
  

 

 

 

 

Kallelse 
Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 2019-02-27 kl. 08:30-17:00 

Plats Samvaron Öjebyn 

Ledamöter Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande 
Nina Lindström (V), vice ordförande 
Maria Truedsson (S) 
Cristian Bergvall (S) 
Mariann Lindberg (S) 
Maria Fäldt (V) 
Emeli Lundström (MP) 
Ellinor Sandlund (M) 
Britta Lysholm (C) 
Anton Nilsson (C) 
Eva Söderström (KD) 
Siv Forslund (SJV) 
Hilda Larsson (S), ersätter Urban Vikström 

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 19SN20 

Förslag på justerare: Cristian Bergvall 
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 6 mars 2019, kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Inlottade ärenden 
Diarienr 19SN21 
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Kallelse 

3. Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 
Diarienr 18SN423 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna socialnämndens VEP 2019 med bilagor. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens VEP med bilagor 
 Socialnämndens VEP 2019 uppdaterad 
 SO 2019 bilaga 2019-02 
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4. Sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
Socialnämnden 
Diarienr 19SN34 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda en 
sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget har Socialnämnden två verksamhetsplaner, en som går vidare till 
Kommunfullmäktige och en som Socialnämnden själva äger. Den övergripande 
verksamhetsplanen beskriver hur Socialnämnden ska arbeta för att uppnå de 
kommunövergripande strategiska områdena och målen, de uppdrag som förvaltningen fått av 
Kommunfullmäktige samt nyckeltal och ekonomi. Denna verksamhetsplan utformas utifrån en 
särskild struktur i planerings- och beslutsstödet Stratsys. 
Förutom denna verksamhetsplan har Socialnämnden även en egen verksamhetsplan, ibland 
kallad ”Lilla VEP:en”, där man mer i detalj beskriver Socialtjänstens verksamhet och där även 
äldreomsorgen och Stöd och omsorg beskriver sin verksamhet och sina nyckeltal. Den har ofta 
fungerat som ett uppslagsverk för förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Dessa två verksamhetsplaner följs upp i var sin årsredovisning där den ena går ändå upp till 
Kommunfullmäktige och den andra stannar i Socialnämnden. 
Att Socialnämnden har två verksamhetsplaner och två årsredovisningar har skapar både 
förvirring och merarbete både för förtroendevalda och tjänstepersoner, dessutom är 
Socialnämnden en av få förvaltningar som har två verksamhetsplaner. 
Därför föreslås att Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en 
sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för Socialnämnden och att den istället 
ersätts av en verksamhetsberättelse för hela socialtjänsten från och med 2020. I och med att den 
egna verksamhetsplanen försvinner, försvinner även årsredovisningen för denna plan. 

Beslutsunderlag 
 Uppdrag att avveckla Socialnämndens VEP 
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5. Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2019 
Diarienr 19SN40 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2019 har 
upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. De stora 
aktiviteterna under 2019 kommer att vara driften av projekt Kompetenslyftet PA och 
Employment for migrants. 

Beslutsunderlag 
 Aktivitetsplan EU-arbete 2019 
 Aktivitetsplan EU arbete 2019 

(6 av 33)
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6. Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2018 
Diarienr 19SN39 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området 
under 2018 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för samma år. Socialtjänsten har 
bland annat fått två egna EU-projekt beviljade som startade under året, Kompetenslyftet PA och 
Employment for migrants. Förutom det samverkar Socialtjänsten i ett antal andra projekt som 
partners. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2018 
 Redovisning EU-arbete 2018 

(7 av 33)
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7. Inlåsningseffekter daglig verksamhet 
Diarienr 18SN378 

Förslag till beslut 
Att godkänna redovisad beskrivning av inlåsningseffekter i daglig verksamhet. Att genom 
samverkan fortsätta arbeta för att fler ges möjlighet till att gå från daglig verksamhet till 
anställning med lön. 

Ärendebeskrivning
Det finns tydliga svårigheter för brukare i Piteå kommun som har beslut om Daglig 
verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL att gå från Daglig verksamhet/sysselsättning till 
lönearbete på hel eller deltid. 

Beslutsunderlag 
 Inlåsningseffeekter i daglig verksamhet 
 Inlåsningseffekter daglig verksamhet 

(8 av 33)
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8. Riktlinjer Ekonomisk bistånd 2019 
Diarienr 19SN26 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2019 med 2 % 
för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2018 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

Barn 0-14 läggs höjningen på posten fritid och lek. 
Ungdomar 15-20 år läggs höjningen på posten fritid och lek. 
Ensamstående vuxen och sambo läggs höjningen på posten kläder och skor. 

Övriga förändringar. 
•Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt till 46 500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört 
med 2018. 

•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs med 2,42 % utifrån Pitebos procentuella hyreshöjning 
sedan 2016. Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till den 
lokala hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i riktlinjerna. 

•Tagit bort summan för ej lunch i riksnormen för barn mellan 1-6 år. Smidigare handläggning 
att inte skilja ut lunchen för mindre barn som ev. vistas på förskolan. Minskar de individuella 
bedömningarna när det gäller hur mycket barnen vistas på förskolan under månaden vad gäller 
lovdagar och sjukdomar. 

•Uteätartillägg har lagts till som rubrik under förhöjning av norm. Kostnad för mat i 
försörjningsstödet enligt riksnorm innebär att all mat ska kunna tillredas hemma hos den 
bidragssökande. I fall där den bidragssökande inte har denna möjlighet och därför är hänvisad 
till att äta ute uppkommer en konkret extra matkostnad som inte omfattas av försörjningsstödet. 
Kammarrätten har i en dom 2001-6483 fastställt att beräkningsprinciper lämpligen kan beräknas 
enligt socialstyrelsens tidigare gällande allmänna råd (1992:4). 

•Vidare har en innehållsförteckning lags till för att det ska vara lättare att få en överblick. Flödet 
i riktlinjerna har förändrats något för att det ska bli lättare att söka information och följa gången 
i dokumentet. I vissa stycken har texten förtydligats något i jämförelse med 2018. 

•Vistelse på institution och vad som ingår i institutionsnormen/fickpengsnormen har 
förtydligats. 

•Utökad information vad gäller nyanlända och EKB. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019 

(9 av 33)
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9. Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2019 
Diarienr 19SN50 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
revidera dokumentet. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 är ett stående ärende på 
socialnämndens sammanträden. Nu behöver dokumentet ses över för att säkerställa att det 
överensstämmer med det pågående förändringsarbetet. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 

(11 av 33)



      
  

 

  
  

              
     

              
             

              
           

  

        
 

Kallelse 

10. Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2018 
Diarienr 19SN1 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Piteå Kommun har under 2018 erhållit 8 811 202 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 
Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. Bemanningen 
är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 årsarbetare per 
lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa meningsfullhet 
för de boende. 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018 
 Återrapportering 2018 
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11. Uppföljning influensavaccinering 2018 
Diarienr 18SN274 

Förslag till beslut 
Godkänna informationen 

Ärendebeskrivning
Socialtjänstens ledningsgrupp beslutade inför influensasäsongen 2018-2019 att erbjuda gratis 
vaccin till socialtjänstens personal som arbetar brukarnära. Det handlade om cirka 700 anställda 
i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. En beräkning var att ca 1200 personer skulle 
erbjudas vaccinering. 

Resultat 
1473 anställda har erbjudits vaccin. 207 personer (14 %) har fått vaccinet till en kostnad av 47 
610 kronor. 

Vid Berggården och hemtjänstgrupperna City syd, Västra kajen och Södra hamn som fick 
erbjudandet för andra året vaccinerade sig: 
26 % 2017 
40 % 2018 

Av det inrapporterade resultatet från verksamheterna kan man se stor skillnad i hur många som 
valt att vaccinera sig. Antalet som vaccinerat sig varierar mellan 0- 40 % på olika arbetsplatser. 

Resultat i år hade varit bättre om inte bristen på vaccin uppstått då det var flera anställda som 
inte hann få vaccinet. 

Om vaccinering minskat sjukfrånvaron är svårt att säga då vi i statistiken inte kan se orsaken till 
frånvaron. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning influensavaccinering 2018 

(13 av 33)
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12. Information om ansökan om statsbidrag samt redovisning för 
personligt ombud 2019 
Diarienr 18SN482 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna informationen om ansökan 
om statsbidrag samt redovisning för personligt ombud 2019. 

Ärendebeskrivning 
Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje år. 
Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om statligt bidrag Personligt ombud 2019 
 Redovisningsblankett PO Norrbotten 2018 
 Ansökningsblankett PO Norrbotten 2019 

(14 av 33)



        
 

  
            

   

             
           

            
         

  
                 

        

     
    
   
     
     
   

           
  
  
  

      
          

               
                

             

          
         

              
                

  

Kallelse 

13. Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2018 
Diarienr 18SN319 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 – 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 4 så fanns det totalt 13 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader. Det är 2 st mindre än senaste rapporteringen. 

- 1 st beslut avser sysselsättning 
- 7 st avser kontaktfamilj 
- 1 st kontaktperson 
- 2 st-beslut om boende vuxna. 
- 1 st beslut om ”Trappan” 
- 1 st Ledsagare 

Under perioden så har 5 st beslut om insats verkställts, fördelat på: 
1 st sysselsättning 
3 st kontaktperson. 
1 st Familjehem
Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 
matchning av behov ej ansetts lämplig alternativt att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 fanns det 12 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
vilket är 5 beslut färre jämfört med kvartal 3. Samtliga avser beslut om särskild boendeform i 
vård och omsorgsboende gällande personer i behov av plats på en somatisk respektive 
demensenhet. 
- 8 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 
- 4 fick behovet tillgodosesett inom ramen för ordinär boendeform 
Samtliga har fått erbjudande om permanent plats inom särskild boendeform, varav 11 har tackat 
ja och flyttat in, 1 har valt att återta sin ansökan och bo kvar i ordinär boendeform 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

(15 av 33)
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Kallelse 

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

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 har samtliga personer som väntat mer än tre månader kunnat tilldelas 
permanent plats i särskild boendeform. Samtidigt har väntetiden från beslut till verkställighet
för övriga medborgare minskat. Ökad tillgänglighet möjliggör dessutom att medborgarnas 
önskemål kan tillgodoses i högre utsträckning. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

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

Äldreomsorgen 
Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform medför att resurser kan frigöras vid 
Trädgårdens äldrecentra och Villa utkiken samtidigt som personer med omfattande behov i
ordinär boendeform kan erbjudas plats inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet 
möjliggör att vi högre utsträckning kan matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga resurser. 
Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 
verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 
insatser. 

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

Konsekvensbeskrivning 
Budget 

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

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2018 
 Rapportering SoL kvartal 4 ÄO - avidentifierade 
 Rapportering SoL kvartal 4 SO - avidentifierad 

(17 av 33)
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14. Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 4 2018. 
Diarienr 18SN320 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 till kommunfullmäktige 
samt revisorerna 

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

Under kvartal 4 fanns det 13 st ej verkställda beslut. Det är en minskning om 3 ärenden sedan 
senaste rapporteringen. 

-4 st beslut om särkilt boende, 
-6 st beslut om daglig verksamhet 
-2 st beslut om Kontaktperson 
-1 st beslut om Kortidsvistelse 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 
- 1 st boendebeslut 
- 1 st beslut kontaktperson. 

Resterande beslut om totalt 11 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 6 st daglig verksamhet samt 
2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse har ännu ej fått något erbjudande alternativt tackat 
nej av olika skäl. 

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

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. I 
nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 
under första hälften av 2019. Daglig verksamhet kommer att behöva göra en översyn när det 
gäller lokaler och anpassning till målgruppen. Verksamheten är drabbad på grund av 
vattenskador vilket har lett till trångboddhet i tillfälliga lokaler samt svårigheter att anpassa 
individers specifika behov 

Budget 

(18 av 33)
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Det kommer sannolikt att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund 
av ej verkställda beslut i samband med verkställighet 

Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut-LSS, kvartal 4 2018 
 Rapportering LSS kvartal 4 - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

(19 av 33)
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15. Information om rutiner för anhörigvård 
Diarienr 19SN51 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Anhörigvård är för kommunerna ett frivilligt bistånd att bevilja enligt Socialtjänstlagen (SoL). I 
Piteå kommun har biståndet nyttjats i undantagsfall när andra insatser inte bedömts tillräckliga i
både Stöd och omsorg (SO) och Äldreomsorgen (ÄO). I dagsläget har varken SO eller ÄO 
någon person som har beviljat biståndet. 

Rutiner för bedömning av anhörigvård togs fram av Lars Ekman (ÄO) och Ann Wennerkull 
(SO) 2005 som gällde hela Socialtjänsten. Då dessa är över 10 år gamla fanns det behov av att 
revidera dem. Grunden och kriterierna i det reviderade rutindokumentet bygger på det som togs 
fram 2005 och gäller även framgent hela Socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Information - Anhörigvård 
 Rutiner anhörigvård - Gemensamma m ÄO 

(20 av 33)



     
 

  
  

          
           

              
   

              
          

              
            

           

               
              
           

            

              
      

               
             

         

               

      

                
              

   

     

Kallelse 

16. Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 4 2018 
Diarienr 18SN44 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2018 utfördes 312 tim/vecka, juni 456 tim/vecka, september 405 tim/vecka och 
i december 395 tim/vecka. 

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

I december 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 25 timmar per 
vecka, jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit 
väldigt mycket sämre i sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan 
om personlig assistans är gjord i detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan. 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 tim/vecka. Hittills i år är genomsnittliga 
timmar för SO 393 timmar per vecka. 

För januari månad 2019 har timmarna för Stöd till funktionsnedsatta minskat då en person som 
har haft hemtjänst till och med december fått verkställt sin personliga assistans från 
Försäkringskassan. Dessutom har två palliativa ärenden med omfattande hjälp avlidit. 

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

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

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

Beslutsunderlag 
 Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 4 2018 

(21 av 33)



         

 

  
          

        

              
          

               
            

              
                 

            
              

   

Kallelse 

17. Begäran om att utse ledamöter till Framtiden Stöd och 
omsorg 
Diarienr 19SN42 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden begär att Kommunstyrelsen utser tre 
ledamöter som representanter till arbetsgruppen Framtidens Stöd och omsorg 

Ärendebeskrivning 
Syftet är att återuppta arbetet med Framtidens Stöd och omsorg. Avdelningen står inför flertalet 
utmaningar när det gäller tillgänglighet, ekonomi, kompetensförsörjning, översyn av öppenvård, 
ändring av lagstiftning mm. Sammantaget gör det att det finns ett uttryckligt behov att återuppta 
arbetet med Framtidens Stöd och omsorg för att gemensamt skapa förutsättningar för 
avdelningen att vara innovativ, visionär samt progressiv och dynamisk i sitt fortsatta arbete och 
uppdrag. Avdelningen strävar alltid för att hålla hög kvalité till rätt pris och rätt insats i det 
välfärdsuppdrag som givits. För att möta framtida behov och efterfrågan på avdelningens 
tjänster så är Framtidens Stöd och omsorg ett viktigt arbete för såväl politik som verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

(22 av 33)



   
 

  
     

    
 
       

       

   
         
   
          

         
    

  

           
   
           

      
        

 

        

            
    

   

Kallelse 

18. Program för Nyvalskonferens 2019 
Diarienr 19SN12 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Program till Socialnämndens Nyvalskonferens 2019 
21-22 mars 
Plats: Clarion Hotel Sense Luleå (konferens, måltider, övernattning) 

Gemensam busstransport från Stadshusets parkering. Avresa klockan 8:15. 

