt 
som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 

Gruppbostad Driftmedel till gruppbostad kan beviljas senast 2020. 

Fortsatt bemanning, statliga stimulansmedel Ramförstärkningen om 8,6 mkr verkställs ej om staten beviljar dessa 
medel. 

Investeringar, tkr 2019 2020 2021 

Investeringsram ospecificerad, omföring från driftsanslag 

Byte larmtelefon och växelsystem 500 500 0 

Nytt demensboende Berget 32 000 0 0 

Inventarier demensboende Berget 4 650 0 0 

Anpassning badrum Norrgården 3 800 0 0 

Reinvestering inventarier 1 000 1 000 1 000 

Totalt 41 950 1 500 1 000 

Projektering nytt vård- och omsorgsboende samt projektering nytt LSS- Medel för projektering finns avsatta i KS centrala pott under 2020. 
boende 

Reinvesteringsram inventarier Medel som äskats under benämningarna "inventarier stöd och 
omsorg", "ombyggnation/inventarier Onyxen" samt "ombyggnation 
Korallen" ingår i denna reinvesteringsram. 
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Kost- och servicenämnden 

Kost- och servicenämnd 

Mål och nyckeltal 

Livsmiljö 

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter 

Ekonomi 

Piteå kommunkoncerns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar genom god och 
effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 

Nuläge 

I februari 2018 beslutade Kommunfullmäktige i Piteå att från och med den 15 mars 2018 inrätta Kost- och 
servicenämnden, en gemensam nämnd mellan Piteå kommun och Luleå kommun. Uppdraget är att producera kyld 
mat till hemtjänsten inom Piteå kommun samt till särskilda boenden och hemtjänsten inom Luleå kommun. Beslutet 
kräver satsningar vid Öjebyns produktionskök som anpassas till de utökade volymerna, bland annat: 

• Om- och tillbyggnad av fastigheten 
• Anställa, utbilda och integrera medarbetare i befintlig personalgrupp 
• Uppdatera menyerna 
• Utveckla uppföljningssystem och faktureringsrutiner 

Avdelning Måltider förbereder gemensam produktion av mat i samverkan med socialtjänsten i Luleå kommun. En av 
de större upphandlingarna i Piteå kommun avseende livsmedel har avslutats där även Kost- och servicenämndens 
volymer ingår. 2018 är ett planeringsår med fokus att förbereda verksamheten och organisationen inför uppstarten 
februari 2019. Om- och tillbyggnader har skett vid Öjebyns produktionskök och arbetet har påbörjats med att ta fram 
attraktiva måltidsutbud för att matgästerna ska vara nöjda. 
Utifrån reglemente och de kostpolitiska riktlinjerna ska nämnden verka för att: 

• Maträtterna ska vara välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga vilket innebär att; 
o Svenska näringsrekommendationer, Socialstyrelsens rekommendationer, nationella riktlinjerna och 

Livsmedelsverkets råd följs. 
o Maträtter är särskilt utformade för personer med behov av medicinsk specialkost. 
o Maträtter i möjligaste mån lagas från grunden. 
o Främja närodlade och ekologiska livsmedel 

• Kompetens bibehålls och utvecklas genom att; 
o Återkoppla till Fastighets- och servicenämnden om behov av kompetens har uppmärksammats 

• Nämnden ska verka för åtgärder som främjar kvaliteten, effektiviteten samt begränsar kostnadsökning inom 
nämndens verksamhetsområde genom; 

o God styrning och kontroll utifrån ekonomi och verksamhet 

Sammanställning drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Nettokostnad 

varav 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

26 873 

26 873 

0 

24 250 

2 623 

26 873 

26 873 

0 

24 250 

2 623 

26 873 

26 873 

0 

24 250 

2 623 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Måluppfyllelse strategiska områden 
Måluppfyllelse för 
strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013 

Barn och unga - vår framtid 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Demokrati och öppenhet 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att 
huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. 
Detta är en utmaning med hänsyn till ökningen av antalet äldre och mottagandet av ensamkommande barn då många 
av verksamhetens huvudmän tillhör de grupperna. 
Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt 
arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. Det finns även ett behov av att presentera verksamheten och den 
trygghet den ger medborgarna, på ett mera ”vardagligt” sätt på kommunens hemsida 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 
möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 
angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får 
plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av 
förmyndare samt de ställföreträdare det vill säga gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge 
underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till. 
Överförmyndarnämnden kommer fortsätta att arbeta för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig 
information, god tillgänglighet och service. Vidare kommer presentationen av verksamheten till anställda, föreningar, 
boenden mm att utvecklas och fortgå. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år 

271 

235 

36 

301 

260 

41 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden 238 st 

Utfall 2016 
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Överförmyndarnämnden 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 0 kr 

Utfall 2016 

400 kr 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Ekonomi 

Piteå kommunkoncerns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar genom god och 
effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr -202 tkr 1 tkr 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga uppdrag att rapportera. 

Taxor 

Överförmyndarnämnden saknar taxor. 

Sammanställning drift och investering 
Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Kapitalkostnader 

Nettokostnad 

Investeringsbudget 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar) 

1 988 

5 307 

10 

3 329 

1 500 

5 068 

10 

3 578 

160 

160 

6 030 

5 993 

37 

0 

6 210 

6 176 

34 

0 

6 395 

6 362 

33 

0 

Specifikation 
Drift, tkr 

Löner helår 2018 

Utbildningsinsatser 

2019 

140 

50 

2020 

140 

2021 

140 
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Resultatbudget – Ekonomiska mått 

Ekonomiska sammanställningar 
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Resultatbudget – Ekonomiska mått 

Resultatbudget 
2019-2021 (tkr) 

Inkl ramökningar och engångs- Budget Budget Plan Plan 
anslag 2018 2019 2020 2021 

Intäkter 386 471 586 421 586 471 586 421 
Kostnader -2 515 101 -2 817 791 -2 819 166 -2 814 107 
Netto verksamhet -2 128 630 -2 231 370 -2 232 695 -2 227 686 
Central pott till KS förfogande -53 547 -63 600 -144 600 -222 600 
Pensionsavs - individuell del -85 027 -94 196 -90 313 -97 913 
Pensionsskuldförändring -12 758 -8 938 -18 646 -23 646 
Avskrivningar -115 943 -117 418 -125 407 -126 552 
Nettokostnader -2 395 905 -2 515 522 -2 611 661 -2 698 397 

Skatteintäkter 2 071 672 2 122 687 2 173 754 2 228 942 
Utjämnings-/statsbidrag 357 647 399 602 407 008 426 256 
Finansnetto 23 464 22 264 21 964 21 964 
Ränta pensionsavsättning -5 427 -6 331 -8 105 -8 105 

Årets resultat 51 451 22 700 -17 040 -29 340 
varav reservfond ränteintäkter 2 800 2 800 2 800 2 800 

Ekonomiska mått 
2019-2021 (tkr) 

MÅL Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Resultatets andel av skatte-
intäkter och statsbidrag, % 1,5-2 % 2,12% 0,90% -0,66% -1,11% 

Likviditet: Betalningsberedskap i 
dagar 30 34 31 32 33 
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Kassaflödesbudget - Balansbudget 

Kassaflödesbudget 
2019-2021 (tkr) 

Investeringar enligt förslag Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 51 451 22 700 -17 040 -29 340 
Justering för av-/nedskrivningar 115 943 117 418 125 407 126 552 
Just övriga likviditetspåv poster 103 212 109 465 117 064 129 664 
Medel från verksamheten 270 606 249 583 225 431 226 876 
Ökn/minskn kortfristiga skulder -81 669 -85 027 -94 196 -90 313 
Medel fr löpande verksamheten 188 937 164 556 131 235 136 563 

Investeringsverksamheten 
Förvärv materiella anläggntillgånga -348 251 -175 231 -149 081 -152 831 
Förskjutning investeringar 17 000 -13 000 -13 000 -13 000 
Försäljn materiella anl tillgångar 
Förvärv finansiella anläggntillgångar 
Medel fr investeringsvhten -331 251 -188 231 -162 081 -165 831 

Finansieringsverksamheten 
Ökning långfristiga fordringar 42 000 30 000 30 000 
Medel fr finansieringsvhten 0 42 000 30 000 30 000 

Förändring likvida medel -142 314 18 325 -846 732 
varav kommunen -145 114 15 525 -3 646 -2 068 
varav reservfond 2 800 2 800 2 800 2 800 

Balansbudget 
2019-2021 (tkr) 

Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 

Anläggningstillgångar 2 853 940 2 924 753 2 961 427 3 000 706 
Övriga omsättningstillgångar 317 428 317 428 317 428 317 428 
Likvida medel kommunen 57 029 75 354 74 508 75 240 
Likvida medel reservfond 69 461 69 461 69 461 69 461 
Summa tillgångar 3 297 858 3 386 996 3 422 824 3 462 835 

Eget kapital 2 431 154 2 453 854 2 436 814 24 707 474 
varav årets resultat 51 451 22 700 -17 040 -29 340 
Avsättning pensioner 193 335 208 604 235 355 267 106 
Långfristiga skulder 45 047 87 047 117 047 147 047 
Kortfristiga skulder 628 322 637 491 633 608 641 208 
Summa skulder, eget kapital 3 297 858 3 386 996 3 422 824 25 762 835 
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Driftbudget 

Driftbudget 
2019-2021 (tkr) 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan 
engångsanslag 2018 2019 2020 2021 

Totalt 
Kostnader 2 990 472 3 370 541,0 3 380 447,0 3 377 662,0 
Intäkter 861 842 1 139 171,0 1 147 752,0 1 149 976,0 
Netto verksamhet 2 128 630 2 231 370 2 232 695 2 227 686 
Central pott till KS förfogande 53 547 63 600 144 600 222 600 
Pensionsavs - individuell del 85 027 94 196 90 313 97 913 
Pensionsskuldförändring 12 758 8 938 18 646 23 646 
Avskrivningar 115 943 117 418 125 407 126 552 
Nettokostnader 2 395 905 2 515 522 2 611 661 2 698 397 

Kommunfullmäktige 
Kostnader 6 757 7 508 5 019 4 891 
Intäkter 820 840 40 40 
Nettokostnad 5 937 6 668 4 979 4 851 

Kommunstyrelsen - KLF 
Kostnader 195 035 221 937 235 506 232 655 
Intäkter 8 053 15 053 15 053 15 053 
Nettokostnad 186 982 206 884 220 453 217 602 
varav; 
Tillväxtpolitisk reserv/EU-medel 22 548 22 548 22 548 22 548 
gemensamma nämnder; 
Kost- och Servicenämnden 2 838 2 838 2 838 
Överförmyndarnämnden 3 795 3 342 3 341 

Kommunstyrelsen - Räddningstjänst 
Kostnader 42 181 42 828 42 895 43 141 
Intäkter 3 634 3 634 3 634 3 634 
Nettokostnad 38 547 39 194 39 261 39 507 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kostnader 936 448 1 062 192 1 056 879 1 058 414 
Intäkter 72 219 173 219 173 219 173 219 
Nettokostnad 864 229 888 973 883 660 885 195 

Fastighets- o servicenämnden 
Kostnader 412 678 445 801 450 209 450 771 
Intäkter 316 407 345 407 345 407 345 407 
Nettokostnad 96 271 100 394 104 802 105 364 
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Driftbudget 

Inkl ramökning och Budget Budget Plan Plan 
engångsanslag 2018 2019 2020 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kostnader 142 216 143 612 142 438 141 350 
Intäkter 14 675 14 625 14 675 14 625 
Nettokostnad 127 541 128 987 127 763 126 725 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Kostnader 9 760 11 463 11 462 11 460 
Intäkter 5 715 7 215 7 215 7 215 
Nettokostnad 4 045 4 248 4 247 4 245 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kostnader 311 879 332 135 332 449 331 480 
Intäkter 145 274 162 683 162 503 162 503 
Nettokostnad 166 605 169 452 169 946 168 977 

Socialnämnden 
Kostnader 974 292 1 129 174 1 128 545 1 128 455 
Intäkter 140 119 264 119 264 119 264 119 
Nettokostnad 834 173 865 055 864 426 864 336 

Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensamn nämnd 
Kostnader 3 828 0 0 0 
Intäkter 250 0 0 0 
Nettokostnad 3 578 0 0 0 

Finansiering, pensioner, kapkostn 
Kostnader -44 602 -26 109 -24 955 -24 955 
Intäkter 154 676 152 376 161 887 164 161 
Nettokostnad -199 278 -178 485 -186 842 -189 116 
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 
2019-2021 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2019 2019 2020 2020 2021 2021 
Totalt 
Ramökning 66 485 19 014 63 592 15 550 66 939 14 250 
Netto styrelser/nämnder 66 485 19 014 63 592 15 550 66 939 14 250 
Kommunfullmäktige -30 100 0 0 0 0 
Utökad utbildning ledamöter - presidium, utöver redan 
beviljade medel. 100 100 
Valnämnden - Tjänstemän övertar arvoderade 
uppdragstagare kopplat till EU-val. Belopp okänt. 130 
Valnämnden - Kommunens beräknade kostnader 
minskar pga förväntat ökat statsbidrag -130 -130 
Kommunstyrelsen - Central pott drift 0 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen - KLF 9 544 4 114 7 850 3 900 7 850 2 400 
Firande av Piteå 400 år 1 500 1 000 2 000 1 500 2 000 2 000 
Projektet Lagkamrat, ej finansierat i ram 300 300 300 300 300 300 
Resursförstärkning digitaliseringsstöd, tre årsarbetare 2 400 2 000 2 400 2 000 2 400 
Resursförstärkning samordnad systemförvaltning, 2 400 2 400 2 400 
kommunövergripande verksamhetskritiska system, tre 
årsarbetare 
Idésluss-projektet saknar del av ram 2019, avslutas 300 300 
sedan. 
Utskrift som tjänst, projektering 690 0 375 0 375 0 
Ny ekonomisk modell avseende IT, projektering 590 0 375 0 375 0 
Microsoft365, projektering för övergång till molntjänst 950 0 
Partistöd 414 414 
Aktivus - utökat stöd 0 100 0 100 0 100 
Barn- och utbildningsnämnden 9 449 3 950 11 570 2 800 15 317 3 000 
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 
2019-2021. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott i 
VEP 2018-2020. 1 729 0 5 000 0 8 547 0 
Strategisk kompetensförsörjning 3 770 0 3 770 0 3 770 0 
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9) 3 950 3 950 2 800 2 800 3 000 3 000 

Fastighets-och servicenämnden 550 0 550 0 550 0 
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning 550 0 550 0 550 0 
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare 
vilket kan innebära att projekt får stå tillbaka. 
Medel för mycket ökade livsmedelskostnader pga den 
varma sommaren är äskat i priskompensationspotten. 
Ej full priskompensation för eftersatt underhåll i 
fastigheter 
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Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF 
Hyraskidtunnel Lindbäcksstadion 
Utökat driftsbidrag Lindbäcksstadion 
Fristadskommun - musiker 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Övergripande planarbete, fördjupade översiktsplaner, 
samt landsbyggdsutveckl. i strandnära områden. Kan 
finansieras med Boverkets bidrag, 2,7 mkr under tre år. 
Stärkt kapacitet för detaljplanering behövs, hårt 
ansträngd arbetssituation/resurser samhällsplanering, 
fysisk planering, - många planfrågor mm 
Nytt avtal för kollektivtrafiken, svårt att bedöma 
kostnadsökningen pga att upphandlingen överklagats, 
befintligt avtal förlängt. 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Förstärkning för inspektioner av avlopp och inom 
miljöskydd, risk för sämre vattenmiljö och en ökad 
kontrollskuld. 