Torsdag: 
09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 
10:00 – 12:00 Inledning av Sven-Gösta Pettersson och Fredrik Sjömark 
12:00 – 13:00 Lunch 
13:00 – 17:00 Välfärdsteknik – omvärldsspaning genom information från Luleå kommun 
Hur innoverar vi i Piteå? Dialog kring välfärdsteknik, digitalisering, värden 
och utmaningar, etiska spår mm 
19:00 Gemensam middag 

Fredag: 
08:15 – 9:30 Hälso- och sjukvårdsansvar – vad innebär det för kommunen? 
09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 
10:00 – 16:30 Skräddarsydd utbildning för förtroendevalda & tjänstemän inför ny nämnd 
Förvaltningsprocessen, kommunallag, offentlighet, sekretess, HSL, Sol, LSS 
etc. Utmaningen lagstiftning – praxis – hjärta. Socialnämndens ansvar, 
delegationsformer etc 

16:30 – 17:00 Avslutning och därefter hemresa med buss. 

Anmälan till dagen samt önskemål om specialkost görs via mejl till Eva-Lena Lundberg, 
eva-lena.lundberg@pitea.se senast den 12 mars. 

Beslutsunderlag 
 Program för nyvalskonferens 2019 

(23 av 33)
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Kallelse 

19. Förslag på ändrade sammanträdesdatum 
Diarienr 19SN44 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att ändra sammanträdesdatum för 
arbetsutskott och socialnämnd enligt följande: 
Arbetsutskottet från 10 april till 11 april (Ovalen) 
Arbetsutskottet från 12 juni till 5 juni (Hjortronet) 
Socialnämnden från 26 juni till 19 juni (Ovalen) 

Ärendebeskrivning
Den 10 april vill ordförandegruppen ha en dialog om socialtjänsten. Därför föreslås att 
arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 11 april. 

Den ekonomiska rapporteringen har för 2019 ändrats till att bara göras vid sex av 
socialnämndens sammanträden (27/3, 24/4, 29/5, 6/9, 27/11 och 18/12). På grund av detta kan 
socialnämnden tidigarelägga sammanträdet i juni och därigenom göra sommaruppehållet 
tidigare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på ändrat sammanträdesdatum för socialnämnden i juni 2018 

(24 av 33)



      
 

 

  
          

             
     

     
     

Kallelse 

20. Tema på socialnämndens och arbetsutskott 2:s 
sammanträden 2019 
Diarienr 19SN36 

Förslag till beslut 
Fastställa förslag till tema på socialnämndens och arbetsutskottet 2:s sammanträden 2019. 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Förslag till 
plan för 2019 är enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Tema till socialnämnd och arbetsutskott 2019 
 TEMA till socialnämnd och arbetsutskott 2019 

(25 av 33)



 
 

      
   

            
    

           

         
    

      
    

           
    

  

Kallelse 

21. Delgivningar februari 
Diarienr 19SN47 

Beslutsunderlag 
 §5 FSN Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen(653654) 
 Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 181001-181231(653653) 
 Cirkulär 1860 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar mm för år 2019 
 Cirkulär 1861 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 

2019(649716) 
 Cirkulär 1862 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamiljstödfamilj som korttidsvistelse 

enligt LSS för år 2019(649712) 
 Cirkulär 1865 från Sveriges Kommuner och Landsting(650535) 
 Information från kriminalvården angående handräckning(653633) 
 Manual för begäran om handräckning från NTE via webbportal - Inrikes (649325) 
 Transportbeställning Begäran om handräckning (649324) 
 Redovisning av ärendeflödet_2019-02-21 

(26 av 33)
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22. Delegationsbeslut 
Diarienr 19SN19 

(27 av 33)
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23. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt januari 2019 
Diarienr 19SN22 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-12-17 Begränsning av umgänge LVU 
2018-12-17 Hemlighållande av vistelseort LVU 
2018-12-28 Förlängning på behandlingshem 
2019-01-08 Förlängning på behandlingshem LVU 
2019-02-13 Omplacering behandlingshem 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt januari 

2019 

(28 av 33)



    
 

  
         

  
        
     
            
             
          

        
                

              
      

   
  

Kallelse 

24. Återrapportering av ärendebevakningslistan februari 2019 
Diarienr 19SN24 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 
- 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. 
- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 

Beslutsunderlag 
 Återkoppling ärendebevakningslistan februari 2019 
 Ärendebevakningslistan februari 2019 

(29 av 33)
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25. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 19SN17 

(30 av 33)
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26. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 19SN67 

(31 av 33)
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27. Av ledamöterna väckta frågor 
Diarienr 19SN18 

(32 av 33)
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28. TEMA: Genomlysning – Förändringsresan 

Fredrik Sjömark, Eva Börjesson Öman, Helena Magnusson och Tomas Backeström 

(33 av 33)
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Ärende 3 

Socialnämndens verksamhetsplan 
2019 med bilagor 



 

    

  
          

        
          

           
         

          
   

  
 
 

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-14 
Dnr 18SN423 

Socialnämndens verksamhetsplan 2019 med bilagor 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna socialnämndens VEP 2019 med bilagor. 

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

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

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

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

2.1 Verksamhetsidé 

2.1.1 Verksamhetsinnehåll 
o Myndighetsutövning 
o Särskilda boendeformer för äldre, funktionsnedsatta och kategoriboende 
o Hemtjänst i ordinärt boende 
o Nattpatrull 
o Hemsjukvård 
o Avlösning, utredning 
o Korttids/fritids 
o Personlig assistans 
o Daglig verksamhet, sysselsättning 
o Boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, ledsagarservice 
o Missbruksvård 
o Familjehemsgrupp/familjerådgivning/familjebehandlare 
o Bostadsanpassning 
o Träffpunkten, Samvaron 
o Anhörigstöd 
o Ungdomsmottagning 
o Stöd till dövblinda 
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2.1.2 Insatser av god kvalité skapar trygghet 
Socialtjänstens verksamhet ska präglas av respekt för den enskildes 
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Det förutsätter att den 
enskildes behov av stöd har identifierats, att beslut om bistånd fattas och att behoven 
tillgodoses genom verkställande av beslut. Genom biståndsbeslut, service och 
verkställighet tillförsäkras den enskilde goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå. 

 Insatserna ska bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. 

 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 
kontinuitet. 

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade, säkra och effektivt utförda, baseras på 
bästa tillgängliga kunskap om utformning, innebörd och förväntade resultat. 

 Insatserna är tillgängliga och fördelade efter behov. Det ska vara lätt att 
få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde med 
och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten. 

 Myndighetsutövningen präglas av rättssäkerhet och rättspraxis. 
Rättstillämpningen ska grunda sig på lagstiftningen samt vara tydlig och 
förutsägbar. 

3 Prioriterade mål 2019 

3.1 Kommunövergripande mål för alla nämnder 

3.1.1 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 
2030 46 000 invånare 

Nämndens planerade åtgärder: Stärkt arbete för att hitta lokala lösningar och 
förebyggande arbete istället för institutionsplaceringar och familjehem i andra 
kommuner. Genom rätt stöd, underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller 
sociala, att kunna ha en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Fortsatt arbete 
med att lösa boendefrågan i ”Framtidens Stöd och omsorg”. Erbjuda medborgarna i 
behov av särskilda boenden attraktiva boendealternativ. Långsiktig planering för 
ytterligare särskilda boenden med teknik och digitalisering i fokus. Flytt av ett 
gruppboende till nybyggda lokaler som är bättre miljöanpassad för både brukarna och 
anställda. Färdigställande av äldreomsorgens nya demensboende ”Berget”, med 
planerad inflytt september 2019. 
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3.1.2 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och 
företagande 

Nämndens planerade åtgärder: Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat 
assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. 
Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter. 

3.1.3 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla 
brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Projekt 
”föreningspatrullen” i samarbete med föreningsservice pågår där målet är nya former 
för daglig verksamhet/-sysselsättning. Verksamheterna arbetar vidare med en 
träffpunkt, samvaron och dagverksamhet för äldre. Intensivt arbete för att hitta bättre 
möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre 
förutsättningar (särskild introduktion, språkstöd, flexibla praktikplatser). Samverkan 
med Samhällsbyggnad i projekt Lärande rekrytering. 

4 Kommunens strategiska områden och
mål 

Kommunfullmäktige har antagit strategiska områden för kommunens verksamhet, 
samt övergripande mål och nyckeltal för dessa. Dessutom har kommunfullmäktige 
antagit mål för nämnden. Nedan redovisas de strategiska områdena med 
kommunövergripande mål samt socialnämndens mål som antagits av kommun-
fullmäktige. 

4.1 Barn och unga – vår framtid 

Kommunövergripande mål riktade till Sn 
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem. 
Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, 
antal/1000 inv 0-20 år 

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-
20 år 

1,5 % 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 

Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 
år 

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, % 

1 450 

75 % 

2 % 

23 % 

1 566 

71 % 

2 % 

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 och unga, 0-20 år 

100 % 

4.1.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Utarbeta 
handlingsplan för 
förebyggande 
arbete kopplat till 
missbruk bland 
unga. Identifiera 
evidensbaserad 
metod för 
drogförebyggande 
arbete som kan 
användas generellt i 
våra verksamheter. 
(samarbete 
BUN/SN) 

Pågår Åtgärd från 
ÅR 2015 

Rapporteras ÅR 2017 
Rapporteras Delår 2018 

Stöd och 
omsorg 

4.1.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Barn och familj, 
Följa ärendekön 
och klara 
lagstadgad 
utredningstid på 
fyra månader. 

Pågående SN VEP 
2018 

Stöd och 
omsorg 
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4.2 Utbildning, arbete, näringsliv 

Kommunövergripande mål 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030, 46 000 invånare 
Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
Nämndens mål beslutade av KF 
Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 

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 

4.2.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Kommunchef ska 
utreda hantering 
och organisering av 
försörjningsstöd 

Pågår Åtgärd från 
DELÅR 
2018 

Rapporteras ÅR 2018 Kommunchef 

4.2.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Ta fram en strategi 
för framtida 
kompetensförsörjni 
ng 

Ej 
påbörjad 

SN VEP 
2019 

Förvaltningsledni 
ng 

4.3 Demokrati och öppenhet 

Kommunövergripande mål 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
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Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka 
Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service 
Stöd, service, och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet 

4.3.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Identifiera och 
redovisa 
verksamheter 
(processer) som kan 
drivas i samarbete 
med civilsamhället 
eller med former som 
stärker 
medarbetarnas 
delaktighet 

Pågår Uppdrag 
från 
Riktlinjer 
2019-2021 

Rapporteras ÅR 2019 Äldreomsorgen, 
Stöd och omsorg 

4.3.2 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Riskanalys, 
ingår i 
ledningssystem för 
systematisk 
kvalitetsutveckling 

Ej klart SN VEP 
2016 + 
2017 

Ta fram en riktlinje som 
stöd 

Stab, ta fram 
riktlinje. 

Äldreomsorgen 
Stöd och omsorg, 
implementera i 
verksamheten. 

Genomföra en 
jämställdhetskart-
läggning inom 
området avvikelser, 
SoL/LSS samt HSL. 

SN 
handlings-
plan för 
jämställdhet 
och i 
riktlinjer 
från KF. 

Under året genomförs en 
kartläggning av 
jämställdhet på området, 
redovisas till SN. 

Stab 

Ta fram en strategi 
för kommunikation 
externt och internt, 
med målsättning att 
skapa delaktighet i 
socialtjänstens 
förändringsprocess 

Ej 
påbörjat 

SN VEP 
2019 

Nå ut med 
förändringsarbetet internt 
och externt 

Förvaltningsledni 
ng 
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4.4 Livsmiljö 

Kommunövergripande mål 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 
dopingpreparat. 
Nämndens mål beslutade av KF 

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet 
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Med hemmet som vård- och omsorgsarena utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt liv 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Klimatkompensation för flygresor, kr per 
årsarbetare 

60 kr 49 kr 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den 
boende har möjlighet till en individuellt 
anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, % 

0 % 0 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
ordinärt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 

95-100 % 98 % 98 % 

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
särskilt boende som uppgett att de var 
mycket/ganska nöjda med personalens 
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 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

max 3 
månader 

27 

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg 90 % 
nöjdhet 

47 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 

90 % 47 
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4.4.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Fortsatt uppdrag 
att arbeta med 
ekonomi, 
innovation och 
digitalisering 

Pågår Riktlinjer 2018 
KF 

Återrapport ÅR 

Flera innovativa projekt är 
under utveckling i 
socialtjänsten. Exempelvis 
introduktionsmaterial för 
utrikesfödda, e-tjänst 
försörjningsstöd, 
medicinrobot, 
bemanningsrobot. Idesluss 
– Vinnova projektet 

Stöd och 
omsorg, 
äldreomsorgen 

4.5 Personal 

Kommunövergripande mål 
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Socialnämnden ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer 
Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till 
utveckling och förbättring av verksamheten. 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 

Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst 
äldreomsorg – Totalindex 

90 85 

Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg – Totalindex 

90 80 

Sjukfrånvaro, % Piteå kommun: <6 % 
PiteEnergi: <3 % 

7,7 

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 75 % 

Andel heltidstjänster, % 100 % 97,6 % 

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 401 001 

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 funktionsnedsättning, 
balanstal 

1, dvs spegla befolkningen 0,99 0,94 
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4.5.1 Uppdrag från socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 

Öka frisknärvaron i Påbörjat SN VEP Fortsätta det systematiska Äldreomsorg 
socialtjänstens 2016+2017 arbetet med fokus på hälsa en 
verksamheter. och rehabiliteringsarbete. Stöd och 

omsorg 
Ta fram strategi för Ej VEP 2019 För att säkerställa Äldreomsorg 
ledarskap och påbörjat arbetsmiljöansvar en, 
medarbetarskap Stöd och 

omsorg 
Ta fram en Ej VEP 2019 Säkerställa grunderna i Äldreomsorg 
bemanningsstrategi påbörjat bemanningsupplägget, en 

årshjul/kapacitetsplanering Stöd och 
omsorg 

4.6 Ekonomi 

Kommunövergripande mål 
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 
Nämndens mål beslutade av KF 
---
Nämndens mål beslutade av Socialnämnden 
Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad 

Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Budgetavvikelse, nämnder/styrelse Lägst 0 kr -38 
688 tkr 

-19 
702 tkr 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, 
kr/brukare 

689 538 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 245 551 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-
kassan, kr/inv 0-64 år 

I nivå med 
liknande 
kommuner 

7 974 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl 
ersättning från FK, kr/inv 0-64 år 

6 075 

Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl 
ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-
64 år 

5 839 

Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år 3 186 

Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, 
kr/brukare 

Kostnad insatser för personer med 
funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år 

11 649 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 870 
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Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till 
justering 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 41 

Kostnad familjerätt, kr/inv 60 

4.6.1 Uppdrag från fullmäktige 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
För att Socialnämnden 
ska uppnå en ekonomi i 
balans får kommunchef 
i uppdrag att överväga 
en 
organisationsförändring 
i syfte att tydliggöra 
ansvar och 
rollfördelning mellan 
Kommunstyrelse, 
Socialnämnd och 
Socialförvaltning 

Pågår Åtgärd 
från 
DELÅR 
2017 

Fortlöpande vid varje KS 

4.6.2 Uppdrag från Socialnämnd 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats Tilldelas 
Förvaltningen ska 
vi utgången av 
2019 redovisa en 
ekonomi i balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Förvaltningsledningen 

Ta fram en 
ekonomisk 
strategi för analys 
och stabilitet och 
trovärdighet i 
prognossättning 

Ej 
påbörjat 

VEP 2019 Förvaltningsledningen 

Socialnämndens prioriterade nyckeltal
för kvalitet 

Följande områden ser socialnämnden som särskilt viktiga att följa upp då de är 
indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvård 
Reducerad läkemedelsanvändning - Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 
Reducerad läkemedelsanvändning- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 
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11 

Socialt arbete 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i boendet/hemtjänst/gruppbostaden 
Tid från ärendets start tills beslut är taget 

Tid från beslut till verkställighet 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med slutenvård 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och myndighetsutövning 

Hälso- och sjukvård/Socialt arbete 

Basal hygien – Följa basala hygienföreskrifter 

Omvärldens påverkan på
socialnämndens uppdrag 

Metatrender Närtrender Effekter för Socialtjänsten 

Demografiska 
utmaningar 

Digitalisering och stark 
teknikutveckling 

Globalisering eller 
protektionism 

Miljö- och 
klimatförändringar 

Individualisering 

Ökad oro i världen 

Bostadsbrist 

Ökad försörjningsbörda 

Urbanisering 

Tillit 

Personlig service 

Automatisering och 
digitalisering 

Polarisering 

Ökad samverkan 

Ökat behov av 
lokalsamhällestillit 

Samverkan i norra 
Europa 

Ökad patient-/och brukarmedverkan 

Individuellt utformade insatser 

Minskat handlingsutrymme pga mer 
statlig styrning 

Fortsatt arbete med 
kompetensförsörjningsinsatser 

Fortsatt arbete med digital teknik och 
innovativa lösningar 

Ökat behov av samverkan mellan 
myndigheter och civilsamhälle 

Fler polariserade grupper som 
socialtjänsten möter 

Arbete med integration 

Fler behandlas på institution 

Individualisering och tillit 
En växande trend som är på stark frammarsch och som påverkar socialtjänstens 
arbetssätt och metoder är patient- och brukarmedverkan och personcentrerad vård och 
omsorg. Detta hänger samman med den ökade individualiseringen där man förväntar 
sig skräddarsydda lösningar för varje enskild individ. Befolkningen förväntar sig en 
mer tillgänglig vård och omsorg, stöd och service och att vara delaktig i sin egen vård 
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och omsorg, insats etc. förväntas mer och mer ses som självklar. Det innebär stora 
förändringar för socialtjänsten som kommer att behöva förändras vad gäller både 
struktur, arbetssätt, utbud samt hur insatserna ska utformas i framtiden. 

I regeringens delbetänkande ”God och nära vård – en primärvårdsreform”1 vill man 
att patientens delaktighet ska stärkas och att det görs tydligare att primärvården är 
navet i vård och omsorg. Utredningen föreslår också ett förtydligande av patientens 
möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. Denna 
reform kommer med största sannolikhet att påverka socialtjänstens hälso- och 
sjukvårdsarbete då en trolig vårdförskjutning kommer att ske där mer vård sker i 
hemmen, vilket ställer större krav på kommunens vård- och omsorgspersonal. 

Ett annat exempel är översynen av Socialtjänstlagen, vars resultat ska redovisas 1 
december 2018.2 Tanken är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen 
i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Uppdraget omfattar 
även att föreslå åtgärder som kan bidra till en rättssäker tillgång till socialtjänsten. 
Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser 
baserade på kunskap och ha god kvalitet. 

För att socialtjänsten ska kunna bedriva en mer personcentrerad vård och omsorg och 
individuellt utformade stöd- och hjälpinsatser krävs samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. Även samverkan med civilsamhället förväntas öka 
för socialtjänstens del. Den nya samverkanslagen är ett annat exempel på där staten 
förtydligat i lagstiftningen att samverkan för brukarens/patientens delaktighet och 
självbestämmande är viktigt och att kommun och landsting måste samverka för att 
patienter inte ska ligga färdigbehandlade på sjukhus längre än tre dagar. Denna 
lagstiftning ställer mycket stora krav på kommunernas egen samordning och kan kosta 
mycket för kommunen om man inte följer den lagstadgade tiden vid utskrivning. 

Den ökade individualismen hänger samman med individuella rättigheter där 
medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela landet, men vill 
samtidigt påverka den lokalt. Idag är brukare och dess anhöriga mer medvetna om 
sina rättigheter och ställer krav, vilket också visar sig med ett ökat antal 
överklagningar av socialtjänstens beslut. Utifrån detta ökar också detaljstyrningen 
från staten med riktlinjer, föreskrifter, tillsyn och kontroll av verksamheterna. Kraven 
på dokumentation höjs och mängden statistik som ska levereras in ökar. Det kan leda 
till rädsla för att göra fel, ett ökat kontrollbehov och detaljstyrning, vilket i sin tur kan 
leda till minskat handlingsutrymme både politiskt och inom professionerna. 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutioner är grundläggande för 
offentlig välfärd. Tilliten till samhället och politiken minskar i Sverige, framförallt 
bland yngre.3 Detta skapar ett annat politiskt klimat där politiker istället för att vara 
en företrädare för en viss ideologi representerar sin egen grupp/sitt eget intresse. 
Socialtjänsten har känt av ett minskat förtroende för politiken både från medborgarna 
och från socialtjänstens personal. För att socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag är det 
viktigt att politiker och tjänstepersoner samarbetar. 

1 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/en-narmare-vard-ska-mota-framtidens-behov/ 
2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/oversyn-av-
socialtjanstlagen/ 
3 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/oversyn-av
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/en-narmare-vard-ska-mota-framtidens-behov
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Dessutom går vi mer och mer från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle. Det 
innebär att människor, organisationer och företag som vi har förtroende för och som 
har goda nätverk kommer att ha framgång.4 Ett nätverkssamhälle ställer stora krav på 
välfärden och socialtjänsten då samhället blir mer komplext och det leder till att 
politiker och tjänstepersoner tvingas till reaktiva beslut istället för att agera proaktivt, 
dvs man reagerar istället för att agera. Det förväntas bli svårare att få människor att 
lyssna utifrån en auktoritär position, det viktigaste för att sprida kunskap och 
information kommer vara genom tillit. 

Slutsatser/effekter 
 Ökad delaktighet för brukare/patienter i socialtjänsten 
 Individuella lösningar 
 Socialtjänstens arbetssätt och organisation kommer att behöva förändras för 

att bättre fånga medborgarnas krav och förväntningar 
 Ökad samverkan med andra myndigheter och det civila samhället krävs 
 För ökad tillit till socialtjänsten krävs ökat samarbete mellan politiker och 

tjänstepersoner 
 Lagstiftningen inom socialtjänstområdet förändras utifrån medborgarnas 

förväntningar 

Kompetensförsörjning/ökad försörjningsbörda 
Norrbotten är den region i Sverige som påverkas mest av demografitrenden. 
Socialtjänsten i Piteå märker av detta både när det gäller det minskade antalet som 
tillträder på arbetsmarknaden samt att befolkningen blir allt äldre, vilket sätter press 
på välfärdssystemen. 

Arbetskraftsbehovet är stort i norra Sverige och Piteå. Socialtjänsten har idag svårt att 
rekrytera vissa yrkesgrupper. Konkurrensen om socionomer, sjuksköterskor och 
undersköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar samt brist på utbildad 
personal. Bemanningsföretag anlitas i större utsträckning för att täcka behovet av 
socionomer och sjuksköterskor. Det leder i sin tur till en försämrad kontinuitet och 
ökade kostnader. 

I och med de demografiska utmaningarna med en allt äldre befolkning ställer det 
ytterligare krav på Socialtjänsten. I Piteå kommun ökar antalet personer i åldern 80 år 
och äldre enligt prognosen med 1367 personer mellan åren 2017 till 2030. Antalet 
personer i åldern 90 år och äldre ökar under samma period med 163 personer.5 Enligt 
SCB kommer antalet vårdkrävande pensionärer 80 år och äldre att öka. Olika 
demenssjukdomar ökar och äldreomsorgen ser en ökad utmaning att möta personer 
med beteendemässiga och psykologiska symptom vid demenssjukdom. För att möta 
dessa utmaningar har man behövt och kommer fortsatt att behöva bemanna upp med 
personal inom vissa verksamheter. 

För att möta den ökade försörjningsbördan ställs det högre krav på verksamheternas 
kompetensförsörjningsarbete. Mycket beror på i vilken omfattning och takt som 
nyanlända kan introduceras och börja arbeta i verksamheterna, men också på hur 
verksamheterna organiseras. Inom socialtjänsten är det nödvändigt att påbörja en resa 

4 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
5 SCB 



           
             
            

           
         

           
 

             
          

          
             

           
             

       

           
          

     

     
     

      
        

        

 
           
           

             
     

 
         

        
          

           
         

              
           

             
             

                
               

             
          
             

  

14 

gällande bemanningsekonomi, det vill säga att planera och bemanna smartare. Större 
krav kommer att ställas på medarbetarnas flexibilitet och rörlighet. I arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare behöver också satsningar på att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden göras så att hela arbetskraftens potential inkluderas. Detta kräver att 
arbetsgivare erbjuder sina anställda möjligheter till kompetensutveckling genom hela 
yrkeslivet. Bra arbetsvillkor och individuella lösningar bidrar till att seniorer fortsätter 
arbeta. 

Svensk ekonomi har haft en positiv utveckling de senaste åren med en ökad 
sysselsättning och ett växande skatteunderlag. Den tidigare positiva utvecklingen i 
skatteunderlaget förväntas avta från 2019 och för kommunen och speciellt 
socialtjänsten kan det innebära problem då behoven fortsätter att växa i samma takt 
som tidigare. Skillnaden mellan kostnader och intäkter blir större och verksamheterna 
kommer att behöva skapa nya arbetssätt för att kunna möta behoven, utan att 
kostnaderna ökar ytterligare samtidigt som kvaliteten inte kompromissas. 

Den demografiska utvecklingen leder inte bara till en ökad försörjningsbörda, utan 
innebär också att investeringsbehoven i socialtjänsten ökar med exempelvis nya 
boendeinvesteringar och renovering av befintliga lokaler. 

Slutsatser/effekter 
 Konkurrensen om personal fortsätter att öka 
 Högre krav ställs på verksamheternas kompetensförsörjningsarbete 
 Socialtjänsten behöver arbeta mer med bemanningsekonomi 
 Högre krav på flexibilitet och rörlighet ställs på medarbetare 
 Höga krav ställs på arbetsgivarens introduktion av nyanställd personal 

Digitalisering/stark teknikutveckling 
Inom socialtjänsten är digitaliseringstrenden stark. I och med tidigare beskriven trend 
kring demografi är det viktigt att socialtjänsten arbetar proaktivt med digitalisering 
och teknikutveckling för att klara av att leverera bra socialtjänstinsatser, trots ett ökat 
antal äldre medborgare och rekryteringssvårigheter. 

Genom teknikutvecklingen kommer många områden inom socialtjänsten att kunna 
effektiviseras och förändras. Digitaliseringen skapar nya förväntningar på 
socialtjänstens utformning och tjänster, tex olika former av e-tjänster. Tekniska 
hjälpmedel ger förutsättningar för brukaren/patienten att ta större ansvar över sin 
livssituation och förenkla vardagen. Utifrån detta kommer ekonomiska investeringar 
inom teknik och digitalisering behövas i större utsträckning men som på sikt kan ge 
en ekonomisk besparingseffekt i form av minskat vårdbehov och personalresurser. 

En del i detta, som också hänger ihop med trenden individualisering, är förflyttning 
av vårdtjänster från sjukhus till hemmet och vård på distans. Fördelarna är att 
individen då förväntas bli mer aktiv och delaktig i sin egen vård och kan vara hemma 
i sin närmiljö samt att digitala tjänster gör att resurser används där de behövs som 
bäst, men det ställer högre krav på socialtjänstens vårdpersonal som behöver ha en 
hög kompetens. Digitaliseringen ställer också ökade krav på IT-personalen eftersom 
alla digitala system behöver ansvariga personer som ser till att de fungerar och 
uppdateras. 
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Slutsatser/effekter 
 Viktigt att arbeta med digitalisering och teknikutveckling för att leverera bra 

och kvalitativ socialtjänst utifrån demografiutvecklingen och 
rekryteringssvårigheter 

 Teknikutvecklingen skapar nya förväntningar på socialtjänstens utformning 
och tjänster, till exempel e-tjänster 

 Teknikutvecklingen förflyttar vården från sjukhus till den egna bostaden 

Polarisering 
De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet och det är också en 
global trend. Den främsta förklaringen till att välbeställda drar ifrån är höga 
kapitalinkomster och ökade fastighetsvärden, medan nedskärningar i 
välfärdssystemen, otrygga anställningsformer och ökad flyktinginvandring bidragit 
till att gruppen med lägst disponibla inkomster halkat efter.6 Inom försörjningsstödet 
fortsätter andelen som söker försörjningsstöd på grund av ohälsa eller arbetslöshet att 
vara hög, trots en längre tid av högkonjunktur. En stor grupp som står utanför 
välfärdssystemen och hänvisas till kommunen har svårt att klara av de krav som 
arbetsmarknaden ställer. Vilka mandat och direktiv staten ger sina myndigheter 
påverkar både individ och kommuner på kort och lång sikt. Fortsatt arbete med 
samverkan på lokal nivå kan lösa ett antal individers situation men påverkar inte de 
strukturella samhällsutmaningarna. Polariseringen i samhället märks också utifrån 
den bostadsbrist som råder i Piteå. Det är fortsatt svårt för utsatta grupper/personer att 
få bostad med eget kontrakt. Framför allt för familjer med många barn då utbudet av 
större lägenheter är begränsat. Nybyggda bostäder har för höga hyror för att vara ett 
alternativ. Behovet av billigare lägenheter i olika storlekar bedöms vara stort under 
många år framöver. 

Trots att Sverige har som mål att skapa hälsa på lika villkor för alla människor i 
Sverige oavsett vart man bor eller vilken samhällsgrupp man tillhör, så ökar 
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Den psykiska ohälsan ökar, 
vilket märks i socialtjänstens verksamheter på olika sätt. Dels i de målgrupper som 
socialtjänsten möter, bland annat att en ökad psykisk ohälsa hos föräldrar leder till en 
mer utsatt situation för barnen, och dels att verksamheterna märkt av en ökad psykisk 
ohälsa bland de yngre medarbetarna. Samsjuklighet och missbruk är ytterligare 
aspekter av polarisering. Socialtjänsten ser en ökning av antal hjälpsökande som 
kräver mer resurser och fler yngre går snabbare in i allvarligt beroende. 

Socialtjänsten möter också i allt större utsträckning personer som saknar kulturellt och 
socialt kapital. I det nya nätverkssamhället blir socialt och kulturellt kapital allt 
viktigare för människors framtidsutsikter och hur man tar sig fram i samhället. 
Människor som saknar nätverk hamnar utanför den samhälleliga gemenskapen och 
har därmed färre möjligheter i livet.7 Socialtjänstens utformning av insatser blir 
därmed viktigt för att öka brukares nätverk och chanser till ett självständigt liv. Även 
personer som inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska 
utvecklingen kan drabbas hårt. Då socialtjänsten är den samhällsinstitution som möter 
människor från utsatta grupper bör man vara observant på detta. 