Socialnämnden 
Statliga stimulansmedel för ökad bemanning upphör. 
Attraktivare arbetsgivare 
Ny samverkansplan vid utskrivning - nya resurser 
Driftkostnader nya gruppboendplatser 
Stödboende vuxna missbrukare 
Hyreshöjningar nya lokaler, Strömgården samt 
ersättningsboende för Berggatan 
Stärkt skydd barn och unga, utökad öppenvård, tre 
behandlare 
Uppstart boende LSS - barn och unga 
Resurser vid insatser för spelberoende 
Införande av tjänstemannaberedskap 
Återställning av Solrosens lokaler 

Överförmyndarnämnden 
Osäkerhet vad ett samarbete med Älvsbyn innebär, 
önskar behålla oförändrad ram ytterligare ett efter 
beslut i VEP 2018-2020 
Utbildningsinsats 
Utbildning av nämndsledamöter 

8 100 550 6 000 
1 800 0 
5 000 0 5 000 
1 000 250 1 000 

300 300 

900 0 900 

900 0 900 

0 0 0 

37 972 10 250 36 322 
8 600 8 600 8 600 
6 000 0 6 000 
2 100 0 2 100 
6 000 0 6 000 
4 500 0 4 500 

1 000 0 1 000 

2 650 0 2 650 
4 300 0 4 300 

550 0 550 
622 0 622 

1 650 1 650 

0 50 400 

0 400 
50 

250 6 000 250 

0 5 000 0 
250 1 000 250 

0 900 0 

0 900 0 

0 0 0 

8 600 36 322 8 600 
8 600 8 600 8 600 

0 6 000 0 
0 2 100 0 
0 6 000 0 
0 4 500 0 

0 1 000 0 

0 2 650 0 
0 4 300 0 
0 550 0 
0 622 0 

0 0 0 

0 0 
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Driftbudget – drift pga. investeringar 

Driftbudget – Drift pga. investeringar 
2019-2021 (tkr) 

Ramökningar/engångsanslag ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2019 2019 2020 2020 2021 2021 
Totalt 
Ramökning 13 592 3 000 36 687 10 700 37 639 10 700 
Intäkter ökning -112 -112 -333 -333 -551 -551 
Netto styrelser/nämnder 13 480 2 888 36 354 10 367 37 088 10 149 

Kommunstyrelsens centrala pott 3 000 10 600 10 600 
Nytt demensboende Berget 3 000 10 600 10 600 

Kommunstyrelsen 914 0 1 064 0 1 689 0 
Kommunledningsförvaltningen 
Reinvestering av IT-infrastruktur 500 0 500 0 500 0 
Drifttjänst för KS andel av läsplattor 30 ledamöter 24 0 24 0 24 0 
Kommunövergripande e-arkiv 375 0 475 0 1 100 0 
Bildbank 15 0 65 0 65 0 

Barn- och utbildningsnämnden 981 0 4 117 0 4 450 0 
Skolstruktur driftkostnader 928 0 3 994 0 4 325 0 
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka 50 0 100 0 100 0 
Utemiljö gymnasiesärskolan 3 0 23 0 25 0 

Fastighets- och servicenämnden: 0 0 100 100 100 100 
Utökning av Strömbacka produktionskök, årlig 
driftökning 0 0 100 100 100 100 

Samhällsbyggnadsnämnden -15 -112 -327 -333 -551 -551 
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande 
kapitalkostnader (resultatenhet) -112 -112 -333 -333 -551 -551 
Gång- och cykelvägar enligt plan 11 0 0 0 0 0 
Universitetsområde Piteå (Acusticum) 
vägunderhåll 5 0 6 0 0 0 
Haraholmens industriområde 39 0 0 0 0 0 
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, 
Ljungheden och Hortlax) 36 0 0 0 0 0 
Arena Norrstrand 6 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 11 600 0 31 400 0 31 400 0 
Nytt demensboende Berget  - Avsatt medel i 
KS centrala pott i VEP 2018-2020 11 600 0 26 600 0 26 600 0 
Anpassning badrum Norrgården 4 800 0 4 800 0 
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Driftbudget – drift pga. investeringar 

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 
2019-2021 (tkr) 

Tillfälliga ramökningar ingår i Äskat Beslut Äskat Beslut Äskat Beslut 
driftbudget och resultatbudget 2019 2019 2020 2020 2021 2021 
Totalt 
Tillfällig Ramökning 3 740 900 4 005 565 3 780 300 
Netto styrelser/nämnder 3 740 900 4 005 565 3 780 300 

Barn- och utbildningsnämnden 220 220 565 565 300 300 
Skolstruktur driftkostnader 220 220 565 565 300 300 

Fastighets- och servicenämnden: 3 520 680 3 440 0 3 480 0 
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o 
utrustning, löpande anslag 640 0 640 0 680 0 
Utökning av Strömbacka produktionskök 680 680 
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta 
reinvesteringar) 1 400 0 1 400 0 1 400 0 
Renovering Stadshuset 800 0 1 200 0 1 200 0 
Konvertering av köldmedium i två prod.kök 200 0 200 0 
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Kommentarer driftbudget 

Kommentarer driftbudget 2019-2021 

Allmänt 
Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och 
verksamhetsplan 2019-2021” som inte medger några driftsäskanden. Alla nya ambitioner och ökade behov som 
nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. 

Här redovisas avsteg från Riktlinjerna samt sammantagna kommentarer till förslaget till beslut. Kommentarerna 
återfinns även under respektive nämnd i dokumentet. 

Kommunfullmäktige: Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium: Kommunfullmäktige 
beviljas ytterligare 100 tkr för utbildning av nya ledamöter. Totalt finns 
avsatt 550 tkr för utbildning 2019. 

Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. 
valförberedelser: Valnämnden kommer med start från EP-valet 2019 
köpa tjänster av KLF för bl.a. valförberedande arbete. 130 tkr tillskjuts 
för detta, vilket motsvarar det förväntade ökningen av statsbidrag. 
Kommunal ram till valnämnden därmed oförändrad jmf med plan. 

Statsbidrag EP-val, Valnämnden: Totalt budgeterad intäkt 800 tkr, 
vilket är en ökning med ytterligare 130 tkr jmf föregående års plan för 
året. 

Kommunstyrelsen, KLF: Resursförstärkning digitalisering: Satsningen inrymmer satsningar inom 
resursförstärkning digitaliseringsstöd samt samordnad 
systemförvaltning. 

Slutförande av Idéslussprojektet: Finansiering av projektets avslutande 
del under 2019. Projektet pågår 2019 och avslutas sedan. 

Microsoft 365, övergång till molntjänst: Ska genomföras inom befintlig 
ram. 

Kommunstyrelsen, central pott: Driftkostnad demensboende Berget: Tillskott med ytterligare 3 mkr 
2019, 10,6 mkr för 2020 och 2021 utöver det som beviljades i VEP 
2018-2020. 

Priser 2019: Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018.
Är placerade i KS centrala pott i avvaktan på rekvirering av FSN. 

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att 
täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-2020. 

Barn- och utbildningsnämnden: Genomförande nationella IT-strategi: Beviljar medel för att fullfölja 1:1 
datorer på högstadiet. 

Strategisk kompetensförsörjning: Bör finansieras genom omfördelning 
inom befintlig ram. Nämnden förväntas aktivt jobba med området inom 
ordinarie ram. 

Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 
kan maximalt 25 % av den totala fonden tilldelas BUN. För 2020 är den 
andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av 
innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 
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Kommentarer driftbudget 

Fastighets- och servicenämnden: Priser 2019: Utöver beviljade medel är 3 000 tkr placerade i KS 
centrala pott. Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. 
Då ökningen priser på mat är högst osäker kan dessa medel rekvireras 
av FSN efter verkligt utfall. 

Ökade livsmedelskostnader pga. volymökning: Klaras inom befintlig 
ram. 

Kultur- och fritidsnämnden: Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF: Möjligheter för 
föreningen att erhålla externa bidrag bör undersökas. Kommunalt 
investeringsbidrag som delfinansiering av nytt gräs kan bli aktuellt först 
efter en sådan undersökning. Återkom i VEP 2020-2022. 

Lindbäcksstadion: Fortsatt dialog behövs kring ambitionsnivå kopplat 
till vidare utveckling av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Resursförstärkning planarbete: Avvakta eventuell tilldelning av 
"statsbidrag för ökat bostadsbyggande". Diskussion i samband med 
anslagsöverföring (bokslutsprocessen). 

Utreda förutsättningar Lärcentra: Återkom VEP 2020-2022. 

Socialnämnden: Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 
kan maximalt 75 % av den totala fonden tilldelas SN. För 2020 är den 
andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av 
innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar. 

Gruppbostad: Driftmedel till gruppbostad kan beviljas senast 2020. 

Fortsatt bemanning, statliga stimulansmedel: Ramförstärkningen om 
8,6 mkr verkställs ej om staten beviljar dessa medel. 
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget 
2019-2021 (tkr) 

Ingår i kassaflödesbudget Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Totalt 
Utgifter 
Inkomster 
Nettoinvestering 
Varav lånefinansierat 
Investeringsreserv 
Nettoinvestering löpande pris 
Förskjutning investeringar 

356 851 
8 600 

348 251 

348 251 
-13 700 

181 531,0 
6 300 

175 231 
42 000 

0 
175 231 

155 381,0 
6 300 

149 081 
30 000 

0 
149 081 

154 131,0 
1 300 

152 831 
30 000 

0 
152 831 

Kommunfullmäktige 
Utgifter 
Nettoinvestering 

0 
0 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

Kommunstyrelsen 
Central pott till KS förfogande 
Utgifter KLF 
Nettoinvestering 

41 081 
-13 668 
27 413 

20 950 
11 550 

32 500 

48 000 
800 

48 800 

48 000 
0 

48 000 

Kommunstyrelsen, räddningstjänst 
Utgifter 
Nettoinvestering 

5 642 
5 642 

1 900 
1 900 

1 900 
1 900 

1 900 
1 900 

Barn- och utbildningsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

68 729 
68 729 

26 300 
26 300 

51 300 
51 300 

51 300 
51 300 

Fastighets- och servicenämnd 
Utgifter 
Nettoinvestering 

57 485 
57 485 

48 550 
48 550 

26 300 
26 300 

26 300 
26 300 

Kultur- och fritidsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

25 496 
25 496 

8 881 
8 881 

3 931 
3 931 

4 281 
4 281 

Miljö- och tillsynsnämnden 
Utgifter 
Nettoinvestering 

108 
108 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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Investeringsbudget 

Ingår i kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Utgifter 95 030 21 450 21 650 21 350 
Inkomster 8 600 6 300 6 300 1 300 
Nettoinvestering 86 430 15 150 15 350 20 050 

Socialnämnden 
Utgifter 76 788 41 950 1 500 1 000 
Nettoinvestering 76 788 41 950 1 500 1 000 

Överförmyndarnämnden 
Utgifter 160 0 0 0 
Nettoinvestering 160 0 0 0 
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Investeringsbudget per objekt 

Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021

 Kommunfullmäktige 0 0 0 0

 Kommunstyrelsen, central pott varav 41 081 20 950 48 000 48 000 
Utveckling Christinaområdet 10 000 5 000 30 000 30 000 
Exploatering näringsliv, fler industritomter, 
samt näringsverksamhet Södra hamn 1 200 
Exploatering för ökad befolkning 1 800 6 950 8 000 8 000 
Haraholmens industriområde 8 000 10 000 10 000 
Universitetsområdet, projektering 1 000 
Allmän investeringsfond till KS förfog. 
(Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra 
trafiklösningar kring kommunens anl. och 
anslutningar till trafikverkets projekt) 14 356 
Lindbäcksstadion 2 000 
Nybyggnad äldreboende 3 500 
Nytt gruppboende SO 6 000 
Byacentrum 225 
Fåröbron 0 
Parkeringsautomater 2 000
 Kommunstyrelsen, KLF: -13 668 11 550 800 0 
Reinvestering datorer 1 4 413 5 000 0 0 
Reinvestering för teknisk infrastruktur 
(servrar, nätverksutrustning) 2 433 0 0 0 
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd 5 0 0 0 
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet 3 3 462 4 500 0 0 
Reinvestering av läsplattor, papperslösa 
sammanträden 4 1 100 
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd 5 0 0 0 
E-arkiv kommunövergripande 6 650 950 800 
Bildbank 7 0 
Integration Ekonomisystem med styr- o 
ledningssytem 8 0 
Investering ny redundant serverhall 692 
E-tjänsteplattform 197 
Mötesportal – ersättningsportal för 295 
Ombyggn ekonomiavdelningen 60 
Byte av IT-stöd för styr- och 
ledningssystem 1 647 
Bostadsförsörjning 2 500 
Inre farledsprojekt Klk 
Återstående Bondökanalen 

9 008 
-37 318 

Lindbäckstomt Haraholmen -9 000 
Flytt av marinan Haraholmen 8 794 
Kommunal ledningplats 283 
Omr norr om väg 505 Haraholmen 216 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021

 Kommunstyrelsen, räddningstjänst: 5 642 1 900 1 900 1 900 
Investeringsram utrustn/fordon 5 642 1 900 1 900 1 900