6 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
7 SKL 2018, Vägval för framtiden 3 
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Vikten av att nyanlända integreras i samhället påverkar också socialtjänstens 
verksamhet. Inom försörjningsstödet ökar antalet utrikesfödda som söker 
försörjningsstöd och utrikesfödda riskerar att bli än mer polariserade om man inte 
aktivt arbetar för integration. Integrationen är också viktig för socialtjänstens 
kompetensförsörjning, där hela arbetskraften måste tillvaratas. 

En snävare statlig bedömning gällande personlig assistans gör att fler personer tappar 
sin rätt till personlig assistans och då i större utsträckning vänder sig till kommunerna 
för att ansöka om personlig assistans enligt LSS här istället. Det skapar en 
omfördelning av resurser från stat till kommun som förväntas fortsätta. En statlig 
utredning kring personlig assistans pågår och resultatet av den beräknas få genomslag 
2020. 

Slutsatser/effekter 
 Grupper som har svårt att klara av arbetsmarknadens krav hänvisas till 

kommunen då de hamnat utanför samhällets välfärdssystem 
 Bostadsbristen gör det svårt för utsatta grupper att få en bostad med eget 

kontrakt, nyproduktionen är dyr 
 Integrationen är viktig för att minska polariseringen av vissa grupper 
 Socialtjänsten möter en ökad psykisk ohälsa både hos brukare/patienter och 

hos personal 
 Missbruk samt samsjuklighet ökar i samhället, vilket ökar kostnaderna för 

socialtjänsten 
 Snävare statlig bedömning av rätten till personlig assistans skapar ökade 

kostnader för kommunerna 
 Socialt kapital och nätverk blir allt viktigare för att klara sig i samhället, 

vilket kan drabba de medborgare som socialtjänsten möter 

7 Ekonomiska förutsättningar 
Förändringar i driftram 2019 jämfört med 2018, i tkr. 

Fortsatt ökad bemanning ÄO (statliga medel upphör) 8 600 

Återställning av Solrosens lokaler 1 650 

Prisökning totalt 369 

Socialnämnden har fått ramökning för ordinarie löneökningar. Solrosens lokaler har 
återställts av hyresvärden, Socialtjänsten betalar kostnaden om 1 650 tkr år 2019. 

7.1 Ekonomi 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara 
ekonomin och den tuffa ramtilldelning som kan förväntas under de närmaste åren. 
Verksamheten måste därför arbeta med en noggrann uppföljning av ekonomi och 
verksamhet. Analyser av redovisade kostnader är nödvändiga för att få fram fler 
åtgärder som kan säkerställa ekonomin under de kommande åren. 
Samtliga nivåer i organisationen måste ta sitt ansvar för att klara sin budget. 
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7.2 Socialnämndens ramfördelning 2019 
Verksamhet Nettokostnader (tkr) 
Politisk vht / adm / förvaltningsledning 29 330 
Stöd och omsorg 336 659 
Äldreomsorg 498 831 
Totalt 865 024 

7.3 Socialnämndens investeringsbudget 
Investeringar (tkr, löpande pris) 2019 2020 2021 
Byte av 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 
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta) 1 299 2 666 2 779 

7.4 Kvartalsvis rapportering 

Socialnämnden vill ha kvartalsvis rapportering, analys och åtgärder, inom i första 
hand följande områden: 

 Hemtjänst 
 Stöd och omsorg 
 Äldreomsorg 

 Placeringar utanför egna hemmet 
– Barn 
– Vuxna 

Under året kan socialnämnden begära in rapporteringar, analys, åtgärder och 
handlingsplaner inom andra områden som av nämnden bedöms prioriterade att särskilt 
följa och åtgärda. 

8 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden bör varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL 
och LSS. Nämnden ska varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
för hälso- och sjukvårdvården enlig Patientsäkerhetslagen. 
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Hälso- och sjukvården ska följas upp genom den årligt fastställda internkontrollplanen 
för hälso- och sjukvård. Resultaten ska sammanställas i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden. 

Områden SoL/LSS samt ekonomi följs upp genom interna kontrollplaner som årligen 
antas av nämnden. En sammanställning av resultaten redovisas till och godkänns av 
nämnden en gång per år i samband med beslut om ny internkontrollplan. 

8.1 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 

I enlighet med SOSFS 2011:9 vill socialnämnden särskilt påtala vikten av att 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas. Socialnämnden antog en 
reviderad version av ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 2018-11-21. 
Ledningssystemet innefattar även riskanalys och klagomålshantering. 

9 Övergripande kvalitetstankar 
Socialnämnden vill att följande punkter beaktas särskilt då det gäller kvalitén i 
verksamheten. 

9.1.1 Socialt arbete/social omsorg 
Då det gäller det sociala arbetet vill nämnden särskilt betona följande punkter som 
riktlinjer för verksamheten: 
 Medborgaren ska uppleva att vårt stöd bidrar till ett så självständigt och normalt 

liv som möjligt, genom att vårt stöd utformas så att medborgaren kan ta ansvar för 
sitt eget liv och framtid. 

 Vår verksamhet ska alltid präglas av ett professionellt socialt arbete/omsorg som 
är baserat på forskning, beprövad erfarenhet och medborgarens delaktighet. 

 Vid myndighetsutövning ska stödet till den enskilde alltid utgå ifrån utredning av 
den enskildes behov av stöd och den enskildes egna förmågor att klara sina behov. 

 Vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner ska alltid den 
enskildes perspektiv stå i fokus genom hög grad av delaktighet. 

 Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. 
En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering. 

9.1.2 Hälso- och sjukvård 
Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, 
dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar här till 
förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden 
avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen. 

Socialnämnden vill särskilt betona att förvaltningen ska beakta följande i sitt arbete 
med hälso- och sjukvård: 
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 Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans 
behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada 

 Hälso- och sjukvården ska grunda sig på evidensbaserad kunskap och 
evidensbaserade metoder ska användas 

 Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den 
enskilda människans självbestämmande och integritet 

 Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador 

 Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker 
vård och rehabilitering 
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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 

2 557 5 264 7 821 -1 705 6 116 

Försörjningsstöd 24 503 25 584 50 087 -4 252 45 835 
Vuxna funktionsnedsatta 125 731 50 368 176 099 -104 132 71 967 
Barn och familjer 61 946 21 478 83 424 -6 102 77 322 
Psykosocialt stöd 116 253 23 453 139 706 -4 288 135 418 
Totalt 330 990 126 147 457 137 -120 479 336 659 

6 116 
45 835 

71 967 

77 322 

135 418 

Avdelningsgemensam verksamhet Försörjningsstöd 

Vuxna funktionsnedsatta Barn och familjer 

Psykosocialt stöd 
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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 



 

  
         

 

  

    

  

    

    

 
    

 

  
      

 
  

   
 

 

  
     

    
   

   
    

 

 

  

 

  
        

      

  
 

  
 

 
     

 

 

  
 

  
        

        
      

      
 

         
         

    

 

  
  
    
  

 

8 

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 11 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

 

   

 
 

      

 
  

    
  

 
 

 

 

      
 

Dygnet runt/journatt 

Dygnet runt/vaken natt 

* Är inte anpassad 
för personer som är 
rullstolsburna 

Dag/kväll 

Ordinärt boende 

Kommenterad [JL1]: Kanalgatan 12 brukare 201811101 

Totalt 172 platser, varav 2 sviktplatser och 2 utredningsplatser. 



   

  
   

Ärende 4 

Sammanhållen verksamhetsplan 
och årsredovisning för 

Socialnämnden 



 

     

  
           

     

           
         

          
           

         
        

          
             

             
          

                
       

           
          

         
             

          
               

          

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-04 
Dnr 19SN34 

Sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda en 
sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget har Socialnämnden två verksamhetsplaner, en som går vidare till 
Kommunfullmäktige och en som Socialnämnden själva äger. Den övergripande 
verksamhetsplanen beskriver hur Socialnämnden ska arbeta för att uppnå de 
kommunövergripande strategiska områdena och målen, de uppdrag som förvaltningen fått av 
Kommunfullmäktige samt nyckeltal och ekonomi. Denna verksamhetsplan utformas utifrån 
en särskild struktur i planerings- och beslutsstödet Stratsys. 
Förutom denna verksamhetsplan har Socialnämnden även en egen verksamhetsplan, ibland 
kallad ”Lilla VEP:en”, där man mer i detalj beskriver Socialtjänstens verksamhet och där 
även äldreomsorgen och Stöd och omsorg beskriver sin verksamhet och sina nyckeltal. Den 
har ofta fungerat som ett uppslagsverk för förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Dessa två verksamhetsplaner följs upp i var sin årsredovisning där den ena går ändå upp till 
Kommunfullmäktige och den andra stannar i Socialnämnden. 
Att Socialnämnden har två verksamhetsplaner och två årsredovisningar har skapar både 
förvirring och merarbete både för förtroendevalda och tjänstepersoner, dessutom är 
Socialnämnden en av få förvaltningar som har två verksamhetsplaner. 
Därför föreslås att Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en 
sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för Socialnämnden och att den istället 
ersätts av en verksamhetsberättelse för hela socialtjänsten från och med 2020. I och med att 
den egna verksamhetsplanen försvinner, försvinner även årsredovisningen för denna plan. 

Beslutsunderlag 

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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Aktivitetsplan för EU-arbetet i 
Socialtjänsten 2019 



 

     

  
           

             
          

            
  

  

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-29 
Dnr 19SN40 

Aktivitetsplan för EU-arbetet i Socialtjänsten 2019 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av aktivitetsplanen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
En aktivitetsplan för vilka aktiviteter som Socialtjänsten ska arbeta med under 2019 har 
upprättats. Aktivitetsplanen innehåller liknande aktiviteter som föregående år. De stora 
aktiviteterna under 2019 kommer att vara driften av projekt Kompetenslyftet PA och 
Employment for migrants. 

Beslutsunderlag
Aktivitetsplan EU-arbete 2019 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



      

 

    

    

        
 

        
  

        

         

      

        
 

          

     

Aktivitetsplan EU-arbete 2019 i 
Socialtjänsten 

- Driva och administrera projekt Kompetenslyftet PA, projekttid 2018-03-01 
– 2020-02-28. 

- Driva och administrera projekt Employment for migrants, projekttid 2018-
10-01 – 2021-02-28. 

- Deltagande i projekt Lärande rekrytering, projekttid 2017-03-01 – 2019-12-
31. 

- Deltagande i projekt Motivera och Aktivera, projekttid 2019-03-01 – 2022-
03-04. 

- Träffas i Socialtjänstens EU-grupp, ca 4 gånger/år. 

- Underhålla kontakterna med nätverken YES Forum och SERN (Sweden-
Emilia-Romagna Network). 

- Fortsätta omvärldsbevakningen för nya projekt och kontakter samt för ny 
kunskapsinhämtning. 

- Rapportera till Socialnämnden årligen om EU-arbetet. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2019-01-21 

Giltigt (till och med) 
2019-12-31 

Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
EU-samordnare 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Aktivitetsplan EU arbete 2019 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (1) 
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Redovisning Socialtjänstens EU-
arbete 2018 



 

   

  
           

           
              
             

             
 

  

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-01 
Dnr 19SN39 

Redovisning Socialtjänstens EU-arbete 2018 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och föreslår socialnämnden att godkänna den. 

Ärendebeskrivning
Redovisningen av Socialtjänstens EU-arbete beskriver de aktiviteter som gjorts på området 
under 2018 som utgår från den aktivitetsplan som fastställdes för samma år. Socialtjänsten har 
bland annat fått två egna EU-projekt beviljade som startade under året, Kompetenslyftet PA 
och Employment for migrants. Förutom det samverkar Socialtjänsten i ett antal andra projekt 
som partners. 

Beslutsunderlag
Redovisning EU-arbete 2018 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

          

     

 
   

   
   

       
          

         
    

       
    
     

        
 

        
        

        
       

   
    
  

      
     

      
          

         
      

       
          

     
       

         
        

      
     

    
      

    
      

         
         

           
        

     
       

       

Handläggare 
Linda Stenström 

Datum 
2019-01-29 

Datum 

Uppföljning av EU-arbetet inom Socialtjänsten 
2018 

Aktivitet Status Kommentar 
Driva och administrera 
projekt Kompetenslyftet PA, 
projekttid 2018-03-01 – 
2020-02-28. 

Pågår Kompetenslyftet PA (personlig assistans) startade 1 mars 
2018 och är ett samarbete mellan Piteå Kommun och God 
Assistans i Norr. Under hösten har projektet ökat kunskapen 
hos totalt 230 projektdeltagare. 
Deltagarna har ökat sin kunskap inom jämställdhet, 
normkritik, kommunikation och konflikthantering, 
integration, psykiatri, digital dokumentation, Word/e-post, 
neuropedagogik samt att sju stycken börjat läsa till 
undersköterska. 

Projektet har även tagit fram ett nytt introduktionsmaterial 
för nya medarbetare inom Personlig assistans samt börjat 
bygga en webbplattform som kommer att användas som 
kunskapsbank för personalen, även efter projektets slut. 

Deltagande i projekt Avslutat Arbetsmarknadsprojekt som bedrevs med stöd av 
Kompetens för alla, projekttid Socialfonden. Projekttid 2015-10-01 – 2018-08-31. 
2015-10-01 – 2018-08-31. Samhällsbyggnad var projektägare. Socialtjänsten, Stöd till 

försörjning var partner i projektet. Resultatet visade att ca 60 
% av deltagarna gick till studier och arbete. Andra 
framgångsfaktorer var införandet av matchare och 
språkstödjare som bidrog till det goda resultatet. 

Deltagande i projekt Lärande 
rekrytering 

Pågår Arbetsmarknadsprojekt som bedrivs med stöd av 
Socialfonden. Projekttid: 2017-03-01 – 2019-12-31. 
Samhällsbyggnad är projektägare. Syftet är att utrikesfödda 
ska få arbete inom kommunens verksamheter. Under året har 
17 personer praktiserat i äldreomsorgen inom ramen för 
projektet. Medarbetare har även deltagit i 
handledarutbildning gällande språk och kultur. 

Deltagande i Projekt YourEP 
- Political games are a serious 
business 

Avslutat Demokrati/ungdomsprojekt som medfinansierades av 
Erasmus+. Projekttid 2017-04-01 – 2018-12-31. Projekt 
syftade till att ge kvinnor och män med begränsade 
möjligheter mellan 18-30 år möjlighet att delta i samhället 
på olika sätt och bli medvetna om politik i olika former. 
Resultatet från projektet visar att deltagarna utvecklat sin 
sociala, medborgerliga, interkulturella, interpersonella och 
kommunikativa kompetens samt en EU- och allmänpolitisk 
medvetenhet. 

Deltagande i kommunens Gruppen Inga möten under 2018. 

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

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


   
    

  

   
 

    
      

         
       

       
       

   
     

  

        
       

  
    

         
         

        

     
        

       
         

       
       

       

   
 

        
         

         
          

          
       

        
        

       
    

 

2 
övergripande grupp för 
internationella frågor, ca 3-4 
ggr/år 

finns inte 
kvar 

Träffar med Socialtjänstens 
EU-grupp, 

Genomfört Äldreomsorgens verksamhetsutvecklare tillsammans med 
representanter från alla verksamhetsområden inom SO 
träffas ett par gånger/termin för att få information och 
diskutera EU-arbetet inom förvaltningen samt fånga upp 
idéer för utveckling av verksamheterna. EU-samordnaren är 
sammankallande. Under 2018 har det varit fyra träffar. 

Underhålla kontakterna med 
YES Forum och SERN. Delta 
på deras konferenser 

Genomfört Inga konferenser med SERN. Kontaktnätet med YES Forum 
har upprätthållits genom deltagande i projekt Your EP. 

Omvärldsbevaka EU-området Genomfört Omvärldsbevakning i form av inläsning på bland annat olika 
för nya projekt/partners och fonder och program samt partnersök som oftast kommer via 
kunskapsinhämtning mail till EU-samordnaren som sprider detta till berörd 

verksamhet. 

Projektansökan Motivera och Aktivera (MoA). 
Socialtjänsten har under 2018 också varit med i 
planeringsarbetet och skrivandet av projektansökan för ett 
ungdomsprojekt som syftar till att stödja unga personer som 
befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Projektet 
startar 2019-03-01 och ägs av Samhällsbyggnad och 
Socialtjänsten kommer att medverka via Stöd till 
försörjning. 

Uppstart projekt Employment 
for migrants 

Pågår Employment for migrants är ett projekt inom äldreomsorgen 
och riktar sig till arbetslösa, utrikesfödda män och kvinnor. 
Målet är att utveckla metoder för introduktion, språk och 
lärande på arbetsplatsen så att fler ska kunna arbeta inom 
vård och omsorg. Projektet har också partners i Belgien och 
Finland. Projekttid 2018-10-01 – 2021-02-28. Finansieras av 
Europeiska socialfonden. Projektet har under hösten haft en 
planerings- och analysfas och har under januari månad 
påbörjat genomförandefasen då deltagare ska rekryteras. Två
pilotarbetsplatser, Öjagården och hemtjänstgruppen 
Hamnplan. 
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Inlåsningseffekter daglig 
verksamhet 



 

  

  
           

               
  

              
          

               
              

       
            

             

   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-28 
Dnr 18SN378 

Inlåsningseffekter daglig verksamhet 

Förslag till beslut
Att godkänna redovisad beskrivning av inlåsningseffekter i daglig verksamhet. Att genom 
samverkan fortsätta arbeta för att fler ges möjlighet till att gå från daglig verksamhet till 
anställning med lön. 

Ärendebeskrivning
Det finns tydliga svårigheter för brukare i Piteå kommun som har beslut om Daglig 
verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL att gå från Daglig verksamhet/sysselsättning 
till lönearbete på hel eller deltid. Oro från anhöriga/gode män att personen ska tappa sin 
aktivitets eller sjukersättning är en. Att motivera arbetsgivare att ta steget att anställa en 
annan. Svårigheter att kunna byta dagverksamhet en tredje. 
I skrivelsen finns förslag på att utveckla samverkan med berörda myndigheter/parter och 
personen i fråga för att förbättra och utveckla samverkan och möjliggöra övergång till 
lönearbete. 

Beslutsunderlag
Skrivelsen Inlåsningseffekter daglig verksamhet. 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



  

         

             
   

              
           

     
           

              
             

               
                

          
            

        
               
              

                
             

             
               

            
        

          
              

            
          

                
            

              
                
  

                
             

          

Inlåsningseffekter daglig 
verksamhet 

Uppdrag 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att belysa frågan kring inlåsningseffekter i daglig 
verksamhet och daglig sysselsättning. 

Bakgrund 
Det finns tydliga svårigheter för brukare i Piteå kommun som har beslut om Daglig 
verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL att gå från Daglig verksamhet/sysselsättning till 
lönearbete på hel eller deltid. 
Exempelvis när brukaren har utvecklat sina förmågor som sociala färdigheter, ansvarsförmåga, 
självständighet och personal inom verksamheten bedömer att personen skulle kunna klara av att ta 
nästa steg till någon sorts lönearbete stöter det ofta på svårigheter vilka kan vara: 

1. Föräldrar/god man som är orolig för att personen ifråga ska tappa sin aktivitets- sjukersättning 
och säger nej till att påbörja ett sådant arbete kring brukaren. Här skulle det behövas tydligare 
information och samarbete med i första hand Försäkringskassan (FK), Arbetsmarknadsenheten 
(AME) och Arbetsförmedlingen (AF). Detta genom att matchare eller vägledare kan informera 
brukaren och dess företrädare om vilka möjligheter som finns. 

2. Inom Boendepatrullen finns brukare som vuxit och utvecklats enormt på två år. Dessa har vi 
velat testa mot lönearbete med bidrag, i samarbete med projektet Kompetens för alla (KOFA).
Matcharen har arbetat med att möjliggöra detta inom ÄO, men fått svaret att ÄO redan betalar 
1,5 miljoner för Boendepatrullen och inte har möjlighet att anställa någon utöver det. 

3. Brukare som är placerade på företag genom Arbetsanpassare som får beröm och återkoppling 
kring att det fungerar mycket bra med individens arbetsuppgifter, att de är en resurs för 
företaget mm. Men när Arbetsanpassare tar samtalet kring löneanställning med bidrag så 
backar företaget. Anledningen kan också vara enligt punkt ett. 

4. En sorts inlåsningseffekt finns även inom våra aktuella dagliga verksamheter/sysselsättningar. 
Vill en brukare byta arbetsplats av någon anledning, ställs denna person för omplacering till 
annan daglig verksamhet/sysselsättning. De brukare som har nya, icke verkställda beslut om 
daglig verksamhet/sysselsättning, går alltid före vid placering/verkställande för att undvika 
vitesförelägganden. I och med en pågående kö och fulla verksamheter kan det ta upp emot två 
år innan byte av verksamhet kan erbjudas. Brukare med beslut om daglig 
verksamhet/sysselsättning har möjlighet att arbeta till 67 år. Brukarna är kvar i arbete längre 
upp i åldern än tidigare. Fler som jobbar längre minskar möjligheten att verkställa nya beslut 
eller omplacera brukare. 

Detta är på inget sätt aktuellt bara i Piteå kommun utan Socialstyrelsen har i sin sammanfattning 
”Vård, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning”(2013) belyst problemet att få personer 
med funktionsnedsättning går vidare till lönearbete efter beslut om daglig verksamhet/sysselsättning. 

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

www.pitea.se


  

         

   
       

           
         

             
              

     
                

             
            

            
           

              

          
   

    
                
               

              
          

  
            

                

 
  

Inlåsningseffekter daglig 
verksamhet 

Förslag på tänkbara lösningar/samarbeten: 
Vad gäller ex 1, 2 och 3 ovan. 
Bättre samarbete med AME och AF. Vid möte med Verksamhetsområdeschefen för 
arbetsmarknadsenheten Anette Myrestam 2018-11-30 diskuterades möjligt samarbete kring brukare 
som vill ta steget vidare till lönearbete och bedöms ha den förmågan (likt KOFA). 
AME är intresserad av att kunna stötta brukaren i detta arbete med hjälp av matchare/vägledare. 
Förslag till upplägg (likt KOFAS arbete): 

 Kontakt med FK och information till dem om att arbetet med att få en brukare på 
arbetsmarknaden ska påbörjas. Startar med praktik där det långsiktiga målet är ett lönearbete. 
FK tilldelar då brukaren en handläggare på plats i Piteå (för möjliga möten). 

 Möte med brukaren, handläggare på FK, matchare, brukarens företrädare och personal från 
daglig verksamhet/sysselsättning vid brukarens samtycke. Varje aktör informerar om vad man 
kan hjälpa brukaren med, vilka möjligheter som finns – likt en Samordnad individuell plan 
(SIP). 

 Möte med brukare och främst matchare kring önskemål om möjlig placering. 
 Matcharens arbete tar vid. 

Vad gäller ex 4 ovan 
 En alternativ verksamhet för brukare som är äldre, arbetar mycket få timmar, samt de som har

inte har orken i samma utsträckning som tidigare. Ex Träffpunktens lokaler i Öjebyn där skulle 
det gå att driva en ovan nämnd verksamhet i kombination med en ny daglig verksamhet. 

 Ska brukare med ej verkställda beslut gå före kön för omplacering? 

Förslag till beslut: 
Att godkänna redovisad beskrivning av inlåsningseffekter i daglig verksamhet. Att genom samverkan 
fortsätta arbeta för att fler ges möjlighet till att gå från daglig verksamhet till anställning med lön. 

Lisa Sandberg 
Enhetschef 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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Riktlinjer Ekonomisk bistånd 2019 



 

   

  
    

              
            

    

        
         

           

 
               

 

           
               

              

               
                

             
   

              
             

              
             

          
         

                
                

              

          
 

      

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-04 
Dnr 19SN26 

Riktlinjer Ekonomisk bistånd 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2019 med 2 
% för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2018 

Förslag på fördelning enligt nedan. 

Barn 0-14 läggs höjningen på posten fritid och lek. 
Ungdomar 15-20 år läggs höjningen på posten fritid och lek. 
Ensamstående vuxen och sambo läggs höjningen på posten kläder och skor. 

Övriga förändringar. 
•Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt till 46 500 kronor en höjning med 700 kronor jämfört 
med 2018. 

•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs med 2,42 % utifrån Pitebos procentuella hyreshöjning 
sedan 2016. Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till 
den lokala hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i 
riktlinjerna. 

•Tagit bort summan för ej lunch i riksnormen för barn mellan 1-6 år. Smidigare handläggning 
att inte skilja ut lunchen för mindre barn som ev. vistas på förskolan. Minskar de individuella 
bedömningarna när det gäller hur mycket barnen vistas på förskolan under månaden vad 
gäller lovdagar och sjukdomar. 

•Uteätartillägg har lagts till som rubrik under förhöjning av norm. Kostnad för mat i 
försörjningsstödet enligt riksnorm innebär att all mat ska kunna tillredas hemma hos den 
bidragssökande. I fall där den bidragssökande inte har denna möjlighet och därför är hänvisad 
till att äta ute uppkommer en konkret extra matkostnad som inte omfattas av 
försörjningsstödet. Kammarrätten har i en dom 2001-6483 fastställt att beräkningsprinciper 
lämpligen kan beräknas enligt socialstyrelsens tidigare gällande allmänna råd (1992:4). 

•Vidare har en innehållsförteckning lags till för att det ska vara lättare att få en överblick. 
Flödet i riktlinjerna har förändrats något för att det ska bli lättare att söka information och 
följa gången i dokumentet. I vissa stycken har texten förtydligats något i jämförelse med 
2018. 

•Vistelse på institution och vad som ingår i institutionsnormen/fickpengsnormen har 
förtydligats. 

•Utökad information vad gäller nyanlända och EKB. 



 

   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-04 
Dnr 19SN26 

Beslutsunderlag
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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1. Grundläggande principer 
1.1 Grundläggande förutsättningar 
En helhetssyn med fokus på den enskildes behov är en grundläggande utgångspunkt i det sociala arbetet. 
Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på den enskilda människans situation, problem och resurser. 
Socialtjänsten skall präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet 
och valfrihet. Av socialtjänsten 1 kap 2§ framgår att barns bästa särskilt ska beaktas. Enligt SoL är definitionen 
för barn under 18 år. 

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde ska bli självförsörjande. Var och en är 
i första hand skyldig att försöka tillgodose sina behov. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av 
ekonomiskt bistånd bör vara av tillfällig karaktär. 

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket t ex innebär att eventuella krav skall anpassas 
efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. Enligt socialtjänsten skall en individuell behovsprövning 
alltid göras och den får aldrig ersattas av enbart en ekonomisk prövning. 

För att uppnå syftet och målen i socialtjänstlagen samt ökad egen försörjning, är vår samverkan med andra 
myndigheter avgörande. De sökande som i dag står helt utanför arbetsmarknaden och egen försörjning är i 
behov av stort stöd och hjälp från socialtjänsten med flera aktörer. Det är ett resurskrävande socialt arbete 
som bygger på goda relationer med den enskilde och i samverkan med andra myndigheter. Erfarenhet säger att 
ökad samverkan med andra aktörer leder till egen försörjning för hushållen som är långvarigt bidragsberoende. 

1.2 Skälig levnadsnivå 
Vad som är skälig levnadsnivå utreds med hänsyn till enskilda personers behov för den tid och de 
levnadsförhållanden som den enskilde befinner sig i vid tiden för ansökan om bistånd. Bedömning om bistånd 
kan därmed skifta utifrån lokala förutsättningar och behov. Avgörande är aktuell rättstillämpning genom domar 
och praxis, Socialstyrelsens handbok och allmänna råd samt av socialnämnden beslutade riktlinjer. 

1.3 Barnperspektivet 
1 kap 2§ socialtjänstlagen 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 

I SOU 1999:97 framhåller socialtjänstutredningen vikten av att barnens behov särskilt uppmärksammas när det 
gäller familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

Synsättet innebär inte en mer generös behovsbedömning för barnfamiljer med långvarigt biståndsberoende. 
Med den individuella behovsbedömningen som grund för rätten till ekonomiskt bistånd bör särskild hänsyn tas 
till vad barnets bästa kräver i de situationer där de kan anses vara mer utsatta än vad som kan antas vara 
normalt för andra barn. 

För att säkerställa att barnperspektivet tillgodoses är det viktigt att socialtjänsten dokumenterar hur barnets 
bästa beaktas, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkar beslutet, oavsett om bedömningen 
resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas eller inte. 
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Om det framkommer oro för ett barns situation har varje enskild handläggare en skyldighet att upprätta en 
orosanmälan till Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer enligt 14 kap 1§ SoL. 

1.4 Jämställdhetsperspektiv 
Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose alla könens villkor och 
behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för alla oavsett kön. Behov och önskemål bör beaktas och 
belysas utan rangordning för att gynna utvecklingen hos alla parter i en familj. 

1.5 Våld i nära relation 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma de behov av hjälp som kan finnas i 
bidragshushållen i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och i samband med hedersrelaterat 
våld. Vid bedömning av rätten till bistånd i form av exempelvis skyddat boende får kvinnans ekonomi inte 
avgöra om behövliga hjälpinsatser ska beviljas eller inte. Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska 
däremot alltid behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning, d v s om kvinnan själv har 
inkomster eller tillgångar som kan tillgodose hennes ekonomiska behov. Att hänvisa till mannens 
försörjningsskyldighet är olämpligt i det akuta skedet. 

2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd, skäligt kostnad utöver försörjningsstöd samt livsföring i övrigt. 
Livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som 
inte omfattas av försörjningsstödet. 

I 4 kap 1§ SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Försörjningsstöd preciseras i 4 kap 3§ socialtjänstlagen. Allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att 
vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet livsföring i övrigt. Detta bistånd kan utgöras av 
ekonomiskt stöd, men kan också ges som annat stöd exempelvis egna medel. 

2.1 Aktivt arbetssökande 
En av förutsättningarna för försörjningsstöd vid arbetslöshet är att den enskilde är aktivt arbetssökande och 
därigenom medverkar till den egna försörjningen. Arbetslös är den som på hel- eller deltid saknar arbete. 
Detsamma gäller för den som väntar på att börja sysselsättning eller utbildning. 

Om det finns godtagbara skäl kan den enskilde ha rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. 