 Barn- och utbildningsnämnden totalt: 68 729 26 300 51 300 51 300 
Från driftansl- ospec inventarier 1 866 0 0 0 
Pott för renoveringar/ombyggnationer, 
skolstrukturförändringar 1 55 322 20 000 45 000 45 000 
Utemiljö gymnasiesärskolan 4 0 
Åter- och nyanskaffning inventarier 
förskolor/skolor 2 2 500 1 500 1 500 1 500 
Strömbackaskolan återanskaffning 
inventarier 3 3 000 3 000 3 000 
Utveckling automationsutbildning, 
Strömbacka 5 0 0 0 
Musikskola reinvest. musikinstrument 6 200 200 200 200 
Reinvestering inventarier Grans 7 2 000 1 600 1 600 1 600 
Inventarier Munksund skola 26 
Fordon och maskiner 5 724 
IKT-satsning, grsk/fsk 769 
Inventarier Backgårdsskolan 17 
Inventarier Munksund fsk 72 
GY 11 undervisningsinventarier 154 
Omb. Tekniksal Hortlas 65 
LekMIT 2 
IT och telefoni 12

 Fastighets- och servicenämnden: 57 625 48 550 26 300 26 300 
Från driftansl - Ospec invest 578 300 300 300 
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, 1 16 111 16 000 16 000 16 000 
teknik o utrustning, löpande anslag 
Utökning av Strömbacka prod.kök 2 17 000 
Reinvesteringar 2 (återtagande 
eftersatta reinvesteringar) 3 0 0 0 
Renovering Stadshuset 4 519 15 000 10 000 10 000 
Konvertering av köldmedium i 2 st 0 0 
produktionskök 5 
Ombyggnad Foajén 250 
Öjebyn produktionskök 16 359 
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa 21 500 
Västra Kajen Replipunkt 1 466 
Renovering Folkets Hus Munksund 0 
Renovering Folkets Hus Storfors 0 
Trafiksituation skolor Öjebyn 322 
Måltidsservice inventarier 770 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021

 Kultur- och fritidsnämnden: 25 496 8 881 3 931 4 281 
Från driftansl- moderniseringar anlägg 550 550 550 550 
Från driftansl- moderniseringar park 100 100 100 100 
Från driftanslag -konstparken 183 81 81 81 
Investeringsram ospecificerad 
(utbytesplan maskiner, fordon (inkl. 
pistmaskin), investeringar) 1 1 000 1 500 1 500 1 500 
Lekparksplan 2 700 700 700 350 
Belysning LF 3 3 900 
Pistmaskin Lindbäcksstadion 4 0 
Strömsundskanalen 5 1 000 1 000 
Bokhyllor Stadsbiblioteket 6 0 0 
Badhusparken 7 800 
Barnpool Öjebyn 8 0 
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 9 400 250 
Ungdomsishall LF 10 0 0 
Friidrott LF 11 1 700 
Omklädning Norrstrandspoolen 12 0 
Parkplan 200 
Ispist och rörsystem LF Arena 2 434 
Badvattenrening Öjebyn 3 000 
Lindbäcksstadion Etapp 2 7 963 
Kulturtorget Stadsvapnet 173 
Bokbuss inkl ombyggnad garage 60 
Övertryckshall 8 572 
Muddring Rosvik 0 
Folkhälsoåtgärder (år 4 av 5) 161

 Miljö- och tillsynsnämnden: 108 0 0 0 
Nytt ärendehanteringssystem 108

 Samhällsbyggnadsnämnden: 86 430 15 150 15 350 20 050 
Överföring från driftbudget till 
investeringsbudget pga. införande av 
komponentredovisning 1 500 1 500 1 500 
Mark-/fastighetsförvärv 3 800 2 800 3 300 3 300 
Försäljning egnahemstomter -6 700 -5 000 -5 000 
Försäljning övrig mark -300 -300 -300 -300 
Försäljning fritidstomter -1 400 
Försäljning industritomter -200 -1 000 -1 000 -1 000 
Från driftansl - Ospec invest 128 50 50 50 
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) 1 4 546 13 000 13 000 13 000 
Transportenhet invest ram fordon 2 3 209 1 500 1 500 1 500 
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn 3 0 2 000 2 000 2 000 
Universitetsområdet Piteå infartsgata, 
torg, cirkulationsplats mm Acusticum 
Till KS Centrala pott 1 mkr 2019 4 10 054 0 0 0 
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och 5 88 0 0 0 
infrastruktur Till KS Centrala pott 10 
mkr 2019 



   

 
  

  

  

 

 

 

 

 

Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 

Haraholmens industriområde Till KS 6 
Centrala pott 10 mkr 2019 
Exploatering villaområden (Strömnäs-
backen, Ljungheden och Hortlax) Till KS 
Centrala pott 6,9 mkr 2019 7 
Västermalm (omb Västergatan) 8 
Arena Norrstrand 9 
Cirkulationsplats Svartuddsvägen - 10 
Sundsgatan 
Mät- och karttjänster i egen regi 11 
(samverkan Piteå-Älvsbyn) 
Ombyggnation Fabriksgatan - Sundsgatan 12 
Cirkulation Norra ringen 13 
Stadsutveckling Öster 14 
Rådhustorget 15 
Löjan 1 16 
Infrastrukturåtgärder kopplade till 17 
fördjupad översiktsplan 
Fåröbron 
Gång- och cykelväg Strömnäsgatan 
Kvarteret Tallen, åtg busstation 
Exploatering Bergsviken 2:18 
Exploatering Klubben 
Exploatering Furunäset lågenergiomr, gata 
Västergatan, del Sundsgatan-Storgatan 
Proj Öjebyn centrum 
Byacentrum Norrfjärden, återstående 
medel 
Investering GIS gemensam karttjänst 
(etapp 2 2016, samverkan fyrkanten) 
Bärighet förbättring gc-väg Borev. 
Ventildragare 
Abjörnssons väg etapp 1 
Källbogatan del Rönn-Industir 
Infrastruktur Pitholm 
Strömnäsgatan-Lasarettvägen gc-bro 
Preem Bersgviken trafiksituation 
Asagatan 
Västergatan gångbana 
Strömnäsgatan-Lasarettvägen-Durrnäsv. 
Strömnäsgatan-Durrnäsv. Slingan 
Södergatan 
Uddvägen - Lyckovägen 
Odengatan del Allén-Frejagatan 
Björk- Bok- Engatan 
Parkering Pitholm 1:43 
Lingonstigen 
Lasarettsvägen 
Hastighetsförändring av skyltar 

31 000 0 

8 104 0 
0 
0 
0 

600 

500 
1500 

16 390 
909 

6 
961 
151 
249 
500 
741 

94 

129 
535 
70 

430 
2 600 

871 
400 

1 105 
550 
170 

1 900 
400 

1 031 
400 
666 

-254 
130 
555 
100 

89 400 

0 0 

0 
0 
0 

0 

300 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
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Investeringsbudget per objekt 

 Sammandrag per objekt Prio Budget Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021

 Socialnämnden: 76 648 41 950 1 500 1 000 
Från driftansl- ospec inventarier 1 733 
Byte av larmtelefon och växelsystem 
pga digitalisering 1 700 500 500 
Nytt demensboende Berget 1 70 741 32 000 
Inventarier till demensboende Berget 1 4 650 
Anpassa badrum Norrgården 2 3 800 

Nytt särskilt boende 80 lgh. 
Utredning/projektering ytterligare vård-
och omsorgsboende. Utredning 2019, 
Projektering -20, Byggstart våren -21 för 
att vara färdigställt hösten -22. Finns i 
KS Centrala pott 1 mkr 2019 2 0 0 
Projektering nytt LSS-boende. Finns 
KS Centrala pott 1 mkr 2019 2 0 
Reinvesteringar av inventarier 3 1 000 1 000 1 000 
Inventarier Stöd och omsorg 3 0 0 0 
Ombyggnation/Inventarier Onyxen 3 0 
Ombyggnation Korralen 3 0 
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra 1 800 
Inventarier gruppboende Kärnhus 48 
Invent. gruppboende Småstugegränd 18 
Trygghetslarm ordinärt boende SO 1 070 
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO 
VIVA till baspersonalen 54 
Inventarier ÄO ombyggnad 44 
Omställning soc lokaler 185 
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o 
omsorgsboenden 45 
Hörselslingor ÄO 210

 Överförmyndarnämnden: 160 0 0 0 
Nytt verksamhetssystem 160

 Nettoinvesteringar löpande pris 348 251 175 231 149 081 152 831
 Varav lånefinansierat 42 000 30 000 30 000
 Investeringsreserv 0 0 0 0

 Totalt egenfinansierade investeringar 348 251 133 231 119 081 122 831
 Förskjutna investeringar -13 700 

90 



   

 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
  
   

    
  

 
  

   
 

 
    

 
   

 
  

  
 

 
    

  
 
  
  

   
   

 
  

 
 
  

 
 
   

  
 

  
 

 
  

  
 

  
 

 

Kommentarer investeringsbudget 

Kommentarer investeringsbudget 2019-2021 

Allmänt 
Äskade investeringar som inte beviljas anslag har, om ingen annan kommentar finns, strukits pga. begränsat 
investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år. 

Ett investeringsråd inrättas i syfte att öka samordningen i planering och styrning av investeringsprojekt, så att en 
helhet och de prioriterade målen uppnås. Investeringsrådet leds av kommunchef. 

Här redovisas sammantagna kommentarer till Kommunstyrelsens förslag till beslut för investeringsbudget. 
Kommentarerna återfinns också under respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen 
Central pott hos KS: Utveckling Christinaområdet: En aning sänkt nivå 2019 med tanke på 

redan beviljade medel. 

Exploatering näringsliv: Haraholmens industriområde, fördröjd takt. 

Universitetsområdet, projektering: Förtydliga vilken ambitionsnivå som 
planeras. 

Barn- och utbildningsnämnden: Skolstrukturförändringar, pott för renovering/nybyggnation och 
ombyggnation: I beviljad pott ska "utemiljö gymnasiesärskolan" samt 
"utveckling automationsutbildning Strömbacka" inrymmas. 

Fastighets- och servicenämnden: Konvertering köldmedium produktionskök: Återkom VEP 2020-2022. 

Renovering Stadshuset: Fördröjd investeringstakt enligt beslut i VEP 
2018-2020. 

Kultur- och fritidsnämnden: Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ny pistmaskin 
ska finansieras inom denna ram. 

Badhusparken: Rivning scen och åtgärder paviljong. Återkom i VEP 
2020-2022 med fortsatta utvecklingsplaner. 

Ungdomsishall LF: Befintligt uppdrag följs, återkom i VEP 2020-2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Universitetsområdet (vägar, torg, etc.): Medel till projektering finns i 
KS centrala pott. Ökad förtydlighet vilken ambitionsnivå som planeras. 

Christinaområdet (skola, kv Rönnen, infrastruktur): Medel finns i KS 
centrala pott.  

Haraholmens industriområde: Medel finns i KS centrala pott. Fördröjd 
utvecklingstakt. 

Exploatering villaområden: Medel finns i KS centrala pott, 
Exploatering för ökad befolkning. 

Arena Norrstrand: Inget investeringsutrymme 2019, återkom VEP 
2020-2020. 

Socialnämnden Projektering nytt vård- och omsorgsboende samt projektering nytt LSS-
boende: Medel för projektering finns avsatta i KS centrala pott under 
2020. 

Reinvesteringsram inventarier: Medel som äskats under benämningarna 
"inventarier stöd och omsorg", "ombyggnation/inventarier Onyxen" 
samt "ombyggnation Korallen" ingår i denna reinvesteringsram. 
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Nyckeltal 

Nyckeltal 
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Nyckeltal 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, % Årlig förbättring 50 % 44 % 

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, % Årlig förbättring 24 % 25 % 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, % Årlig förbättring 94 % 90 % 

Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de 85 % 
senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?", % 

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, % Lägre än länet och riket 

Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 69,95 % 

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) 62,21 % 

Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, 67,2 % 
andel (%). 

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 90,6 % 

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 83 % 

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) % 95 % 2019 81 % 

Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta 0 % 
eller utfrysta under en längre period, andel (%) 

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, 56,57 % 
andel (%) 

Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, 51,88 % 
positiva svar, andel (%). 

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig förbättring 62 % 62 % 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 20 14 13 

Antal kontrollerade verksamheter 35 

- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % Årlig förbättring 10 % 63 % 

- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 100 % av kontrollerade objekt 76 % 89 % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande 100 72 % 84 % 
i frågor som berör dem, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg 100 % 88 % 91 % 
tillvaro, % 

Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en 100 81 % 79 % 
utvecklande tillvaro, % 

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda 
öppna insatser, andel (%) 

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 % 

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 

- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % 75 % 71 % 

- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, % 2 % 2 % 

- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till 
mottagningen Barn och Familj, % 23 % 28 % 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år 

Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn 100 % 
och unga, 0-20 år 

Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga 271 301 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år 235 260 

- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år 36 41 
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Nyckeltal 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 25 24,2 23,4 

Andel simkunniga i åk 3, % 100% 82 % 98 % 

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 94 % 98 % 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, % 25 % 37 % 23 % 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90 % 91 % 91 % 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 600 1 149 

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 1600 2 019 

Antal Bokprat för unga på biblioteken 687 
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Nyckeltal 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal invånare 43000 till år 2020 42 184 41 904 

Arbetskraftens storlek 16-64 år 

Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 

Oförändrad till 2020 (jämfört 
med 2010) 

Öka 

25 120 

58 

25 084 

Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo 3 nyproduktionsprojekt 3 4 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av 
befolkningen 16-64 år I nivå med riket 5,8 % 5,6 % 

- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år 

- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år 

Mål: Högst 4 % 2,9 % 

2,9 % 

2,8 % 

2,7 % 

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år 

Halvera till 2020 (från 10,9 
2015-12-31) 8,4 % 8,4 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av 
befolkningen 18-24 år 3,2 % 2,6 % 

- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % 
av befolkningen 18-24 år 5,3 % 5,8 % 

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i 
program med aktivitetsstöd, % av befolkningen I nivå med rikssnittet 19,6 % 

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen I nivå med rikssnittet 11,7 % 13 % 

- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen I nivå med rikssnittet 10,1 % 8 % 

Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 
månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 

18,9 % 19,7 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % Högst 3 % 2,7 % 2,7 % 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program 
kommunala skolor, andel (%) 

Rikssnitt +/- 5 % 31 % 24 % 

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel 
(%) 

Rikssnitt +/- 5 % 2,6 % 2,7 % 

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 35 % 35 % 

Antal studiecirklar 1400 1 300 

Antal studiecirkeldeltagare 9000 8 578 

Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 
månader efter avslutad utbildning, % 

Minst 80 % 82 % 69 % 

Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi 8 10 10 

Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 13,6 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, 
avvikelse från modellberäknat värde 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 10 6,7 6,7 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nyckeltal Målvärde 

- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Årlig förbättring 

- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Årlig förbättring 

- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Årlig förbättring 

Utfall 2017 

226 

Utfall 2016 

217 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 4,3 4,4 

Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag 220 172 164 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Bland de 25 % bästa 
kommunerna, år 2017 
motsvarande minst 74. 