2.2 Beräkning av inkomster 
Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden 
före den månad som beräkningen avser. (SOSFS 2013:1) 
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För de som har införsel/utmätning i lön/bidrag medräknas avdragsbeloppet som inkomst vid 
försörjningsstödsberäkning då dessa avdrag inte är godtagbar kostnad vid prövning av rätten till 
försörjningsstöd. 

Alla inkomster, bidrag och övriga tillgångar ska beaktas vid beräkning av försörjningsstöd. 

Förutom: 

 Handikappersättning - täcker merkostnader på grund av handikappet. 
 Vårdbidragets merkostnadsdel - avser ersättning för merkostnader som följd av barnets 

funktionsnedsättning. 
 Extra tillägg i studiebidraget - utgår till ungdomar i familjer med mycket låga inkomster, ska inte 

räknas som inkomst. 
 Traktamente som inte är skattepliktig – personen förutsätts ha motsvarande merkostnader. 
 Jobbstimulans – särskild beräkningsgrund enligt 4 kap 1B§ SoL 
 Sparade medel – riksnormen innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av 

sällanköpsprodukter. Ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel på upp till ett halvt 
prisbasbelopp. Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet. 

2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå 
Inkomster som hushållet fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser bör i regel inte påverka 
beräkningen, om de inte är mycket höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod, t e x ett avgångsvederlag 
(SOSFS 2013:1) 

Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kunskap om kommunens normer och 
regler än på den som gör sin första ansökan eller inte sökt på länge. En person som saknar kunskap om 
kommunens norm för försörjningsstöd kan inte förväntas ha levt på denna nivå före ansökan. 
Försörjningsstödets syfte och nivå förutsätter att människor före och efter biståndsperioden har möjlighet att 
leva på en nivå som är högre än försörjningsstödet. Detta gör det nödvändigt att acceptera inkomster över 
försörjningsstöds nivå under de perioder då ett hushåll inte har försörjningsstöd (Socialstyrelsen – Ekonomiskt 
bistånd). 

3. Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet består av två delar, en riksnorm och en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader 
för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om den sökande inte bedöms uppfylla 
förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett avslagsbeslut fattas. Som huvudregel avslås 
ansökan för hushållet som helhet. Underhållsskyldigheten gentemot övriga familjemedlemmar går före 
familjemedlemmars rätt till försörjningsstöd. Vid avslag på ansökan om försörjningsstöd ska alltid en prövning 
göras om huruvida hushållet riskerar en akut nödsituation. 

3.1 Riksnorm 
Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den fastställs varje år av regeringen genom en 
ändring i socialtjänstförordningen. Prisbasbeloppet är för år 2019 fastställt till 46 500 kr. 
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I riksnormen ingår kostnader för personliga kostnader (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien) samt 
gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm.). Beloppen för de olika 
konsumtionsposterna som ingår i riksnormen grundar sig på konsumtions- och prisstudier som 
Konsumentverket gör och beräknas till en skälig nivå. 

Personliga kostnader inom riksnormen 2019 

Vuxna Barn och ungdomar 
Ensam-
stående 

sambo Under 
1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Livsmedel 
alla måltider 1787 2916 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 
Kläder/skor 616 1210 514 614 645 644 645 686 726 736 
Fritid/lek 414 838 80 181 242 413 823 925 955 955 
Hygien 273 606 667 605 182 81 101 162 232 232 
Barn och 
ungdoms 
försäkring 0 0 61 61 61 61 61 61 61 61 
Summa/ alla 
måltider 3090 5570 2130 2380 2120 2380 2990 3440 3880 3910 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 2019 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 
Förbrukningsvaror, 
dagstidning, 
telefon mm. 
Summa 990 1100 1380 1570 1810 2050 2220 

3.1.1 Hushållsgemenskap 
Med hushållsgemenskap avses den situation då två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på 
ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan nyttjas utan att de har någon form av 
försörjningsansvar för varandra. 

En vuxen person som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, har lägre kostnader för det gemensamma 
hushållet än om han bott ensam. Normen beräknas då som personlig kostnad för ensamstående samt dennes 
andel av hushållets gemensamma kostnader. Detta gäller även hemmaboende vuxet barn. 

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som 
skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. 

Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus 
summan av de gemensamma hushållskostnaderna. 
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3.1.2 Förhöjning av norm 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Detta gäller när 
någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa 
kostnader inte täcks av annan ersättning som exempelvis handikappersättning eller vårdbidrag. Den enskilde 
ska styrka sitt behov av att försörjningsstödet ska beräknas till en högre nivå. 

Uteätartillägg 

Kan beviljas med 18 % av prisbasbeloppet/månad. Biståndet beviljas till människor som av sociala eller 
medicinska skäl inte har möjlighet att tillreda och förvara maten i ett kök. 

3.1.3 Reducerad norm 
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och efter individuell prövning. Skäl för att 
beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå kan vara att den biståndssökande har kunnat försörja sig men inte 
gjort det, och därför saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden. En lägre nivå kan också 
användas då den enskilde uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för 

Biståndet är då till för att personen ska kunna reda upp den akuta situationen, vilket i rättspraxis kallas akut 
nödsituation. 

Nödprövning och akut bistånd 

Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om en sökande hävdar att 
nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell 
prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt 
uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet 
innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har 
huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet. 

Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och 
endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta 
ansvar för sin ekonomi och sin livssituation. 

Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om det kan 
finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling. 

Efter bedömning i det enskilda fallet, kan den sökande ha rätt till reducerat försörjningsstöd för att tillgodose 
basala behovsposter för livsuppehället inom försörjningsstödet. Såsom exempelvis mat och hyra för att ge 
sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara situationen. 

Korttidsnorm/ reducerad norm 2019 

Vuxna Barn och ungdomar 
Ensam- sambo Under 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 
stående 1 år 

Alla 
måltider/ 
Mån 1787 2916 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 
Alla 
måltider/ 
Dag 59 97 26 30 33 39 45 53 63 64 
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3.1.4 Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids
sjukhusvistelse 

Ersättning för vistelse på behandlingshem eller längre tids sjukhusvistelse utges för den del av riksnormen som 
avser kostnad för kläder och skor, fritid, hygien samt 300 kr av hushållskostnaderna som avser telefonkostnad 
för ensamstående vuxen. Matkostnader tillgodoses genom behandlingshemmet/sjukvården. I övrigt bedöms 
rätten till bistånd för skäliga kostnader utöver riksnorm samt livsföring i övrigt som vanligt. 

3.2 Skäliga kostnader utöver riksnorm 
Utöver riksnormen ingår skäliga kostnader för poster som vanligtvis är regelbundet återkommande för ett 
hushåll: 

 Boendekostnad 
 Hushållsel 
 Arbetsresor 
 Hemförsäkring 
 Samt fackförenings- och/eller arbetslöshetskassa 

3.2.1 Bostadskostnader 
Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Vad som är skälig bostadskostnad 
måste bedömas individuellt med hänsyn till social situation och barns behov av utrymme. Vid ett kortvarigt 
hjälpbehov bör den enskilde inte tvingas vidta åtgärder för att byta bostad. Om bostadskostnaden är hög eller 
om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet blir långvarigt ska man pröva 
möjligheten att byta bostad med bibehållen skälig levnadsnivå. 

Vid krav på byte av bostad ska de sociala konsekvenserna utredas och redovisas, särskilt när det gäller 
barnfamiljer. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för bostadsbyte. (Skäligt rådrum är fyra månader, men kan 
förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden). 

Övrigt att beakta är följande: 

 Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal. 
 Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller både barnfamiljen och ensamstående vuxna med särskilda 

behov. För barnfamiljer måste konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg och socialt nätverk 
beaktas. 

 Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt. 
 Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara av hyran. 
 Tillgången på lediga lägenheter. 

Vid ett kortvarigt biståndsberoende, under fyra månader, godtas faktisk boendekostnad oavsett bostadsform. 

Vid ett långvarigt biståndsberoende, över fyra månader, bör inte annat än högsta godtagbara kostnad godtas. 
Detta avser såväl hyresrätt, bostadsrätt som egen villa. 

För ungdomar mellan 18 och 24 år, som har rätt till eget boende, godtas en högsta hyreskostnad på 3749 kr, 
eller den hyresnivå som en lämplig bostad har vid aktuellt tillfälle, oavsett om man är ensamstående eller 
sammanboende. 
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Högsta godtagbara kostnad 

Unga vuxna 18-24 år 3749 kr/mån 

1-2 vuxna 4691 kr/mån 

1-2 vuxna + 1 barn 5982 kr/mån 

1-2 vuxna + 2 barn 6622 kr/mån 

1-2 vuxna + 3 barn 6644 kr/mån 

Hyresrätt 
Högsta godtagbara boendekostnad enligt de riktlinjer som uppdateras årligen bör vara vägledande men den 
slutliga bedömningen ska vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn 
tas till barns behov av utrymme även hos umgängesföräldrar. 

Utöver bostadskostnaden medräknas följande 

 Obligatoriska avgifter så som hyra, el, uppvärmning och hemförsäkring. 
 Garageplats, alternativ motorvärmarplats om bilinnehav accepteras pga. arbetsresor eller stor 

barnfamilj. 
 Tillval i AB Pitebos lägenheter 

Från bostadskostnaden avräknas följande 

 Frivilliga avgifter 
 Avgift till hyresgästföreningen 
 Kabel-TV (där bortval kan göras) 

Egen villa – bostadsrätt 
Vid långvarigt bidragsbehov accepteras bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt så länge den ligger inom 
ramen för skälig bostadskostnad och inte representerar ett ekonomiskt värde. Villans nettokostnader jämförs 
med normen för högsta godtagbara bostadskostnad. 

Kostnaderna för el, vatten, försäkring och sophämtning beräknas enligt faktiska kostnader för aktuell period. 

Övriga boendeformer, inneboende, andrahandsboende etc. 
Vid beräkning av boendekostnaden för inneboende såväl som andrahandsboende bör den faktiska 
boendekostnaden som bostadsinnehavaren och den boende avtalat beaktas, om kostnaden är skälig. De som 
lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör inte räknas som inneboende. 

Ett av fastighetsägaren godkänt andrahandshyreskontrakt ska eftersträvas. 

Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn eller båt, 
inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas 
mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende. 
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3.2.2 Hushållsel 
Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms som skälig. Om den sökande bor i villa och bostadskostnaden 
bedöms skälig godtas faktisk uppvärmningskostnad. Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader, kan 
krav komma att ställas att byta elleverantör om kostnaden för elförbrukning är oskäligt hög. 

3.2.3 Arbetsresor 
Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor för att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som 
kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp 
till 3 km kan anses vara normalt gångavstånd. 

I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan 
användas kan bistånd beviljas för resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning 
och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). 
Samtidigt förväntas sökande ansöka om skattejämkning. Eventuella reparationer eller merkostnader av bil 
omfattas inte av försörjningsstöd. 

Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete 
eller studier. Möjligheten till annan ersättning för kostnaden för arbetsresor ska först utredas. 

Nyanlända bör beviljas fritidsresor motsvarande ett 20-kort som beaktas utifrån integrationsperspektivet. 

Om bilinnehav godkänns medräknas följande kostnader: 

 Bilschablon, 430 kr per månad ska täcka kostnader för bilskatt, trafikförsäkring samt obligatorisk 
kontrollbesiktning. Avsteg från bilschablon kan ske efter individuell prövning. 

 Bensinkostnad som motsvarar faktisk kostnad för att ta sig till och från arbetet. 
 Bilreparationer prövas mot kostnadsförslag innan utförd reparation. 

3.2.4 Hemförsäkring 
Hemförsäkring ersätts med skälig kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del fackföreningsavgifter 
ingår i hemförsäkring. Om den biståndssökande bor i egen fastighet tillkommer skäligt belopp för 
villaförsäkring. 

Alla som är folkbokförda på en adress och har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren 
täcks av dennes hemförsäkring. Undantaget är inneboende som bör uppmuntras till att teckna en egen 
försäkring. 

Rekommenderad försäkringsperiod är minsta möjliga månadsintervall. Om särskilda skäl föreligger kan längre 
tid godkännas med stöd av fakturaunderlag. 

Kostnaden ska styrkas. Tillägget allriskförsäkring godkänns som utgift i försörjningsstödet. 
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3.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetsförsäkring. 
Fackföreningsavgiften eller avgift till a-kassa godtas med faktisk kostnad. Avgiften är i normalfallet 
inkomstbaserad och den sökande bör därför ansöka om reducering av avgiften. 
Kostnaden ska styrkas med fakturaunderlag. 

4. Livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1§ 
4.1 Läkarvård, mediciner 
Faktiska kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård samt läkemedel godtas upp till beloppsgränsen 
för högkostnadsskyddet. Kostnaden ska styrkas. Beloppsgränsen är f n 1 100 kr för sjukvårdande behandling 
och 2 250 kr för läkemedel under en 12-månaders period. Möjlighet finns att på apoteket ansöka om 
delbetalning för läkemedel, månadskostnad 207 kr. 

Beviljande av medicin utom högkostnadsskydd bör ske restriktivt. Ställning tas utifrån styrkt medicinsk 
bedömning alternativt att det kan finnas sociala skäl. 

4.2 Internet 
Kostnad för internet kan beviljas med max 300 kr/mån. 

4.3 Specialkost 
Kostnader för fördyrade matkostnader ska styrkas av läkarintyg. Tillägg avseende fördyrad kost görs utifrån 
konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader vid olika behov av specialkost. 

4.4 Tandvård 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för akut nödvändig tandvård. Hit räknas också 
förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Bistånd bör beviljas i en sådan omfattning att den enskilde 
blir besvärsfri och att behovet av förnyad behandling inte blir större än nödvändigt. 

Nödvändig och omfattande tandvård kan beviljas efter kostnadsförslag från tandläkare. Kostnadsförslaget ska 
innehålla motivering, röntgenbilder och ersättningsperiod. För bedömning av kostnadsförslaget är konsultation 
av förtroendetandläkare möjlig. Förtroendetandläkaren bedömer och föreslår behandlingsnivå som motsvarar 
socialnämndens uttalade önskemål om nödvändig tandvård. Beslutet ska vara tidsbegränsat. 

Tandvårdsförsäkring beviljas inte. Avgift för narkos kan beviljas om den är styrkt genom att klienten fått remiss 
till specialisttandvård. 

För personer som tillhör LSS och för de som bor i särskilt boende, ingår nödvändig tandvård i 
högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 
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4.5 Glasögon/Kontaktlinser 
Bistånd till glasögon bör utgå i de fall behov styrks enligt läkare/optiker eller om den enskilde på grund av 
olycksfall behöver nya glasögon. Härdning och antireflexbehandlade glas godtas. 

Behovet av specialglas, färgning eller annat ska vara motiverat ur medicinsk synpunkt. Kostnadsförslag begärs 
alltid. 

Bistånd till glasögon omfattar undersökning, nödvändiga glas samt billigaste alternativ till båge, enligt aktuella 
prisuppgifter från lokala optiker. Bistånd till kontaktlinser kan utgå om det är enda alternativet och behovet 
styrks av läkare. 

4.6 Barnomsorg 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till barnomsorgskostnad. Kontroll bör föregå beslutet att rätt avgift föreligger och 
om det går att utverka avgiftsreducering via barn- och utbildningsnämnden. 

4.7 Umgängesresor 
Umgängesresor ska kunna styrkas med en överenskommelse eller ett avtal på hur umgänget med 
barnet/barnen ska se ut. 

Det ska i första hand vara ett gemensamt föräldraansvar. Den förälder som barnet ska umgås med har det 
primära ansvaret för kostnaderna. Den andra föräldern ska bidra om den ekonomiska förmågan tillåter. 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas när båda föräldrarna uppbär försörjningsstöd eller om det krävs med hänsyn 
till barnets bästa. Barnets behov och ålder samt avståndet beaktas vid bedömning av umgängesresans kostnad. 
Hänsyn bör tas till vad föräldrar i allmänhet kan ha råd med. 

4.8 Fritidsresor/ Fritidskostnader 
Socialnämnden bör möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid. Fritidsposten bör 
beaktas. I vissa fall kan dock ytterligare kostnader godkännas för exempelvis resor till och från fritidsaktiviteter. 

I första hand utgår lokalt busskort (rabatt 10, 20 eller 40 resor, alternativt periodkort). Man bör även beakta 
hur den lokala kollektivtrafiken är uppbyggd samt hur den enskildes sociala nätverk ser ut. 

Efter prövning i det enskilda fallet kan bilinnehav godtas till stora barnfamiljer, tre barn eller fler, se tidigare 
belopp för bilinnehav under punkt 3.2.3 Arbetsresor. 

4.9 Hemutrustning 
Med hemutrustning avses sådan utrustning som behövs för att hemmet ska fungera. Utgångspunkten är att 
den enskilde inom rimlig tid ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå vad gäller hemutrustning. 
Hemutrustning kan beviljas med max 14 % av prisbasbeloppet. 

Vad som är skälig levnadsnivå för den enskilde måste bedömas utifrån situationen, personliga förhållanden, 
ålder och möjligheter till egen försörjning samt med beaktande av barns behov. 
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 Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand vara ett 
föräldraansvar. Ungdomar som beviljas eget boende av sociala skäl kan få bistånd till hemutrustning 
när föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter. 

 Vid separationer ska principen vara att hemmet ska delas så att båda parters behov tillgodoses, med 
särskild hänsyn till barnens bästa. Bistånd ska endast utgå i undantagsfall. 

 Till personer som saknar elementär hemutrustning kan nödvändig sådan beviljas. 

Efter individuell prövning kan bistånd utgå för att ersätta förslitna varor samt reparationskostnader av t ex 
TV/Dator. Beloppet för försliten hemutrustning bör inte överstiga beloppet för inköp av elementär 
hemutrustning. 

4.10 Spädbarnsutrustning 
Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan beviljas med max 
13 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som 
begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det 
finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets bästa. 

4.11 Flyttkostnader (flytt till annan ort) 
För att få hjälp med flyttkostnad krävs att man har arbete eller andra starka sociala skäl. Personen ska kunna 
uppvisa första – eller andrahandskontrakt för boende på nya orten. Kostnadsförslag ska lämnas in om man 
ansöker om hjälp till flyttkostnad. 

Bistånd till flyttkostnader för personer som lever under hot och våld ska särskilt beaktas. 

4.12 Skulder 
Bistånd till skulder ska beviljas restriktivt. Stöd till skuld för hyra, el eller vatten kan beviljas om den sökande 
hade ett underskott när skulden uppstod och ingen annan lösning fanns. I annat fall efter individuell prövning 
och helhetsbedömning. De sociala konsekvenser som en vräkning, el eller vattenavstängning kan medföra för 
hushållet ska beaktas och redovisas, särskilt för barnfamiljer, personer som är våldsutsatta och personer med 
funktionshinder. 

Bistånd till skuld hos a-kassan kan i vissa fall beviljas om avsikten är att den sökande uppnår egen försörjning. 

Ekonomiskt bistånd till kvarskatt utges inte. Person som har så hög kvarskatt att han inte har en skälig 
levnadsnivå, ska vända sig till lokala skattemyndigheten och ansöka om anstånd. Bistånd i avvaktan på att detta 
fastställs kan ges i form av korttidsnorm samt boendekostnad. 

Ekonomiskt bistånd utges inte till böter. 

Socialsekreterare har delegation att besluta om skulder upp till 20 000 kr. Skulder på belopp utöver detta 
beslutas av enhetschef. 
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4.13 Begravningskostnader 
Beviljas efter särskild prövning till billigaste kostnad men med beaktande av ”seder och bruk” och en värdig 
begravning. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. I 
begravningskostnaderna ska följande poster beaktas: 

 Kista/bårtäcke 
 Urna 
 Transport 
 Minnespärm 
 Annons 
 Kistbukett 
 Gravsten 
 Begravningsentreprenörens arvode 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp. Utöver detta kan 
ersättning utgå för förtäring för de allra närmaste. Detta bedöms i det enskilda fallet och kan beviljas med max 
120 kr per person. 

4.14 Julklappar 
Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i december månad får en summa för julklappar till sina 
barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och inkluderar även umgängesbarn. 

Beloppet till julklappar per barn delas upp i tre åldersgrupper enligt nedan. Beloppet är kopplat till en viss 
procent av prisbasbeloppet innevarande år. 

0-2 år 0,7 % av prisbasbeloppet 

3-10 år 1,0 % av prisbasbeloppet 

11-20 år 1,2 % av prisbasbeloppet 

5. Övrigt ekonomiskt bistånd 4kap 1§ SoL 
5.1 Förmedlingsmedel 
En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap 1§ SoL. Förmedlingens syfte 
är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi. Denna form av bistånd bör användas 
återhållsamt. 

6. Särskilda grupper 
6.1 Personer som tillfälligt vistas i kommunen 
Som vid alla ansökningar om ekonomiskt bistånd måste socialnämnden göra en individuell bedömning av den 
enskildes biståndsbehov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om personen bedöms befinna sig i 
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kommunen tillfälligt kan biståndet begränsas till att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det 
oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun eller sitt hemland. 

Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bistånd för att 
avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. 

6.2 EU/EES-medborgare 
EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att uppehållstillstånd inte krävs för att vistas i Sverige 
upp till tre månader om man kan försörja sig själv. Om personen inte kan försörja sig själv och ansöker om 
ekonomiskt bistånd måste alltid i första hand en prövning av personens uppehållsrätt göras. Uppehållsrätt 
bedöms från fall till fall. Därefter tas ställning till den enskildes rätt av ekonomiskt bistånd. 

EU/EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige har i likhet med personer som saknar 
uppehållstillstånd inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten, förutom i vissa akuta nödfall. 

6.3 Nyanlända flyktingar 
Nyanlända flyktingars rätt till etableringsersättning och nivå på denna fastställs av Arbetsförmedlingen. 
Etableringsersättningen betalas sedan ut av Försäkringskassan. Det uppstår ett glapp i inkomst från det att 
flyktingen anländer till kommunen och till dess att etableringsersättning utbetalas. I de delar flyktingen inte 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom etableringsersättningen ska behoven tillgodoses genom 
försörjningsstöd. I vissa fall kommer flyktingen på grund av låg eller ingen prestationsförmåga att beviljas del av 
eller ingen etableringsersättning. 

6.4 Unga vuxna 18-25 år 
6.4.1 Sökande unga vuxna 18-25 
För hemmaboende vuxen över 18 år, som saknar inkomst, ska bistånd till bostadskostnad i huvudregel inte 
utgå. 

För en ung vuxen som varit bosatt i föräldrahemmet under sin uppväxt, men som för en längre tid än 6 
månader har varit självförsörjande i eget boende och sedan flyttar tillbaka till föräldrahemmet godtas 
fördyrade kostnader för el och vatten. Efter prövning kan del av hyra beviljas enligt socialstyrelsens beräkning 
för hushållsgemenskap. 

Försörjningsstöd till eget boende för ungdomar mellan 18 – 20 år godtas endast om starka sociala skäl 
föreligger. Försörjningsstöd till eget boende unga vuxna mellan 21-25 år, beviljas om eget boende är 
nödvändigt för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Föräldrar i åldersgruppen 18 – 20 år har rätt till eget boende utan prövning av starka sociala skäl. 

6.4.2 Sökande med hemmaboende barn över 18 år 
För sökande som har hemmaboende vuxet barn som har inkomst, avräknas 2,63 % av prisbasbeloppet från 
familjens bruttonorm, vilket motsvarar den unge vuxnes bostadskostnad för boendet i hemmet. 
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6.4.3 Skolungdomar 
Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, ska vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd inte reducera försörjningsstödet om inkomster av eget arbete understiger ett 
prisbasbelopp per kalenderår. Beloppet avser den unges disponibla arbetsinkomst, dvs. efter skatteavdrag. 
Detta gäller även ungdomar där stöd till försörjning har tagit över föräldraförsörjningsansvaret. Det upphör 
dock att gälla om ungdomen inte fortsätter sina gymnasiestudier. 

6.5 Vuxna studerande 
Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Vuxna 
studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen som studerar bör dock kunna 
ges ekonomiskt bistånd t.ex. 

 Om han eller hon aktivt har sök feriearbete men inte fått något. 
 Om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen. 
 I akuta nödsituationer under pågående termin. 
 Om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan 

tillgodoses genom arbete. 

6.5.1 Studerande med familj där ena parten har studiemedel 
Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för framtida försörjning, bör socialnämnden inte 
ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han/hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Om den studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få ett arbete som medför 
stadigvarande försörjning kan det vara rimligt att han/hon söker arbete för att kunna bidra till familjens 
försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs. 

6.6 Egen företagare 
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL till egna företagare bedöms restriktivt men varje ansökan måste prövas 
individuellt. Vid en avveckling/konkursansökan kan ekonomiskt bistånd beviljas. Beslut ska föregås av 
redovisning från revisor och om konkurs föreligger en kopia av konkursansökan. Sökanden ska ha ställt sig till 
arbetsmarknadens förfogande och ansökt om a-kassa eller annat arbetsmarknadsstöd. 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-04 
Dnr 19SN50 

Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
revidera dokumentet. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 är ett stående ärende på 
socialnämndens sammanträden. Nu behöver dokumentet ses över för att säkerställa att det 
överensstämmer med det pågående förändringsarbetet. 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-21 
Dnr 19SN1 

Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Ärendebeskrivning 
Piteå Kommun har under 2018 erhållit 8 811 202 kr till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Bifogat beslutsunderlag är redovisat till Socialstyrelsen. 

Syftet med den ökade bemanningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. 
Stimulansmedlen är i sin helhet fördelade på våra 10 vård- och omsorgsboenden. 
Bemanningen är genom dessa höjd till 0,835 årsarbetare per lägenhet mot tidigare 0,80 
årsarbetare per lägenhet. Bemanningsutökningen har använts till att öka tryggheten och skapa 
meningsfullhet för de boende. 

Beslutsunderlag
Återrapportering 2018 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-14 
Dnr 18SN274 

Uppföljning influensavaccinering 2018 

Förslag till beslut
Godkänna informationen 

Ärendebeskrivning
Socialtjänstens ledningsgrupp beslutade inför influensasäsongen 2018-2019 att erbjuda gratis 
vaccin till socialtjänstens personal som arbetar brukarnära. Det handlade om cirka 700 
anställda i äldreomsorgen och 500 i stöd och omsorg. En beräkning var att ca 1200 personer 
skulle erbjudas vaccinering. 

Resultat 
1473 anställda har erbjudits vaccin. 207 personer (14 %) har fått vaccinet till en kostnad av 47 
610 kronor. 

Vid Berggården och hemtjänstgrupperna City syd, Västra kajen och Södra hamn som fick 
erbjudandet för andra året vaccinerade sig: 
26 % 2017 
40 % 2018 

Av det inrapporterade resultatet från verksamheterna kan man se stor skillnad i hur många 
som valt att vaccinera sig. Antalet som vaccinerat sig varierar mellan 0- 40 % på olika 
arbetsplatser. 

Resultat i år hade varit bättre om inte bristen på vaccin uppstått då det var flera anställda som 
inte hann få vaccinet. 

Om vaccinering minskat sjukfrånvaron är svårt att säga då vi i statistiken inte kan se orsaken 
till frånvaron. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 

Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



   

    
    

  

Ärende 12 

Information om ansökan om 
statsbidrag samt redovisning för 

personligt ombud 2019 



 

        
  

  
        

        

               
       

      
   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-15 
Dnr 18SN482 

Information om ansökan om statsbidrag samt redovisning för 
personligt ombud 2019 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna informationen om 
ansökan om statsbidrag samt redovisning för personligt ombud 2019. 

Ärendebeskrivning
Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 
år. Ansökan om medel ska göras av socialnämnden. 

Beslutsunderlag
Redovisning av statsbidrag för personligt ombud 2018 
Ansökan Personligt ombud 2019 

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

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 



       

   
   

   
  

 

 
     
                                                                                       

  
   

 
  

 

 

    

      

 

      

    

  
   

         

    
     

Ifylld blankett mailas eller skickas till följande adress: 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för social hållbarhet 
Att: Katarina Sandling Jonsson
971 86 Luleå 

REDOVISNING 
Statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud 

Statsbidrag avseende år 2018 

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget 

Kommun 
Piteå kommun 
Utdelningsadress Postnummer 

941 85 
Postort 
PITEÅ 

Kontaktperson 
Gunilla Granqvist 

Avdelning/Enhet 
Psykosocialt stöd för vuxna 

Nämnd 
Socialnämnden 

Telefon (inkl. 
riktnummer)0911-696 413 

E-postadress 
gunilla.granqvist@pite 
a.se 

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar 

Kommun/kommuner 

1. Personliga ombud 
Totalt antal ombudstjänster i kommunen: 

Postadress: Telefon (växel): Webbadress: E-post:
Länsstyrelsen Norrbottens län 010-225 50 00 www.lansstyrelsen.se/norrbotten norrbotten@lansstyrelsen.se 
971 86 Luleå 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


           

                      
                                                                  

   
                                              

                                                                

   
     

    

             

           

     

   

                                                                

   
     

     

   

   

     

                                                                                                                                                                                 
                 

         

                      
                

Ange antal tjänster med 2 decimaler1: 

Antal Antal 
kvinnor män 

Utbildning 

Ja Nej 

Ange antalet personliga ombud 
3,5 3 1 

Ombuden har erbjudits utbildning. 
ja 

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. 

Utbildningstillfällen ordnade i samband med nätverksträffar av länsstyrelsen och PO- norr och 
Sverige/YPOS 

De två nya PO-na har deltagit i de av socialstyrelsen anordnade introduktionsutbildningen 

Utbildningar ordnade i kommunen ex samsjuklighet 

Om nej, ange varför. 

Handledning 

Ja Nej 

Ombuden har erbjudits handledning. 
ja 

Om ja, ange vilken slags handledning. 

Såväl process som ärendehandledning 

Om nej, ange varför. 

2. Klienter 
Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år. 

1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25 

2 



          
 

   

     

     

     

    

   

     

     

     

    

   

     

     

     

                                                                                          
   

               

        
        

                                                                        

    

            
     

            

Kvinnor män 
Totalt antal klienter 45 46 

därav mellan 18 och 29 år 10 20 

därav mellan 30 och 49 år 18 15 

därav mellan 50 och 64 år 9 9 

därav 65 år och över 1 0 

Antal nya klienter 28 27 

därav mellan 18 och 29 årk 17 20 

därav mellan 30 och 49 år 18 18 

därav mellan 50 och 64 år 9 9 

därav 65 år och över 1 0 

Antal avslutade klienter 19 17 

därav mellan 18 och 29 år 7 6 

därav mellan 30 och 49 år 7 9 

därav mellan 50 och 64 år 5 2 

1 0 

Klienter med hemmavarande barn 

kvinnor män 

Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år2 vilka är kända för verksamheten. 10 8 

3. Kontakt med verksamheten 

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker. 
Flera orsaker kan anges per person. 