Handläggningstid miljö, dagar 21 dagar 19 16 

Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Bland de 25 % bästa 
kommunerna, 2017 
motsvarande minst 73. 

Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 18 34 38 

Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 20 41 42 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som 100 % 90 % 91 % 
eleven läser), hemkommun, % 

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, 100 % 85 % 89 % 
hemkommun, % 

Meritvärde i åk 9 Bland de 25 % bästa, 2018 234 237 
motsvarande 227. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande 14,16 
program kommunala skolor 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram 13,09 
kommunala skolor 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 82 % 77 % 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 79,89 % 79,17 % 
och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala 
skolor, andel (%) 

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % 90 % 89 % 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, % 100 % 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 88,73 % 
(%) 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 76,29 % 
(%) 

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva 83,6 % 
svar, andel (%). 

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet 1500 per år 1 876 2 056 

Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 

- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 

- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, % 100 % 100 % 100 % 

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 2,1 % 
(%) 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 5,85 % 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 72 % 
försörjningsstöd, andel (%) 

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, 0,76 % 
andel av alla hushåll (%) 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 3,6 3,3 

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, 3,7 
månader 
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Nyckeltal 

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Öka årligen 9 9 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän 60 
och annan personal, index 1-100 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt Högre än kommunsnitt 44 % 56 % 
svar på en enkel fråga, % 

Andel som får svar på e-post inom två dagar, % Högre än kommunsnitt 81 % 96 % 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Högre än kommunsnitt 93 93 

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt Öka årligen 611 680 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%) Öka årligen 6,6 % 6 % 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska 4000 3 401 2 968 

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå 96 80 

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % 50 % 87 % 87 % 

Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % Årlig förbättring 56 % 60 % 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100 62 

Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar 70 % 
och tjejer samma förutsättningar, % 

Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden 238 st 
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Nyckeltal 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva 61 
miljövänligt), index 1-100 

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare I nivå med rikssnittet 12 

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, 
ekologiska eller lokalproducerade, % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, % 2,6 % 2 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, % 9,2 % 10 % 

- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, % 26 % 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, % Högre än länet och riket för 69 % 
kvinnor och män 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 79 kr 102 kr 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 66 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 70 62 

Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % Årlig förbättring 90 % 84 % 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 28 µg/m3 19 µg/m3 
(miljökvalitetsnorm) 

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm <40 µg/m3 13 µg/m3 16 µg/m3 

Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000) -90% till 2020 -100 % -100 % 

Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000) -30% till 2020 19 % 18 % 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv Minska med 50 % till 2020 och 5 
fossiloberoende 2030 

Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton Minska med 90 % till 2020, jmf 
2008. 

Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta 
lastbilar, % 46 % 41 % 

Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala 1,56 % 
antal bilar, % 

Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa 2500 tkr, år 2019. 2 500 tkr 1 547 tkr 
utvecklingsprojekt inom energisektorn 

Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring - 30 % från 2014 till 2020. -40 % 108 % 
av värde kwh/m2) 

Antal av Pireva besökta företag 100 st 16 18 

Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått 85 % 
belöning, % 

Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten 80 % 
och som lett till nya implementerade lösningar, % 

Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till 80 % 
implementerade lösningar, % 

Tömning av återvinningsstationer enligt körplan >95 % 

Slamtöming enligt körplan >75% 

Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person) <55 

Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person) <115 

KWh per producerad kbm dricksvatten 

KWh per renad kbm avloppsvatten 

Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter 55 % 

Forskning och utveckling i % av omsättningen 0,5 % 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100 65 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv 618 

Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som 100% 
rör Fastighets- och servicenämnden 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

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 bemötande, % 

95-100 % 94 % 93 % 

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 

Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 10 st 10 10 

Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal 
dricksvattenprov, % 

17,3 % 10,7 % 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 92,25 % 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 86,85 % 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%). 

88,98 % 

Likes på sociala medier >1000 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-
100 

54 

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 
1-100 

67 

Antal nya lägenheter under året (slutbesked) 1 500 nya bostäder 2020 från 
2015 132 137 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal 103 110 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal 103 

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, 
antal 0 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal 

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal 29 27 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal 22 

- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal 7 

Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal 

Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 20 % 
55 kvm, % 

20 % 20 % 

Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med 30 st 57 57 
återvinning 

Genomföra utemiljöprojekt 5 st 5 5 

Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Lägre än riket, motsvarande 21 16,96 16,4 
Holgersson-modellen, kr/kvm kr/kvm år 2018 

Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Lägre än riket, motsvarande 68 48,34 45,53 
Holgersson-modellen, kr/kvm kr/kvm år 2018 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 55 

- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 61 

Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi) 100% 99,3 % 99 % 

Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och 100 % 99 % 99 % 
kommunikationslösningar av PiteEnergi, % 

Utveckling av godsvolymer totalt, % Öka 4 % -3 % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, % -6 % -23 % 

- Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, % -1 % 3 % 

- Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, % 23 % -3 % 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Läckage i vattenledningar (antal/år) 25 30 

Stopp i avloppsledningar (antal/år) 170 131 

Antal km gång- och cykelväg 92,2 90,8 

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km Ökning 1 km per år 1,5 2,2 

Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 0 05 år 

Jämför årets värde med - Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens medelvärdet 5 år tillbaka som 25 15vägnät, jmf medelvärde 5 år målvärde 

- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf 0 0 0medelvärde 5 år 

Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, ≤ än snitt Sverige, vilket år 71 kr/kvm 72 kr/kvm 
kr/kvm 2018 motsvarade 106 kr/kvm 

Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson- ≤ än snitt Sverige, vilket år 127 kr/kvm 125 kr/kvm 
modellen, kr/kvm 2018 motsvarade 164 kr/kvm 

Förnyelsetakt avloppsledningsnät 0,40 % 

Förnyelsetakt vattenledningsnät 0,50 % 

Fakturerat vatten / producerat vatten % >84 % 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 65 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum 199 

- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer 130 188 

Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido 307 

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än kommunsnitt 6,7 -

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk 11 

Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i 85 48 
ansvarsfull alkoholservering 

Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % Årlig förbättring 99 % 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av 
god kvalitet 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende 0,83 årsarbetare per boende 0,8 0,8 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet max 3 månader 27 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % nöjdhet 47 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 90 % 47 

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal bygglov i landsbygd 301 

Antal invånare, stadsbygd 29 071 

Antal invånare, landsbygd/glesbygd 12 808 

Antal födda, stadsbygd 243 

Antal födda, landsbygd/glesbygd 176 
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Nyckeltal 

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal bränder per år 97 92 

Antal bostadsbränder per 1000 invånare 

Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst 82 

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, % Öka 85 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, Bland de 25 % bästa 55 % 54 % 
andel (%) 

Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen? Öka 

Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten 85 % 66 % 65 % 
som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska 
bra, % 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1300 942 1 232 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 119 115 

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter 
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Nyckeltal 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1- 90 84 
100 

Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex 90 86 

Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex 90 85 

Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex 90 84 

Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex 90 85 

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg 90 80 
- Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex 90 86 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 5,9 
PiteEnergi: <3 % 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 75 % 65 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 94 % 93 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 38 475 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 92,7 % 92 % 

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Öka årligen 1,1 28,9 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 62 % 67 % 

Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, % 85 % 

Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som PiteEnergi > 82 % 82 % 
sammantaget tycker att bolaget är en bra arbetsplats, % Pireva > 85 % 

Andel kvinnor, % (Pnf) 50 % 

Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100 % 100 % 100 % 

Utvärdera genom antal medarbetarsamtal 15 

Pensionsålder, medelvärde Öka faktisk ålder för 
pensionsavgång inom Piteå 
kommun från 64,4 till 65,5 år 

Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,78 0,84 

Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,4 0,4 

Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,6 0,6 

Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,32 0,47 

Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,8 1,05 

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med 1, dvs spegla befolkningen 0,99 0,94 
funktionsnedsättning, balanstal 

Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal 1, dvs spegla befolkningen 0,77 0,94 

Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, % >80 % 

Tillbud per olycka >30 
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Nyckeltal 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr -8 396 tkr 

Antal elever/lärare 11,7 11,7 

- Antal elever/lärare i grundskola 12 

- Antal elever/lärare i gymnasieskolan 12 

Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut) 0 % 

Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv 199 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 689 538 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 245 551 

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers I nivå med liknande kommuner 7 974 
från f-kassan, kr/inv 0-64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0- 6 075 
64 år 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och 5 839 
lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 

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 11 649 
0-64 år 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 870 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv 60 

Extern finansieringsgrad, % MTN: 60% 0 % 
SBN: 40% 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal Målvärde Utfall 2017 Utfall 2016 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % 1,5% - 2,0% 2,1 % 1,65 % 

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar Minst 30 dagar 33 32 

Avtalstrohet, andel köpt volym inom avtal av total köpt volym 70 % 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Inga lån, undantag kan ske för 43 % 42 % 
bostadsbyggande och 
strategiskt långsiktiga 
investeringar. 

Soliditet bolag, % Enligt ägardirektiv 

Soliditet VA-verksamhet >10% 11,6 

Soliditet Avfall och Återvinning >30% 74,9 

Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning) >8,2% 

Avvikelse över kostnadsbudgeten <2 % 

Avvikelse från investeringsbudgeten <5 % 

Omsättning konkurrensutsatta verksamheten 40 mkr 

Omsättning per anställd >2,3 mkr 

Självfinansieringsgrad investeringar <100 % 

Utdelning i relation till årets resultat Pireva, % 50% 

Vakansgrad (bolag), % 3-5 % 2,5 % 2,7 % 

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 
ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB 
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Budgetantaganden 

Budgetantaganden 

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019 kommer bland annat följande 
förutsättningar beaktas: 

• Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2019-2021 
• Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2018 samt 2019 års budgetproposition 
• Kommunens omvärldsanalys 
• Fördjupad månadsrapport mars 2018, månadsrapport april samt delårsrapport augusti 2018 

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts: 
• Löneökning – 3,0 %/år åren 2019-2021 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande. 
• Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2019. Åren 2020-2021 finns ca 1,5 %/år, 

ingår i central pott till kommunstyrelsen förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation fördelas till 
styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter fastslagen modell. 

• Utveckling av skatteunderlaget – ökat skatteunderlaget beräknas med 3,6 % för år 2018 och marginell 
ökning till 3,4 % för år 2019 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i oktober 2018 (2019-års 
skatteunderlag är uppjusterat från 3,2 %). 

• Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 124 invånare avseende 2018 och 
med en ökning med 0,2 % per år för resterande år under planperioden. 

• Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2019 presenterades av SCB i september 2018. 
• Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2019 presenterades av SCB i september 2018. 
• Kommunala fastighetsavgiften 2018 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 

2018. 
• Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 

1,88 % för år 2018 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2018 (KP-pension ingår med 6,83 %). 
För år 2019 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 
2018 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad 
för år 2019. 

• Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2018. 
Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld. 
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Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2018-11-06 

§ 73 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen 
Diarienr 18FSN9 

Beslut 
1. Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen. 

2. Socialnämnden delges redovisningen. 

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

Avvikelserapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01. 

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

Beslutsunderlag 
 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180701-180930 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 

 
 

  

 
      

             

 

   

  
 

 

 

          
             

          
 

   

 
 
 

   
          

 
 

     

        

   

     

   

    

   

    

 
 

        
        

        
     

 

Datum 

2018-10-10 

Sammanställning avvikelserapport avseende mathanteringen tredje 

kvartalet 2018 

Sammanställning 2016-2018 

Under tredje kvartalet 2018 är inkomna avvikelser i något högre nivå i jämförelse med tidigare år. 
En marginell ökning då det under juli- september 2018 är inrapporterat marginellt fler avvikelser än 
2017 och 2016. Det är likt tidigare främst avvikelser rörande leverans och matkvalitet, se nedan. 
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2016 2017 2018 Q3 

Inkomna avvikelser per kategori 
Nedan återges de kategorier inkomna avvikelser delas in i samt exempel på vad avvikelsen kan 
avse: 

Beställning: Beställning/avbokning enligt överenskommelse 

Hygienkrav: Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven 

Leverans: Fel vara skickad/utebliven/returnerad 

Matkvalitet: Fel temperatur, fel konsistens, fel kost 

Paketering: Trasig förpackning 

Tidsavvikelser: För tidig/för sen leverans 

Övrigt: Kryddning, utseende 

Synpunkter: Egna synpunkter 

I tabellen nedan har inkomna avvikelser sammanställts för perioden januari – september respektive 
år. 2016 och 2017 är det flest avvikelser rörande matkvalitet som inrapporterats, under 2018 är det 
flest avvikelser rörande leverans. Det är högsta antalet inkomna avvikelser rörande leveranser 
sedan 2016. Nedan kommenteras kategorierna leverans och matkvalitet. 

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

www.pitea.se


 

 
 

 
       

     
 
 

 
 

       
          

 
 

      
         

     
          

 
 

     
          

   
 
 
  

Avvikelserna under tredje kvartalet rörde främst kategorin matkvalitet (19 %), huvudsakligen 
felaktig konsistens och kategorin leverans (28 %), fel vara skickad/utebliven/returnerad. 
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Leverans 
Under januari-september har antalet avvikelser rörande leveranser ökat i relation till tidigare år. 
Någon systematisk orsak kan inte ses, det är olika tillfälligheter som bidragit till att 
leveransmissarna har inträffat. 

I relation till föregående år då avvikelserna inom denna kategori i stor utsträckning avsåg 
specialkost är det andra delar som avvikelserna nu avser. Avvikelserna för leverans 2018 avser 
felmärkning av matlåda, leverans av fel mängd, ej levererade beställda grönsaker, frusna morötter, 
retur av en kantin från föregående måltid och levererade mejeriprodukter med kort datum. 

Matkvalitet 
Avvikelser avseende matkvalitet ligger på samma nivå som 2017. 
Inkomna avvikelser avser sås som har skurit sig, hård mat, lös och rinnig maträtt och för låg 
innertemperatur på maträtten. 
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Inskickade avvikelser per enhet 2018-07-01-2018-09-30 

I tabell nedan redovisas antal inskickade avvikelser under andra kvartalet per enhet. 

Produktions 

Kök Enhet 

Max 

Antal 

boende 

Antal 

Avdelningar 

Antal 

levererade 

portioner 

Antal 

Avvikelser 

Återkopplade 

avvikelser 

Öjebyn Hemtjänsten 250 23 13 381 0 0 
Gruppboende 10 1 625 0 0 

Strömbacka Berggården 64 4 11 776 2 2 
Källbogården 39 4 7 176 0 0 
Mogården 60 6 11 040 2 2 
Munkberga 40 4 7 360 4 3 
Trädgårdens 
äldrecentra 

36 1 6 624 0 0 

Öjagården 33 4 6 072 4 2 
Österbo 49 5 9 016 3 3 

Hortlax Hortlaxgården 60 8 11 040 3 2 
Roknäsgården 46 6 8 464 8 8 

Norrfjärden Norrgården 58 6 10 672 6 6 
Rosågränd 18 2 3 312 0 0 

Totalt 753 73 106 558 32 28 

Under tredje kvartalet 2018 har inskickade avvikelser minskat i jämförelse med andra kvartalet 
2018. Det är 7 enheter som har skickat in avvikelser för tredje kvartalet jämfört med 12 enheter 
under andra kvartalet. 

Flest avvikelser under perioden är inskickade från Roknäsgården (25 %) och avser kategorierna 
leverans, övrigt och synpunkt. 

Totalt avser avvikelserna vård- och omsorgsboende. 

Analys 
Antalet avvikelser rörande leverans är det högsta sedan 2016. Inrapporterade avvikelser avseende 
kategorin leverans varierar och är i stor utsträckning av tillfällig karaktär. 

Avvikelserna rörande matkvalitet avser olika maträtter vid olika tillfällen varför inget systematiskt 
fel kan påvisas. 
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Åtgärd 
Genomgång av inkomna avvikelser lyfts i respektive personalgrupp där dialog sker för att utröna om 
det är av tillfällig karaktär eller om det krävs specifik åtgärd. Utifrån tredje kvartalets inkomna 
avvikelser kommer följande specifika åtgärder att vidtas; 

 Information och dialog med personal för att undvika fel i leveranser. 

 Likartad uppmärkning av kantiner, följesedlar samt rubriksättning i kostdatasystemet inom 
måltidsservice organisation för att säkerställa att rätt mängd och rätt maträtt levereras till 
rätt avdelning. 

 Genomgång och uppdatering av recept med berörd personal för att uppmärksamma 
avvikelser avseende matkvalitet 

 Översyn av arbetsgången och tillagningsanvisningarna i receptet 

Maria Johansson Lind 
Enhetschef 
Måltidsservice 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 1 (14) 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Ulla Persson, SN 
Margith Ström, FUB 
Mayvor Ekberg, KD, ersättare för Laila Stålnacke, FSN 
Börje Karlsson, HSO/IFS 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen 
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 

Lennart Thelin, ersättare för Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Anders Lundkvist, KS 
Agneta Nilsson, Samhällsbyggnadsnämnden 
Christer Karlsson, SRF 
Ann-Katrin Sämfors, Kultur- och fritidsnämnden 
Peter Forss, Barn- och utbildningsnämnden 

Tomas Backeström, avd chef, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
Malte Larsson ska ersätta Margith Ström, FUB kommande mandatperiod 

Tillgänglighetsansvariga: Lars Lundberg, handläggare på BUN, Helena 
Lindehag, folkhälsosamordnare, Terese Edmark, fritidskonsulent, kultur- och 
fritid och Carola Ek, enhetschef kommunledningsförvaltningen 

Paragrafer § 39 - 48 
Gun-Britt Wiksten 

Sven-Gösta Pettersson 

Börje Karlsson, HSO/IFS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags uppsät-
tande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
2018-11-29 

Anslags 
nedtagande 

Socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 39 

Mötet öppnas 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och 
förklarar mötet öppnat. En presentationsrunda görs. 

KTR § 40 

Fastställer dagordning 

Dagordningen godkänns. 

KTR § 41 

Val av justerare 

Till justerare utses Börje Karlsson, HSO/IFS 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 42 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll från den 6 september 2018 lades till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 43 

Tillgänglighet 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Helena Lindehag, 
folkhälsosamordnare välkommen. 

Helena jobbar med folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete, 
tillgänglighetsvandringar och trygghetsvandringar. Har varit runt på 
Hortlaxskolan och tittat på trafiksituationen kring skolan och sporthallen, 
belysning, buskage, underlag så att man inte halkar. Polisen är alltid med på 
dessa vandringar. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrar om de har tittat på hastighets-
begränsningar utanför skolan? 

Helena Lindehag säger att den kommunala policyn säger att det ska vara 40 km 
vid skolan. 

Lars Lundberg säger att det är 40 och 60 km som gäller i Hortlax. Separerat 
buss och taxi, gångstråket blev då tydligare vid skolan. 

Denna fråga har inkommit från Astma- och allergiföreningen 

Tillgänglighet. I Piteå finns numera ett café som tillåter hundar, Espresso 
House. Från allergiföreningens sida är vi inte motståndare till att det finns ett 
sådant café. Vi försöker sprida till våra medlemmar att det finns hundar och 
hundepitel i den lokalen, men det är svårt att nå ut då inte alla hundallergiker 
tillhör föreningen. Då vi har kännedom om att man fått rusa ut från lokalen 
med astmaattack så försökte vi få innehavaren att sätta upp ett anslag vid 
dörren ”Här är hundar välkomna” men det vill man inte då man är en coffee-
shop-kedja och inte kan ha ett sådant anslag endast i Piteå. Vår fråga är nu: 
Kan kommunen påverka på något sätt? Finns det någon policy angående 
tillgänglighet i Piteå kommun? Finns det någon regel om att personer med 
funktionsnedsättning måste informeras för att inte utsättas för sjukdoms-
tillstånd därför att informationen brister? Vi vill alltså inte stänga caféet, utan 
bara att man informerar så att en hundallergiker inte ovetande besöker caféet. 
Så enkelt som man skriver på sin hemsida (se nedan) är inte problemet då 
hundepitel finns kvar i lokalen även efter att hunden/hundarna gått ut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 43, forts 

Tillgänglighet 

Så här skriver man på Espresso House hemsida 
https://espressohouse.com/amnen/generell/ 
Vi välkomnar hundar på Espresso House, dock under förutsättning att andra 
gäster som besöker oss samtidigt inte är allergiska eller känner ett obehag. 
Baristor förbehåller sig därför rätten att be gäster med hund att lämna coffee 
shopen eller, om möjligt, lämna hunden utanför om andra gäster upplever och 
påpekar obehag och/eller allergi. 

Helena Lindehag har undersökt lite grann om hund eller inte på café. Espresso 
House har nu satt upp en skylt utanför caféet där det står: Dogs allowed. 

Helena har pratat med miljöhälsoinspektören och frågat; vad kan kommunen 
göra? Det finns inga generella regler. Kommunen måste få in ett ärende för att 
gå vidare med det. 

Christer Karlsson, SRF säger att det är undantag för ledarhundar. 

Sven-Gösta Pettersson säger att det snart ska börjas med en medborgardialog 
om stadsdelscentra och då är Öjebyn först ut. 

Sven-Gösta Pettersson ställer en fråga som Tomas Hedlund brukar ta upp: Kan 
man ta sig ut vid badplatser som Norrstrandsbadet och Gläntan? 

Terese Edmark säger att det ofta är föreningar som ansvarar för badplatser, och 
kultur- och fritid har medel om någon förening vill ansöka för att exempelvis 
anpassa en badplats, göra en ramp eller något annat. Terese säger att det är 
svårt ute på Gläntan när det är långgrunt att lägga ut någon matta. 

Gläntan har en bra handikapparkering, en spång och grillplats. Det har gjorts 
många satsningar. Försöker lyfta frågan nu och då för att kunna hitta någon 
lösning. 

Sven-Gösta Pettersson säger att torget i Öjebyn är i stort sett klart med ett leds-
tråk från Öjagatan, men det borde också finnas ett ledstråk från bostadsområdet 
Hörnvägen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

https://espressohouse.com/amnen/generell
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 43, forts 

Tillgänglighet 

Lennart Thelin, Piteå HjärtLung säger att där gågatan slutar vid Lillängsgatan 
plogas inte så ofta och lamporna är satta långt utanför vägen. 

Tord Eliasson, diabetesföreningen säger att det saknas övergångsställe vid 
Dollarstore, många går efter vägen. 

Helena Lindehag tar med sig frågorna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



    

   
   

  
 

 

 

   
 

 
 

  
 

   

  
   

 
 

 
   

   
 

 
   

 
 

  
 

 
 

  
 

  

 

  
 
 

  
   

 
 

 
 

  
  

   
 

PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 7 

KTR § 44 

Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
 Bildspel – presentation 

Börje Karlsson, HSO/IFS presenterar ett bildspel från Piteå Funktionsrätt 
Centrum, se bilaga 1. HSO finns inte längre, begreppet ”Funktionsrätt” finns i 
hela riket. 

Sven-Gösta Pettersson säger att socialnämnden har beslutat att betala ut 
återstående administrativt stöd på 50 000 kronor till Piteå Funktionsrätt 
Centrum (före detta HSO) och 25 000 kronor till Funktionsrätt Piteå. 

Socialnämnden har beslutat att bidraget för administrativt stöd till paraply-
organisationer inom funktionshinderområdet får fördelas 75 000 kronor vardera 
till Piteå Funktionsrätt Centrum och Funktionsrätt Piteå. 

Piteå Funktionsrätt Centrum och Funktionsrätt Piteå får välja fyra mandat 
vardera till kommunala tillgänglighetsrådet inför kommande mandatperiod. 

 Parkeringsapp 

Anders Lundkvist, KS berättar att de bytte parkeringsapp för att man ska kunna 
parkera 2 timmar gratis och därefter betala samt kunna använda terminaler ute 
vid parkeringarna. Den första leverantören kunde inte fixa detta utan det blev 
en ny leverantör, E-park som sa att det kunde erbjuda detta. Leverantören kom 
senare tillbaka och sa det inte går. Eventuellt i februari/mars finns en lösning. 
Arbetet fortsätter. P-skivan fortsätter att användas där den har använts förut. 

Frågor från Funktionsrätt Piteå 
 Hjärt Lung – Stöd till välfärdsteknik 
Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor till kommunernas äldre- och 
funktionshinderomsorg. För Piteås del är det 1.637.206 kronor. Hur har Piteå 
kommun planerat använda dessa pengar? 

Tomas Backeström, avd chef för Stöd och omsorg säger att kommunen har fått 
medel för välfärdsteknik, drygt 1,6 mkr för att köpa varor och tjänster för att 
underlätta för personal och brukare att ta del av kulturen hemma på gruppbo-
endet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 44, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 
 Demensföreningen – Ledsagarservice 
Personer som bor på särskilda boenden har idag inte rätt till ledsagarservice. 
Det ställer stora krav på anhöriga som ska kunna skjutsa och följa med till 
sjukhus och hälsocentraler. Exempelvis måste en anhörig till svårt njursjuk 
person ta ledigt från arbetet ett par gånger i veckan för att följa med till be-
handling på sjukhus. Man kan ju inte kräva att anställda på boendet ska följa 

med då det skulle innebära underbemanning på boendet. Varför finns inte rätt 
till ledsagarservice för dem som bor på särskilda boenden? 

Tomas Backeström svarar att de äldre på våra boenden som behöver uppsöka 
sjukvården ganska ofta och under en längre period, så får personal följa med så 
långt det går. När det inte är möjligt, kan en anhörig följa med. Om inte en an-
hörig kan följa med, har personen rätt till sjukresa där denne blir hämtad i bo-
endet och får skjuts till sjukvården. 

Frågor från FUB 
 Vattenskada på onyxen 
Tomas berättar att korallens korttids och daglig verksamet på Nils Edéns väg 
har en omfattande vattenskada. Fastighetsförvaltningen ser över renoveringsar-
betet, tar lång tid att få ersättningslokaler. Dagliga verksamheten ska flytta till 
Idéhuset och korttidsverksamheten för barn och unga är inhysta på Hummer-
stigen, de letar efter lokal. För en dialog med PNF, RAWi och andra aktörer. 

Margith Ström, FUB undrar över det planerade LSS-boendet på Hummer-
stigen. Vilken ålder är boendet tänkt för?, en toalett är inte mycket, har tidigare 
bedömts för lite, blir det fler? 

Tomas Backeström berättar att socialnämnden har gett avdelningen Stöd och 
omsorg i uppdrag att starta ett LSS-boende för barn och unga mellan 8 – 18 år 
under våren 2019. Idag är ett antal barn placerade i formen för LSS utanför 

kommunen, det innebär för kommunen mycket höga kostnader per dygn och 
under en lång överskådlig tid. Placering av barn blir när alla andra insatser är 
uttömda. Så långt det går ska man försöka matcha vilka personer som ska bo i 
LSS-boendet. Boende i egen regi minskar kostnader samt ökar möjlighet till 
gott samarbete med övriga aktörer kring barnet såsom hälsa- och sjukvård, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 44, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 
skola, anhöriga och andra. Boendet ska vara inte vara institutionsliknande utan 
så hemliknande som möjligt. Fastighetsförvaltningen ser över vad som behöver 
göras i huset. 

Margith Ström, FUB önskar mer dialog framöver. 

 Kö till boende och daglig verksamhet 
Tomas Backeström berättar att det är 8 personer som står i kö till daglig verk-
samhet och 5 personer till särskilt boende. 

Ann-Katrin Sämfors, kultur- och fritidsnämnden berättar att 2 nya lekparker är 
invigda, den ena i Blåsmark och den andra på Annelund. En plan har funnits att 
göra tillgängliga och säker. Barnen hade fått vara med och önska om lekpar-
ken. 

På biblioteket finns en ”Sverigehylla". Det är en hylla med material som kan 
underlätta för nysvenskar under deras första tid i Sverige. I den hyllan finns 
böcker som kan vara till hjälp för de som nyligen kommit till Sverige. Det har 
upplevts väldigt positivt att kunna hitta bra material på samma ställe. 

Margith Ström, FUB berättar att hon har gått med barnböcker till biblioteket 
som de tog emot. De visade henne på ”Äppelhyllan” där det finns böcker för 
barn med funktionsnedsättning. 

Peter Forss, BUN berättar Fanny Andersson har varit på Christinaskolan och 
berättat om diabetes. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 44, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 

Mayvor Ekberg, fastighets- och servicenämnden berättar om vattenskadorna 
som har drabbat Onyxen och Norrgården. 

Rapport om matleveranser och socialnämnden, inget som sticker ut. 

Tomas Backeström säger att Bryggan kommer att avveckla hela sin verksam-
het, det pågår dialog om eventuellt ny aktör för verksamheten. 

Föreningsservice hoppas att de hittar en lösning. 

Lennart Thelin, Piteå HjärtLung berättar att han har varit på ett ordförandemöte 
med Funktionsrätt Norrbotten där de informerade att alla män över 50 år ska 
erbjudas att ta PSA-prov och screening. 

Eva Lundström, allergiföreningen, inbjuder alla att fira Internationella Funk-
tionshinderdagen tillsammans med Funktionsrätt Piteå på Djupviken 11. De 
bjuder på glögg, kaffe, festis och fika. 

Eva vill passa på att tacka för de här fyra åren, det är första mandatperioden. 
Fått lära sig hur andra förvaltningar fungerar och olika handikapp, mycket 
intressant. 

Ann-Katrin Sämfors, kultur- och fritidsnämnden tycker också att det har varit 
lärorikt att sitta i rådet, lärt sig mycket om olika saker. Fått upp ögonen, tänkt 
till mycket, exempelvis kring tillgänglighetsfrågor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 44, forts 

Förenings- och förvaltningsstunden 
Ulla Persson, socialnämnden tycker att det många ”flashiga” broschyrer på 
webben, men de som lägger ut broschyrer måste också tänka på att de ska vara 
läsbara för personer med nedsatt syn. 

Christer Karlsson, SRF undrar hur det blir med nomineringar till kommunala 
tillgänglighetsrådet, nu då det blir en ny mandatperiod när synskadades riks-
förbund, SRF är vilande här i Piteå? 

Sven-Gösta Pettersson säger att om de vill nominera någon från SRF får de ta 
kontakt med Piteå Funktionsrätt Centrum, Börje Karlsson och höra med ho-
nom. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 12 

KTR § 45 

Presentation av ny socialchef 
Sven-Gösta Pettersson hälsar Fredrik Sjömark, ny socialchef välkommen. 

Fredrik tackar för inbjudan. Fredrik är pitebo och har jobbat 28 år inom poli-
sen. Har jobbat mycket med ledarskapsfrågor. Jobbade 10 år i Stockholm – 
Skärholmens torg där han mötte verkligheten, en annan verklighet än i Piteå. 
Jobbade med ett SIDA-projekt 2 år i Kenya ytterligare en annan verklighet. Vi 
lever på en trygg plats i världen. 

Glad att få vara ny socialchef med de viktigaste uppdragen i kommunen. 
Känner sig väl mottagen, lär sig mycket varje dag. Socialtjänsten i Piteå har 
stora utmaningar, delar det också med andra förvaltningar och kommuner. 
Framtidens socialtjänst får nya utmaningar på gamla problem. 

Vi har ett gemensamt uppdrag, där vi tillsammans ska staka ut en riktning för 

framtiden och vår fortsatta utveckling mot en socialtjänst. Vi ska hitta en rikt-
ning som vi själva, politiken och våra kommunmedborgare tror på och känner 
sig trygga med inför framtiden. 

Det behövs ett medarbetarskap och ledarskap som bygger på tillit och bra ar-
betsmiljö och en ekonomi i balans med verksamhetens uppdrag och politiska 
prioriteringar. 

Nytt med råden nya frågor. 

Sven-Gösta Pettersson säger att det blir spännande med en ny förvaltningsled-
ning. Vi gör en nystart. 

Margith Ström, FUB undrar om AMSABs genomlysning av socialtjänsten har 
gjort att chefer har bytts ut? 

Anders Lundkvist, KS säger att de nya namnen inte har kommit på grund av rap-
porten. Fredrik Sjömark har kommit vilket är lovvärt. 

Fredrik Sjömark säger att ju mer han är ute i verksamheterna ser han stora utma-
ningar i kompetensförsörjningen. Det måste finnas mer tillit och förtroende för 

varandra. Det krävs ett helt samhälle för att driva en socialtjänst. Alla ska känna 
sig som en del av socialtjänsten. Fredriks telefonnummer är: 070-380 04 14. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 46 

Socialtjänsten 

 Utökad förvaltningsledningsgrupp 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg säger att från och med 1 januari 
2019 kommer en utökad förvaltningsledningsgrupp att jobba ihop med andra 
stabsfunktioner för att bättre kunna bereda och se till att jobba bättre med led-
ning och styrning i många komplexa frågor, något som kom fram i AMSAB:s 
genomlysning. 

 Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, RKM 
I onsdags på socialnämnden föreslog socialnämnden 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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-11-29 

KTR § 47 

Övriga frågor 

Eva Lundström, allergi har ett förslag att lokaltrafiken ska införa gratis busså-
kande för pensionärer mellan kl 08-15 på försök 

Helena Lindehag, folkhälsosamordnare berättar att Citylinjen är gratis för de 
som åker i centrala stan. 

Anders Lundkvist, KS säger att en ny bussupphandling pågår. Huvuddelen av 
bussintäkterna tas via skattsedeln, det är en liten del som kommer in av de som 
åker. 

Ann-Katrin Sämfors, kultur- och fritidsnämnden säger att kliver man av bussen 
och gör saker en lite kortare tid får man åka på samma bussbiljett på returresan. 

KTR § 48 

Avslutning 

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar denna mandatsperiods sista möte. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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CIRKULÄR 18:47 

Ekonomi och styrning Kommunstyrelsen
Ekonomisk analys Ekonomi/finans 
Jonathan Fransson m.fl. 
EJ Personalfrågor 

Funktionshinderområdet 
Äldreomsorg 
Invandrar- och flyktingfrågor 
Arbetsmarknad 
Barnomsorg och utbildning 
Plan- och stadsbyggnad 
Miljö- och naturskydd 

Budgetpropositionen för 2019 och höständrings-
budgeten för år 2018 
Den 15 november presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2019 (2018/19:1) 
och Höständringsbudgeten för 2018 (2018/19: 2). Förslagen i höständringsbudgeten 
som avser 2018 får ingen påverkan på kommunernas ekonomi. Vi sammanfattar de 
förslag i budgetpropositionen inom olika områden som berör kommunerna åren 2019– 
2021. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs i kursiv 
stil. 

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021. 
Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats 
när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några un-
dantag, i princip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade 
statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som 
skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag. 

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12:e december. Det kan inte uteslutas att riks-
dagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten En ny regering har dessutom 
möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. 
Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor. 

Nedan sammanfattas några av förändringarna i övergångsbudgeten: 

● De nya välfärdsmiljarderna som aviserades i BP18 och skulle gälla från och med 
2019 är inte med i budgetpropositionen. För 2019 minskas anslaget för kommuna-
lekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor och för 2020 upp-
går minskningen till 7 miljarder kronor, jämfört med våra tidigare beräkningar. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

www.skl.se
mailto:info@skl.se
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● Den tidigare aviserade fördelningen av de gamla välfärdsmiljarderna för 2019, dels 
mellan generella tillskott och flyktingfördelning, dels mellan kommuner och lands-
ting, kvarstår. Detta innebär för 2019 att 3,5 mdr ligger i det generella statsbidraget 
för kommuner, medan 4 mdr fördelas mellan kommunerna enligt flyktingvariabler. 

● Statsbidraget för Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas såsom planerat 
till 3,5 miljarder kronor för 2019. 

● Statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2 miljarder kronor, skulle utgå från 
och med 2019 men kvarstår i detta budgetförslag. 

● Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 
år förstärks. Regeringen föreslår att kommunerna kompenseras med 2,5 miljarder 
kronor 2019 för det intäktsbortfall som förslaget medför. 
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Ekonomi 
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen 
Världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades enligt regeringen starkt under 
2017, men har dämpats under 2018. Ökad sysselsättning, en alltjämt expansiv pen-
ningpolitik i många länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik 
gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen 2018. Denna tillväxt-
takt bedöms i stort sett hålla i sig även 2019. De införda amerikanska tullarna och de 
motåtgärder som hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på 
den globala tillväxten 2018 och 2019. Det råder dock stor osäkerhet om eventuella in-
direkta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. 

I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom indu-
strin. BNP-tillväxten förväntas bli något högre i år än 2017, men man bedömer att den 
mattas av något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag 
från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala dis-
ponibelinkomster beräknas bli något lägre 2019. Konsumtionstillväxten tror man dock 
inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. 

År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som mot-
svarar genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta 
minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumt-
ionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns 
del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket 
dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer 
som tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en 
mindre effekt på statsbidragen 2019. 

Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Till-
sammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i 
snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret 
2018. Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidi-
gare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare. 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen 

Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2017–2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

BNP1 2,4 2,6 2,1 1,4 1,5 

Arbetade timmar1 2,1 1,9 0,9 0,4 0,2 

Arbetslöshet2 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5 

BNP-gap3 0,8 1,4 1,3 0,5 0,0 

Timlöner4 2,3 2,6 3,0 3,2 3,3 

KPIF, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 

Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500 47 300 48 400 

Finansiellt sparande i off. sektor5 1,6 1,0 1,2 2,0 2,6 

Konsoliderad bruttoskuld5 40,8 38,2 34,6 31,6 28,5 

1Kalenderkorrigerade.  2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP. 
4Konjunkturlönestatistiken. 5Andel av BNP. 

Källa: 2017 års vårproposition. 
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Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan 
på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra 
att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa 
i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 pro-
cent. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än 
normalt 2018 och 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen ännu 
inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan 
bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för 
överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 
2018 och 2019, givet konjunkturläget. 

Under perioden januari till och med september 2018 uppgick inflationen mätt med 
KPIF i genomsnitt till omkring 2 procent. KPIF-inflationen väntas ligga kvar på denna 
nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflat-
ionsmål för andra helåret i rad. KPIF-inflationen exklusive energi uppgick under janu-
ari–september till 1,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och 
omvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kommer att 
stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till at dämpa denna 
utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt med 
KPIF exklusive energi alltjämt kommer att understiga 2 procent 2019. 

Frågor om Ekonomi kan ställas till Bo Legerius tfn 08-452 77 34, avdelningen för 
ekonomi och styrning. 

Regeringens skatteunderlagsprognos 
Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste 
åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att till-
växten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också
att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 
2019 är den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket be-
ror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som 
lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procen-
tenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras 
genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021 

Reg nov 4,4 4,0 3,5 3,6 3,5 20,5 

SKL okt rev* 4,5 3,6 2,9 3,3 3,8 19,5 

ESV aug** 4,4 3,7 3,4 3,3 3,3 19,4 

*SKL:s prognos från oktober (cirkulär 18:37) visar en ökning med 2,9 procent år 2019 när man gör en teknisk ju-
stering för budgetpropositionens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 
**Budgetpropositionens förslag för år 2019 om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 har inte beaktats. 
Detta drar ner skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Regeringens förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL 2018–2020. 
Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, 
men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större 
ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. 

Frågor om Skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, 
avdelningen för ekonomi och styrning. 

Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, 
kommuner 
I regeringens budgetproposition utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
återfinns tabell 2.10 på sid 25, där förändringar i anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning jämförs med anvisat belopp i BP18 för samtliga år. 

Nedanstående tabeller baseras på, liksom tidigare års cirkulär om budgetproposit-
ionen, föreslagna ramar i BP18 för respektive år. Ramarna har sedan justerats för de 
skatteväxlingar som gjordes mellan kommuner och landsting inför 2018. Det är dessa 
ramar som SKL använt i modellen skatter och bidrag och i de kommunvisa ”prognos-
underlagen”. I tabellerna redovisas vilka förändringar som gjorts i BP 2019 jämfört 
med i de tidigare aviserade anslagsramarna. Skillnaden mellan raden ”Totalt detta cir-
kulär” och regeringens summering beror på skatteväxlingarna. Kommunernas anslag 
är enligt våra beräkningar 68 miljoner kronor lägre än i regeringens beräkningar och 
omvänt för landstingen. 

Senast måndagen den 19 november kommer uppdateringsfiler till modellen Skatter & 
bidrag och prognosunderlag att finnas tillgängliga. Under vecka 47 kommer också 
våra specifikationer över vissa statsbidrag att uppdateras. 
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Tabell 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Miljoner kronor 

2018 2019 2020 2021 

Totalt enligt cirkulär 17:46 70 407 75 550 80 525 82 625 

Skatteväxling 2018, regeringsbeslut dec 2017 –68 –68 –68 –68 

Totalt 17:46 och skatteväxling 70 339 75 482 80 457 82 557 

Tillskott 
Ökade resurser till välfärden (BP2017) "gamla" 0 0 0 

Ökade resurser till välfärden (BP2018) "nya" –3 500 –7 000 –7 000 

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen 

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning 36 36 36 

Befattningsutbildning för rektorer 4 7 7 

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 4 4 4 

Tidigare beslutade regleringar enligt den kommunala 
finansieringsprincipen 

Lovskola –47 –47 –47 

Läroplans – och skollagsförändringar (skolkommissionen) –30 –30 –30 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar enligt den 
kommunala finansieringsprincipen 

Offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet 13 0 0 

Förslag från Skolkostnadsutredningen  –8 –8 –8 

Övriga ekonomiska regleringar 

Nedsättning av fastighetsavgiften 0 0 64 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark –49 –49 –49 

Sänkt skatt för personer över 65 år 2 518 2 518 2 518 

Totalt enligt detta cirkulär 70 339 74 423 75 888 78 053 
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Tabell 4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Kronor per invånare 

2018 2019 2020 2021 

Totalt enligt cirkulär 17:46 6 968 7 400 7 814 7 941 

Skatteväxling 2018, regeringsbeslut dec 2017 –7 –7 –7 –7 

Totalt 17:46 och skatteväxling 6 961 7 394 7 807 7 935 

Tillskott 

Ökade resurser till välfärden (BP2017) "gamla" 0 0 0 

Ökade resurser till välfärden (BP2018) "nya" –343 –679 –673 

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen 

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning 4 4 3 

Befattningsutbildning för rektorer 0 1 1 

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete 0 0 0 

Tidigare beslutade regleringar enligt den kommunala 
finansieringsprincipen 

Lovskola –5 –5 –5 

Läroplans – och skollagsförändringar (skolkommissionen) –3 –3 –3 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar enligt den kommunala 

finansieringsprincipen 

Offentlighetsprincipen i skollagsreglerad verksamhet 1 0 0 

Förslag från Skolkostnadsutredningen  –1 –1 –1 

Övriga ekonomiska regleringar 

Nedsättning av fastighetsavgiften 0 0 6 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark –5 –5 –5 

Sänkt skatt för personer över 65 år 247 244 242 

Totalt enligt detta cirkulär 6 961 7 290 7 364 7 502 

Ökade resurser till välfärden – ”Välfärdsmiljarderna” 
Välfärdsmiljarderna delas här upp i de gamla och nya välfärdsmiljarderna. 

De gamla välfärdsmiljarderna aviserades i BP17. Totalt utgjorde dessa 10 miljarder 
till kommuner och landsting från och med 2017. En viss andel av bidraget ingår i de 
generella statsbidraget, och en viss andel fördelas utifrån kommunernas asyl- och flyk-
tingmottagande. Dessa andelar förändras över tiden, samtidigt ökar också landstingens 
andel något. 

Den tidigare aviserade fördelningen av de gamla välfärdsmiljarderna för 2019, dels 
mellan generella tillskott och flyktingfördelning, dels mellan kommuner och lands-
ting, kvarstår. Detta innebär för 2019 att 3,5 mdr ligger i det generella statsbidraget 
för kommuner, medan 4 mdr fördelas mellan kommunerna enligt flyktingvariabler. 
Den kommunvisa fördelningen för 2019 utifrån flyktingvariablerna har presenterats av 
regeringen och innebär mindre differenser jämfört med den preliminära fördelning 
som SKL presenterade i september 2018. 

De nya välfärdsmiljarderna aviserades i BP18 och skulle gälla från och med 2019. För 
2019 tillfördes 3,5 mdr till kommunernas generella statsbidrag, och ytterligare 3,5 mil-
jarder från och med 2020. Dessa har från och med hösten 2017 ingått i SKL:s beräk-
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ningar av det generella statsbidraget och därmed ingått i de kommunvisa budgetförut-
sättningarna. De nya välfärdsmiljarderna utgår ur regeringens budgetproposition 
för 2019, vilket innebär att det generella statsbidraget minskas med 3,5 miljarder 2019 
och ytterligare 3,5 miljarder 2020 jämfört med tidigare beräkning. I SKL:s kommun-
visa beräkningar kommer detta att synas som en minskning av regeringsposten jämfört 
med tidigare beräkning. 

Frågor om välfärdsmiljarderna kan ställas till Måns Norberg tfn 08-452 77 99, 
avdelningen för ekonomi och styrning. 

Nya regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 
En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som träder i kraft den 1 januari 2019 in-
nebär bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på 
den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är kli-
matrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (prop. 2017/18). Kom-
munsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget 
ökas därför med 36,3 miljoner kronor från och med år 2019. 

En ändring i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär bl.a. 
att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska be-
nämnas rektor i stället för förskolechef samt att rektorer för förskoleenheter ska om-
fattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning (prop. 
2017/18:194). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som änd-
ringen innebär. Anslaget ökas därför med 3,5 miljoner kronor 2019. Från och med 
2020 beräknas anslaget ökas med 7 miljoner per år. 

En ändring i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som trä-
der i kraft den 1 januari 2019 innebär en skyldighet för kommuner och landsting att 
anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet (prop. 2017/18:199). Kom-
munsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget 
för kommuner ökas därför med 3,6 miljoner kronor från och med år 2019. 

Tidigare beslutade regleringar enligt den kommunala finansieringsprin-
cipen 
En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär att 
skolplikten för barn bosatta i Sverige inträder höstterminen det kalenderår som 
barnet fyller sex år (prop. 2016/17:9). För att, i likhet med vad som skedde i budgeten 
för 2018, kompensera kommunsektorn för det utökade åtagande som bestämmelserna 
innebär, ökas anslaget med 75 miljoner kronor fr.o.m. 2019.  

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

En ändring i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 1 juli 2019 innebär att en ga-
ranti för tidiga stödinsatser införs (prop. 2017/18:195). För att, i likhet med vad som 
skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för det utökade åtagande 
som ändringen innebär, ökas anslaget med 41 miljoner kronor fr.o.m. 2019.  

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 
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En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 innebär att skol-
huvudmän ska ansvara för att anordna prao i årskurs 8 och 9 (prop. 2017/18:24). För 
att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för 
det utökade åtagande som ändringen innebär, ökas anslaget med 22,5 miljoner kronor 
2019. Från och med 2020 beräknas anslaget ökas med 30 miljoner. 

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 innebar att be-
stämmelser om betygssättning i moderna språk ändrades (prop. 2016/17:143). För 
att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för 
det utökade åtagande som ändringen innebär, ökas anslaget med 8 miljoner kronor 
fr.o.m. 2019.  

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

En försöksverksamhet med branschskolor som inleddes 2018 innebär att kommun-
sektorns kostnader för inackordering av elever vid branschskolor ökar (prop. 2016/ 
17:161). För att i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kom-
munsektorn för dessa kostnader ökas anslaget med 2 miljoner kronor 2019. 

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

Förändringar i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 syftar till att 
alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, samt öka genom-
strömningen i gymnasieskolan. Det innebär bl.a. en reglering av överföringen av in-
formation om elever mellan skolenheter (prop. 2017/18:183). För att, i likhet med vad 
som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för det utökade åta-
gande som följer av ändringarna, ökas anslaget med 0,5 miljoner kronor 2019. År 
2020 beräknas anslaget ökas med 1,4 miljoner och år 2021. 

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

Ändringar i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 augusti 2018 innebär bl.a. 
att en individuell studieplan ska upprättas för nyanlända elever (prop. 2017:18/194). 
För att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsek-
torn för det utökade åtagande som ändringarna innebär, ökas anslaget med 35 miljoner 
kronor fr.o.m. 2019. 

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. 

En del av de medel som avsattes på anslaget efter förslag i budgetpropositionen för 
2018 avser ett statsbidrag för lovskola, som borde ha avsatts på anslaget 1:5 Utveckl-
ing av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbild-
ning och universitetsforskning. För att korrigera denna felbudgetering krävs en över-
föring av medel. Regeringen beräknar därför att anslaget behöver minskas med 47 
miljoner kronor fr.o.m. 2019. 

Sedan den 1 augusti 2017 är huvudmännen skyldiga att erbjuda lovskola till elever i 
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte blir behöriga till gymnasiet. Kommunerna komp-
enseras sedan 2018 med 60 miljoner kronor. Om detta belopp minskas med 47 miljo-
ner finns endast 13 miljoner kvar till obligatorisk lovskola. Vi utgår från att minsk-
ningen är ett misstag som återställs av den nya regeringen. 
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I regeringens tabell har beloppen för nyanlända elever och lovskola slagits samman 
och sammantaget innebär dessa förändringar att anslaget minskas med 12 miljoner 
kronor fr.o.m. 2019. 

I propositionen Samling för skolan (Skolkommissionen) föreslogs ändringar i skol- 
lagen (2010:800). Riksdagen antog delvis regeringens förslag i propositionen, men bi-
föll inte förslaget som gällde allsidig social sammansättning bland elever (prop. 2017/ 
18:182). Som en följd av riksdagens beslut finns inte skäl att ersätta kommunerna för 
de kostnader som beräknats för den del av förslaget i propositionen, som nu inte ge-
nomförs, men som i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen höjde an-
slagsnivån för 2018. Anslaget minskas därför med 30 miljoner kronor fr.o.m. 2019. 

Förändring av tidigare aviserade regleringar enligt den kommunala 
finansieringsprincipen 
Enligt budgetpropositionen för 2018 skulle anslaget minskas med 12,5 miljoner kro-
nor 2019, då finansiering av förslaget att tillämpa offentlighetsprincipen i all skollags-
reglerad verksamhet endast skulle ske 2018. I enlighet med de principer som tilläm-
pats vid utformningen av denna proposition uteblir den beräknade minskningen 2019. 
Anslaget beräknas däremot minska med 12,5 miljoner 2020. 

I budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget för Skolkostnadsutredningens för-
slag om hur öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan infö-
ras. För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid ett införande ökades ansla-
get med 52 miljoner kronor 2018. Från och med 2019 föreslogs anslaget ökas med 60 
miljoner. 

Eftersom huvudprincipen är att förslagen ska utgå från den budget som riksdagen har 
beslutat för 2018, ingår inte den planerade ökningen inför 2019 utan anslaget mins-
kar med 8 mnkr jämfört med tidigare avisering. 

Övriga ekonomiska regleringar 
Riksdagen antog regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 om en utökad 
nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation (prop. 2012/13:1). Nedsätt-
ningen minskar kommunernas inkomster från fastighetsavgiften stegvis 2018–2027. 
Anslaget ökas till följd av detta med 64 miljoner kronor 2019. För 2020 beräknas an-
slaget ökas med 128 miljoner och för 2021 med 192 miljoner.  

Jämfört med den ram som beräknades i BP18 har beloppen inte ändrats. För 2021 
saknades dock belopp. 

I skatteavtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor regleras hur län-
derna ska kompensera varandra för minskade skatteintäkter till följd av att pendlare 
mellan länderna beskattas i arbetslandet och inte i bosättningslandet. För 2019 föreslås 
en minskning av anslaget med 48,6 miljoner kronor för kommunerna. 

Regeringen föreslår i denna proposition (se Förslag till statens budget, finansplan 
m.m. avsnitt 6) att det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets in-
gång har fyllt 65 år förstärks. Förslaget medför att det kommunala skatteunderlaget 
minskar, vilket innebär en minskning av kommunernas och landstingens skatteintäk-
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ter. Regeringen föreslår att kommunerna och landstingen kompenseras för det intäkts-
bortfall som förslaget medför. Anslaget för kommunerna ökas med 2,5 miljarder kro-
nor 2019. 

Frågor om Kommunalekonomisk utjämning kan ställas till Mona Fridell, tfn 08-
452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning. 

Barn och utbildning 
I budgetpropositionen föreslås att det riktade statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling utökas såsom planerat till 3,5 miljarder kronor för 2019. 

Vad gäller det riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet uteblir den tidigare 
aviserade minskningen av detta anslag, som därmed föreslås förbli 2,3 miljarder kro-
nor även under 2019. 

En ändring i skollagen som träder i kraft 2019 innebär att den som leder arbetet vid en 
förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för som idag förskolechef, och omfattas 
därmed av kravet på att gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. I 
budgetpropositionen föreslås att kommunerna kompenseras enligt de ökade kostna-
derna som ändringen innebär med 3,5 miljoner kronor 2019. Från och med 2020 be-
räknas kompensationen bli 7 miljoner per år. Den sker genom en ökning av anslaget 
för kommunalekonomisk utjämning. 

Även tidigare beslutade regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen 
finns med i budgetpropositionen. Det gäller bl.a. kompensation för att förskoleklassen 
gjorts obligatorisk, för skyldigheten att anordna prao för elever i årskurs 8 och 9 och 
för införandet av en garanti för tidiga stödinsatser i skolan. I nästan alla fall kvarstår 
den tidigare aviserade kompensationen. Eventuella förändringar framgår av tabellerna 
MF1 Och MF2 under rubriken Kommunalekonomisk utjämning i detta cirkulär. 

Eftersom lagförslaget att skolhuvudmännen aktivt ska verka för en allsidig social sam-
mansättning vid skolorna inte bifölls av riksdagen tas den kompensation på 30 miljo-
ner kronor som kommunerna fick för detta i budgetpropositionen 2018 bort. Vad gäl-
ler kompensationen för skyldigheten att bl.a. upprätta en individuell studieplan för ny-
anlända elever minskas denna med 12 miljoner p.g.a. en tidigare teknisk felbudgete-
ring. 

Budgetpropositionen innehåller inte den utökning av utbildningsplatser i den statligt 
finansierade regionalt yrkesinriktade vuxenutbildningen (regionalt yrkesvux) som tidi-
gare aviserats. Det innebär att anslaget inte utökas med 125 miljoner kronor utan lig-
ger kvar på samma nivå som 2018. 

Frågor om förskola, grundskola och gymnasieskola kan ställas till Eva-Lena Arefäll, 
tfn 08-452 79 45, frågor om vuxenutbildning till Kristina Cunningham, tfn 08-
452 79 14, båda på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Frågor om 
förskola, grundskola och gymnasieskolan kan även ställas till Mona Fridell, tfn 08-
452 79 10, avdelningen för ekonomi och styrning. 
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Kultur- och fritidsområdet 
Bidrag till allmän kulturverksamhet 
Med anledning av principerna för övergångsbudgeten tillförs medel även 2019 för 
kulturverksamhet i vissa bostadsområden och den aviserade minskningen av anslaget 
om 40 miljoner kronor uteblir. 

Anslaget för regional kulturverksamhet föreslås ökas med strax under 1 procent till 
1 501 miljoner kronor med anledning av pris och löneomräkningen. 

I övrigt inga förändringar när det gäller t.ex. Stärkta bibliotek och kulturskolan, utan 
här kvarstår budget för 2018. 

Bidrag till folkbildningen 
Det avsattes medel 2017 och 2018 för totalt 8 000 nya platser på folkhögskolorna. De 
statliga medlen som avsattes innebär inte full finansiering, utan kräver medfinansie-
ring av regioner och landsting (landsting och regioner bidrar i dag till folkhögskolor-
nas finansiering med ungefär en tredjedel). Platserna kvarstår för 2019 och innebär en 
belastning på regionernas och landstingens budgetar. 

Frågor om kultur och fritidsområdet kan besvaras av Louise Andersson, tfn 08-
452 74 22 och Nils-Olof Zethrin, tfn 08-452 79 96, avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. 

Individ- och familjeomsorg 
Bemanning inom barn- och ungdomsvården 
Den tidsbegränsade satsning inom den sociala barn- och ungdomsvården och sats-
ningen på sommarlovsstöd pågår till 2020 men fasas successivt ut vilket innebär att 
anslaget om bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. minskar med 450 miljoner 
kronor mellan 2019 och 2020. 

Regeringen har för perioden 2016–2020 avsatt medel för stärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. Medelstilldelningen omfattar sammanlagt 360 mil-
joner kronor per år under perioden 2017–2019, samt 150 miljoner avseende 2020 att 
fördelas av Socialstyrelsen i syfte att stärka bemanningen. Medlen syftar till att stärka 
både verksamheten och förutsättningarna för de flickor och pojkar som befinner sig i 
den sociala barn och ungdomsvården. 

Behovet för Statens institutionsstyrelse att erbjuda platser enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall beräknas öka jämfört med 2018, och med oförändrad anslagsnivå kan 
nödvändig verksamhet inte upprätthållas. Anslaget ökas därför med 40 miljoner kro-
nor från och med 2019. 

Frågor om barn- och ungdomsvården kan ställas till Elisabeth Melin tfn 08-452 76 04, 
avdelningen för vård och omsorg. 
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Akut hemlöshet får tillfälliga bidrag 
Satsningen på 25 miljoner per år under perioden 2018–2020 för att stärka kommuner-
nas arbete med akut hemlöshet fortsätter. Fördelas enligt en fördelningsnyckel och rik-
tas framför allt till kommuner med många hemlösa. 

Frågor om hemlöshet kan ställas till Niklas Eriksson, tfn 08-452 77 73, avdelningen 
för vård och omsorg. 

Jämställdhet och kvinnofrid 

I budgeten för 2019 görs inga nya satsningar inom kvinnofridsområdet, och de som 
pågår kommer att fortlöpa på nivån för 2018 års anslag. En tidigare beräknad förstärk-
ning med 100 miljoner kronor av en tillfällig satsning inom ramen för den nationella 
strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor genomförs inte. Tidi-
gare beräknad nedtrappning med 43 miljoner kronor av en tillfällig förstärkning av åt-
gärder mot hedersrelaterat våld och förtryck genomförs inte heller. 

Vad gäller regeringens överenskommelse med SKL om förstärkt arbete för jämställd-
het och kvinnofrid 2018–2020 gäller fortsatt 2018 års anslag om 20 miljoner kronor 
per år, varav 15 miljoner till förstärkt kvinnofridsarbete. 

Det är i dagsläget oklart hur det blir med den utökning som anslogs inom kvinnofrids-
området till det våldsförebyggande arbetet med fokus förskola och skola. 

Frågor om kvinnofrid kan besvaras av Frida Olgun, tfn 08-452 78 81, och om Jäm-
ställdhet kan besvaras av Anna Ulveson, 08-452 74 67, avdelningen för vård och 
omsorg. 

Asylmottagande och nyanländas etablering 

I samband med budgetpropositionen för 2018 tillfördes kommunerna medel för den 
s.k. utbildningsplikten. Medlen avser merkostnad som kan uppstå av att anpassa och 
utöka vuxenutbildningen för nyanlända som har kort utbildning och som därför inte 
bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet. I enlighet 
med detta tillförs kommunerna 467 miljoner kronor 2019. Det kan jämföras med 301 
miljoner som tillfördes kommunerna 2018. Ökningen är en konsekvens av större voly-
mer och var aviserad i BP18 Under 2018 har medlen betalats ut genom en höjning av 
schablonersättningen enligt 10 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 
insatser för vissa utlänningar. Regeringen har inte aviserat om och hur schablonersätt-
ningen kommer att förändras inför 2019. 

Frågor om asyl och nyanlända kan ställas till Karin Perols, tfn 08-452 76 82, 
avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 
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Ensamkommande barn 
Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande 
m.fl. 
Det tillfälliga statsbidraget till kommuner för ensamkommande unga asylsökande 
m.fl. skulle utgått 2019 men kvarstår enligt denna proposition. Ett liknande bidrag har 
betalats ut med 390 miljoner kronor 2017 och 395 miljoner 2018. 195 miljoner var 
budgeten för 2018, varför denna nu fortlöper 2019 (200 miljoner ytterligare sköts till i 
vårändringsbudgeten 2018). Förslaget innebär att inga fortsatta bidrag beräknas för 
2020–2021. 

Kunskapscentrum 
Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn tilldelas 10 miljoner 
kronor. Anslaget ökades 2017 och 2018 med 10 miljoner per år för att etablera ett 
kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga vid Socialstyrelsen. I budget-
propositionen för 2017 aviserades att Socialstyrelsen skulle tilldelas 5 miljoner för 
detta ändamål 2019. De principer som tillämpats vid utformningen av denna proposit-
ion innebär att tidigare beräknad minskning uteblir och Socialstyrelsen tilldelas även 
2019 10 miljoner. För 2020 beräknas 5 miljoner för samma ändamål 

Frågor om ensamkommande barn kan besvaras av Ove Ledin, tfn 08-452 77 66, 
avdelningen för vård och omsorg. 

Äldreomsorg 

Statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2 000 miljoner kronor skulle utgått 
2019 men, kvarstår enligt denna proposition. 

Det är mycket tveksamt om medlen finns kvar efter riksdagsbehandling och/eller ny 
regerings ändringsbudget. 

Frågor om äldreomsorg kan ställas till Greger Bengtsson, tfn 08-452 75 19, 
avdelningen för vård och omsorg. 

Funktionshinderområdet 
Uppräkningen av schablonbeloppet för den statliga personliga assistansen föreslås 
vara densamma som för 2018, dvs. 1,5 procent. Schablonbeloppet för assistansersätt-
ning blir då 299 kronor och 80 öre per timme för 2019, en höjning med 4 kronor och 
40 öre. 

Frågor om funktionshinderområdet kan ställas till Ulrika Lifvakt, tfn 08-452 74 54, 
avdelningen för vård och omsorg eller till Peter Sjöquist, tfn 08-452 77 44, avdel-
ningen för ekonomi och styrning. 

Regionala tillväxtåtgärder 
Den långsiktiga satsningen på socioekonomiskt eftersatta kommuner flyttas från ut-
giftsområde 19 och anslaget 1.1 till utgiftsområden 13 och anslag 4.3. 
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Den för 2019 aviserade stegringen av medel för ändamålet om 1 000 miljoner kronor 
(en ökning från 500 miljoner till 1 500 miljoner) uteblir, med konsekvenser gällande 
planering och genomförande för de utpekade kommunerna. 

Frågor om regional tillväxt kan ställas till Gustaf Rehnström, tfn 08-452 75 71, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Kollektivtrafik 
Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på 350 miljoner finns med även 
för 2019. 

Frågor om avgiftsfri kollektivtrafik kan ställas till Sara Rhudin, tfn 08-452 75 44, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Stöd till flygplatser 
Det kompensationsstöd till icke-statliga flygplatser som infördes i samband med flyg-
skatten finns inte med för år 2019. I budgetförslaget konstateras att de principer som 
tillämpats vid utformningen av denna proposition innebär att den tidigare beräknade 
ökningen 2019 till Trafikverket för att säkerställa att flygskatten inte innebär ökade 
driftsunderskott vid icke-statliga flygplatser i Norrland uteblir. 

Frågor om stöd till flygplatser kan ställas till Ulrika Appelberg, tfn 08-4527142, 
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Infrastruktur, fastigheter och krisberedskap 
Oförändrade stöd till kommuner för följande anslag: 

● Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande, den s.k. byggbonusen 1 300 miljo-
ner kronor. 

● Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande, söks 
av byggherren 3 200 miljoner kronor. 

● Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 
1 000 miljoner kronor. 

● Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer 400 mil-
joner kronor (oförändrat). 

● Innovativt och hållbart byggande 75 miljoner kronor. 
● Stadsmiljöavtal 1 000 miljoner kronor. 

Frågor om bostäder kan ställas till Jan-Ove Östbrink, tfn 08-452 7105, avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Miljö, energi och livsmedel 
De budgetposter som främst berör kommuner och regioner under utgiftsområdena 
miljö och energi kvarstår eller ökar något. Det gäller sanering och återställning av för-
orenade områden (965 miljoner kronor), klimatanpassning (171 miljoner), klimatinve-
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steringar (1590 miljoner), elbusspremie (100 miljoner), investeringsstöd för gröna stä-
der (100 miljoner) samt lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och ener-
giomställning (90 miljoner). Det möjliggör för kommuner, landsting och regioner att 
fortsatt söka aviserade bidrag inom dessa områden. 

För avfall hänvisas till ambitionshöjningar kopplade till EU:s direktiv om avfall, för-
packningar och förpackningsavfall och deponier. För enskilda avlopp finns förslag till 
intensifierat arbete utifrån genomförda utredningar, vilket berör kommunerna. 

Livsmedelsområdet får också i princip oförändrade anslag. Ett antal uppdrag inom ra-
men för livsmedelsstrategin med beröring på kommuner och landsting fortlöper under 
2019, däribland kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen, Nationellt kompe-
tenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, uppdrag om att förbättra kompe-
tensen kring upphandling av måltidstjänster samt insatser för livsmedelsstrategins ge-
nomförande på regional nivå. 

Frågor om miljö och energi kan ställas till Kerstin Blom Bokliden , tfn 08-452 78 60, 
och Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66. Frågor om livsmedel kan ställas till Michael 
Öhlund, tfn 08-452 79 63, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Arbetsgivarfrågor 
Lönebildning 
Målet med arbetslivspolitiken är en lönebildning i samhällsekonomisk balans och arbets-
fred. En oro för en försvagad global tillväxt har medfört ökad turbulens på många av värl-
dens börser, och trots stor brist på arbetskraft är löneutvecklingen fortsatt dämpad. 

Om hänsyn tas till olika skillnader i yrke, ålder, sektor, utbildning och arbetstid är 
kvinnors lön i genomsnitt 95,7 procent av mäns (löneskillnaden har minskat med 2,5 
procentenheter mellan 2005–2017). Viktiga förklaringar till minskningen är att arbets-
marknaden har blivit mindre könsuppdelad, att andelen välutbildade kvinnor ökar och 
att fler kvinnor blir chefer. Den största oförklarade löneskillnaden, 6,5 procent, åter-
finns bland tjänstemän i privat sektor. 

Enligt de preliminära utfallen från konjunkturlönestatistiken uppgick löneutvecklingen 
2017 till 2,3 procent. Medlingsinstitutet beräknar de avtalsmässiga löneökningarna för 
2017 till 2,15 procent. 

Reallönerna har sammanlagt ökat med 65 procent mellan 1995 och 2017. En dämpad 
produktivitetstillväxt och måttliga löneförväntningar bland arbetsmarknadens parter 
indikerar att de årliga löneökningarna 2018 och 2019, givet konjunkturläget, kommer 
att vara lägre jämfört med bedömningen i den ekonomiska vårpropositionen. Progno-
sen för periodens timlöneutvecklingen ligger på 2,6 procent (2018), 3,0 procent 
(2019), 3,2 procent (2020) och 3,3 procent (2021). 

Statsbidraget för satsningen på lärarlöner kvarstår i övergångsregeringens budgetpro-
position. 

Frågor om lönebildning besvaras av Pia Murphy, tfn 08-452 79 38, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 





 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

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 7 7 17

nov 17 5 5 17

dec 17

Summa: 69 0 64 0

Medel: 6,3 0,0 5,8 0,0 16,6

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

   

 

 
  

2 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2016-2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 1 2 3

LSS priv. 3 6 8

SFB egna 42 42 39

SFB priv. 81 77 70

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2016-2018 

2016 2017 2018

LSS egna 87 332 832

LSS priv. 379 906 2305

SFB egna 32928 32620 30008

SFB priv. 51546 47334 44644

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 3 0

LSS priv. 9 9 9 9 10 10 9 10 8 8 9 0

SFB egna 43 43 42 42 42 42 40 39 39 39 39 0

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

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2018 

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

LSS egna 332 332 332 332 332 332 832 832 832 832 832 0

LSS priv. 2 498 2 446 2 446 2 446 2 594 2 594 2 393 2 629 2 305 2 305 2 407 0

SFB egna 32 819 32 780 32 420 32 435 32 660 32 696 31 218 30 046 30 019 30 008 29 854 0

SFB priv 44 032 44 622 44 545 44 263 44 399 44 537 44 487 44 558 44 666 44 644 44 512 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 16 0 1 15

dec 15

Summa: 16 18

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 0 1 11

dec 11

Summa: 5 7

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2017 - 2018 

Placerade 2017 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 65 0 4 61

feb 61 3 2 62

mar 62 6 3 65

apr 65 1 2 64

maj 64 3 0 67

jun 67 1 13 55

jul 55 2 1 56

aug 56 4 4 56

sep 56 5 3 58

okt 58 7 4 61

nov 61 3 3 61

dec 61 7 4 64

Summa: 42 43

Medel: 3,5 3,6 60,8

Placerade 2018 

Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 64 1 3 62

feb 62 3 2 63

mar 63 1 3 61

apr 61 3 5 59

maj 59 3 3 59

jun 59 1 4 56

jul 55 3 4 54

aug 54 9 3 60

sep 60 1 4 57

okt 57 4 2 59

nov 59 3 3 59

dec 59

Summa: 32 36

Medel: 2,9 3,3 59,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   

 

Ärende 26 

Delegationsbeslut 2018 



   

    
    

 

Ärende 27 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt november 



 

       
  

  
     

       

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2018-12-13 
Dnr 18SN176 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt november 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-11-07 Bostadsanpassningsbidrag 

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 



 

  

 
           

       
   

      
 

      

              

    

       
 

  

          
  

  
 

 
 

        
    

     

        

     
  

       
 

   

           
 

      

        
   

    
 

     

          
    
      

 

  
  

Uppdaterad: 181123 
18SN10 

Ärendebevakningslistan december 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 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

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 Slutföra Framtidens stöd och omsorg 

Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Till socialnämnden 
2019 

Avdelningschef SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta ett 
korttids enligt SoL 

Till socialnämnden 
2019 

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 § 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 



 

       
        
        

      
  

 

      

    

     

              

               

      
  

   

Uppdaterad: 181123 
18SN10 

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 

Kvalitetscontroller 

Riktlinjer missbruk Till socialnämnden 19 
december 

Kvalitetscontroller 

Riktlinjer myndighetsutövning Till socialnämnden 19 
december 

Kvalitetscontroller 

2018-11-07 Au § 751 Motion – Jämställt 
försörjningsstöd 

Svarsdatum till KS 14/1-19 Till socialnämnden 19 
december 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2018-11-07 Au § 750 Motion – Gratis mensskydd Svarsdatum till KS 14/1-19 Till socialnämnden 19 
december 

Enhetschef Barn och 
familj 

2018-12-05 Au § 783 Habiliteringsersättningens 
ersättningsnivå 

Habiliteringsersättningens ersättningsnivå – 
bevaka eventuellt statsbidrag 

VO-chef Stöd till 
försörjning 



   

 

Ärende 29 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 30 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 31 

Av ledamöterna väckta ärenden 
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