2 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten. 

3 



  

 

 

    

    

 

    

       
     

      

               
       

            

        

              
            

                
              

       

    
                                                                

     
        

   
        
              

     
            

Kontaktorsak Kvinnor Män 
Ekonomi 17 15 

Bostad 11 6 

Sysselsättning 10 11 

Struktur i vardagen 10 10 

Bryta isolering 4 6 

Relationsfrågor 6 5 

Existentiella frågor 2 2 

Stöd i kontakten med myndighet 17 20 

Stöd i kontakten med sjukvården 11 6 

Annan orsak 5 4 

Om annan orsak, ange vilken. 

Befintliga nätverk fungerar dåligt trots många inblandade 
personer. Alt inga eller svaga nätverk. 

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller orsaken till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud? I så fall, på vilket sätt? 

Fler avslag från FK. Hjälp med att söka fonder. Kontakter med olika arbetsgivare 

Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller vilka grupper inom målgruppen som tar 
kontakt och söker stöd av personligt ombud? I så fall, på vilket sätt? 

Antalet personer med psykisk ohälsa har gjorts mer ”synliga” och söker hjälp. Har svårt att hitta 
individuella och specifika lösningsvägar för sina olika problem inom ramen för olika samhällsutbud och 
regelverk. Erbjuds allt oftare sk ”quck-fix”-lösningar genom medicinering. 

4. Tillgång till personligt ombud 
Ja Nej 

Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för 
tillgång till personligt ombud. ja 

Om ja, ange dessa. 
1-Personer med omfattande psykiska problem med minderåriga barn prioriteras. 
2-Personer som riskerar omfattande och starkt förvärrade problem om inga åtgärder vidtas snabbt. T.ex. 
vräkningshot med bostadslöshet som följd prioriteras. 
3-Skulder som akut kan resultera i avsevärt förvärrade och svårlösta långvariga situationer prioriteras. 

4 



             

   

     

    
            

          
     

     
          
          

           
       

     

      

                                                                                                                                      

      

     

     

      

      

      

                             

          

     

          

           

Däremot så inventeras alltid vilka nätverk personer har som söker PO. Svaga/inga nätverk prioriteras. 

Om nej, ange varför. 

5. Organisation, ledning och samverkan 
Ange vem som är utförare av verksamheten med personligt ombud i er kommun 

Ja Nej 
Kommun ja 
Förening nej 
Stiftelse nej 
Aktiebolag nej 
Annan utförare nej 
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens namn 

Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej 

Kommun/kommuner ja 

Arbetsförmedlingen ja 

Försäkringskassan ja 

Landstingets primärvård ja 

Landstingets psykiatri ja 

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka 

Patientorganisationer nej 

Brukarorganisationer ja NSPH/RSMH 

Anhörigorganisationer nej 

Annan organisation nej 

5 



           
     

     

             
  

     

   
                                  

        
        

             
      

       
           

         
            

           
           

               

                
  

           
          

        
              

           
        

              
               
           

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför. 

Om kommunen arbetar för att få representanter för dessa huvudmän att delta i 
ledningsgruppen, ange hur. 

6. Tillgång till samhällsservice 
Ja Nej 

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten. ja 

Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till 
samhällets utbud av vård, stöd och service. 

1- ”Svaga/otillräckliga” läkarutlåtanden utifrån FK´s krav på olika beskrivningar. 
2- Även läkare som vägrat skriva läkarutlåtanden med motivering: ”Det är ingen idé”. 
3- Professionella arbetsförmågeutredningar som ska utföras av behörig, kompetent och 

utbildad personal, har ibland ersatts av enklare anteckningar. Tyvärr utförda av icke 
professionella. Då kallas dessa bedömningar bara för ”sammanställning av resultat vid 
praktik”, samt ”slutredovisning av praktik”. Resultatet av dessa enklare bedömningar har 
blivit att de inte kan användas av t.ex. FK vid ansökning av sjukpenning eller sjukersättning 
m.m. 

Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som har 
identifierats under året. 
1- Vi har tagit upp dessa problem i den ledningsgrupp som PO-Piteå har. 
2- Vi hjälper våra klienter att förbereda träffarna med läkare genom att: 

- Redan vid tidsbokningen ge information om vad läkarbesöket gäller. 
- Vi har också gjort en mall som redan i förväg kan lämnas in till läkaren. 
- I denna mall finns tydligt beskrivet vad som behöver förtydligas samt beskrivas. 
- Vi kan också som PO följa med vid läkarbesök. 

PO har utökat antalet träffar tillsammans med våra samarbetspartner och olika myndigheter. Vid dessa 
träffar så utbyter vi bl.a. erfarenheter samt framför olika hinder som vi uppmärksammat. Hinder som 
också behöver bearbetas, men även visat på det som redan fungerar bra.3,5 
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7. Ekonomi 
Beviljat statsbidrag 

Beviljat statsbidrag, kr 

1 058 400 kr, 

Årsanställningar, ange antal ombudstjänster i kommunen. 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00 
3,5 

Förbrukat statsbidrag 

Förbrukat statsbidrag, kr 

1 058 400 kr, 

Årsanställningar på heltid/deltid exkl. tjänstledighet 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00 
3,5 

Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, 
ange varför. 

8. Övrigt 
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten 

9. Underskrift av behörig företrädare för kommunen 
Datum 
2019-01-15 
Namnteckning Namnförtydligande 

Gunilla Granqvist 
Titel 
enhetschef 

Tjänsteställe 
Socialtjänsten, psykosocialt stöd 

Telefon (inkl. riktnummer) 
0911-696 413 

E-postadress 
Gunilla.granqvist@pitea.se 

Detta dokument har beslutats digitalt och saknar 
därmed underskrift 

7 



      
   

  
   

   
   

  

    
 
     

       

            
             

            
 

           
            

           
          

 

 
                 

       
                  

                    
                

 

 

 
 

   

 
   

 
   

  

  
   

  

    

      

Ifylld och underskriven blankett mailas eller Sida 
skickas till följande adress: 1(4) 
norrbotten@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Att: Katarina Sandling Jonsson 
Enheten för social hållbarhet 
971 86 Luleå 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8. 

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

Statsbidragets omfattning 
Statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet kan komma att 
justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit. 
Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade medel kan komma att 
återkrävas. 

Sökande kommun 

Kommunens namn: 
Ptieå kommun 

Förvaltning: 
Socialförvaltningen 

Postadress: 
941 85 PITEÅ 

Tfn: 
0911-696 413 

E-post: 
Gunilla.granqvist@pitea.se 

Organisationsnummer: 
212000-2759 

Plus-eller bankgiro 
kommunens Bankgironr: 261-33 21 

Ansökan avser år: 2019 

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 3,5 
Referens på utbetalningen: 
50242 

Nämnd som beslutat om ansökan: 
Socialnämnd 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 

Postadress: Telefon: (växel) Webbadress: E-post: 
Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå 010-225 50 00 www.lansstyrelsen.se/norrbotten norrbotten@lansstyrelsen.se 

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


 

      

 
 

  
            

              
  

      

  
           

           

       
         

   

       
               

                 
           

             
 

   
           
           

          

              
 

            
             
               

Kontaktperson 
Befattning: 
enhetschef 

Namn: 
Gunilla Granqvist 

Postadress: Storgatan 16, 941 31 PITEÅ 

Tfn: 
0911-696 413 

E-post: 
Gunilla.granqvist@pitea.se 

Driftsform/driftsformer och utförare 
Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 
är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 
punkt 3.) 

Personliga ombuden är anställda av Piteå kommun 

Samverkan kring verksamheten 
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 
med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4) 

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
Piteå kommun (socialtjänsten), Region Norrbotten (psykiatrin och primärvården), Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt NSPH (brukarorganisationerna) 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 
Med de myndigheter som finns representerade i ledningsgruppen (se ovan), men även andra delar av 
kommunen än där personliga ombuden är anställda, som t ex Stöd till försörjning, Stöd till barn och 
familj, Konsumentrådgivningen. Landstinget förutom primärvården och psykiatrin även LSS Råd och
Stöd och vuxenhabiliteringen. Även visst samarbete med organisationer som Röda korset, Lions och 
Svenska kyrkan. 

Plan för verksamhetens organisation 
Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 
verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.) 

Kontinuerlig uppföljning av personliga ombudens arbete vid träffar med närmaste chef 2 ggr/månad samt 
vid behov. 
Beslut om beviljande av personligt ombud görs av enhetschef i samråd med arbetsgruppen. 
Diskussion och beslut om ev ändring i prioriteringar och/eller målgrupp sker vid ovanstående träffar. 
Personliga ombuden gör sin del av enhetens enhetsplan, som följs upp och utvärderas minst en gång/år 





   
             

       

 
            

           
             

       

            
        

                
                

             
               

          

  
 

     
 

Planer för arbetets utformning 
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 
exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.) 

Regelbunden handledning. 
Möjlighet att delta på nätverksträffa PO Norrbotten samt PO Norrland. och YPOS rikskonferens. 
Erbjuds utbildning inom arbetsområdet på samma villkor som andra anställda inom enheten. 
Ett av våra personliga ombud har under 2016 genomgått utbildning anordnad av Nordiska 
Nätverksprojektet om nätverkslag vars metodik implementeras i arbetsgruppen. 

Uppföljning 
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 

Under 2016 gjordes en genomlysning av väntetider och kö för att få personligt ombud. Därefter gjordes 
en översyn av arbetssituation, väntetider, struktur kring PO-info mm. Det har resulterat i att vi utökade 
med ytterligare ett halvtids Personligt ombud under en treårsperiod i första hand 2017-2019. 
Utvärderingen av utökningen kommer att göras under våren 2019 för att ge socialnämnden underlag för 
ev beslut om permanentande av 3,5 personligt ombud fr om 2020. 

Ort och datum 
Piteå 2019-01-15 

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning 
Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2019-02-01 

Dnr 18SN319 

Rapportering av ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2018 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 – 2018 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. 

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

Stöd och omsorg 
Under kvartal 4 så fanns det totalt 13 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 
månader. Det är 2 st mindre än senaste rapporteringen. 

- 1 st beslut avser sysselsättning 
- 7 st avser kontaktfamilj 
- 1 st kontaktperson 
- 2 st-beslut om boende vuxna. 
- 1 st beslut om ”Trappan” 
- 1 st Ledsagare 

Under perioden så har 5 st beslut om insats verkställts, fördelat på: 
1 st sysselsättning 
3 st kontaktperson. 
1 st Familjehem
Övriga beslut har ej kunnat verkställas då 
matchning av behov ej ansetts lämplig alternativt att person tackat nej. 

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 fanns det 12 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 3 månader, 
vilket är 5 beslut färre jämfört med kvartal 3. Samtliga avser beslut om särskild boendeform i 
vård och omsorgsboende gällande personer i behov av plats på en somatisk respektive 
demensenhet. 

- 8 fick behovet tillgodosett genom tillfällig boendeform på Villa utkiken. 
- 4 fick behovet tillgodosesett inom ramen för ordinär boendeform 

Samtliga har fått erbjudande om permanent plats inom särskild boendeform, varav 11 har 
tackat ja och flyttat in, 1 har valt att återta sin ansökan och bo kvar i ordinär boendeform 

Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 

Stöd och omsorg 



 

          
     

           
            

            
              

    

              
            

          
     

  
             
            
            

            
            

             
             

            
            

          
            

              
            

             
 

            
              

            
           

              
               

            

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-01 
Dnr 18SN319 

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

Äldreomsorgen 
Under kvartal 4 har samtliga personer som väntat mer än tre månader kunnat tilldelas 
permanent plats i särskild boendeform. Samtidigt har väntetiden från beslut till verkställighet
för övriga medborgare minskat. Ökad tillgänglighet möjliggör dessutom att medborgarnas 
önskemål kan tillgodoses i högre utsträckning. 

Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 

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

Äldreomsorgen 
Antalet tillgängliga platser inom särskild boendeform medför att resurser kan frigöras vid 
Trädgårdens äldrecentra och Villa utkiken samtidigt som personer med omfattande behov i
ordinär boendeform kan erbjudas plats inom särskild boendeform. Ökad tillgänglighet 
möjliggör att vi högre utsträckning kan matcha behov, önskemål mot våra tillgängliga 
resurser. Arbetet med rätt tid mellan beslut och verkställighet fortsätter att ske löpande och 
individuellt utifrån den enskildes behov, situation och resurser med beaktande för tillgängliga 
verksamhetsresurser och rimlig tid till utförare att planera, samordna och starta upp beviljade 
insatser. 

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

Konsekvensbeskrivning 
Budget 



 

  
            

            

       

  
          

  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-01 
Dnr 18SN319 

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

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

Beslutsunderlag
Rapportering SoL kvartal 4 2018 – avidentifierad ÄO 

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

Petra Stridsman Tomas Backeström 
Enhetschef Avdelningschef 
Socialförvaltningen Socialförvaltningen 





   

 

 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut SoL 

Kvartal 4 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Erbjuden plats på Saxofonen. Tackat nej 

på grund av att lägenheten ligger på 

bottenvåningen. 

M FöDa Sysselsättning 2018-04-23 2018-12-10 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Det finns en plan för personen under 

hösten 2018. 

K VF Ledsagarservice X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Avbrott i verkställigheten 2018-07-01. 

Resursbrist, saknar lämplig personal. 

K PS Boende vuxna 2018-08-02 X 2019-01-08 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Ingen ledig plats. 

M FöDa Sysselsättning 2018-09-11 2018-10-01 X 2019-01-10 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Erbjuden plats på SAVO med planerad 

start i november 2018. Inte verkställt 

på grund av hälsoskäl. Personen har 

återtagit sin ansökan om sysselsättning. 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

VF = Vuxna funktionsnedsatta 
Sida 1 av 3 



  

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

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

Tillfrågats om korttidsvistelse som alter-

nativ till kontaktfamilj, men tackat nej. 

M BoF Kontaktfamilj 2017-12-05 X Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

Tillfrågats om korttidsvistelse som alter-

nativ till kontaktfamilj, men tackat nej. 

K BoF Kontaktfamilj 2018-05-17 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Hittat lämplig kontaktfamilj, möte för 

uppstart planeras till 22/1. 

M BoF Kontaktfamilj 2018-05-17 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Hittat lämplig kontaktfamilj, möte för 

uppstart planeras till 22/1. 

K BoF Kontaktperson 2018-05-16 X 2018-11-06 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Verkställd. 

K BoF Kontaktperson 2018-05-23 X 2018-10-24 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Verkställd. 

M BoF Kontaktperson 2018-06-26 X 2018-12-04 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Verkställd. 

BoF = Barn- och familj 

Sida 2 av 3 



 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M BoF Kontaktfamilj 2018-07-02 X 2018-11-05 Insatsen verkställdes ej. Behovet av KF 

ansågs ej längre föreligga och insatsen 

avslutades därför 181105. 

M BoF Familjehem 2018-07-06 X 2018-11-21 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Insatsen verkställd. 

M BoF Kontaktperson 2018-09-14 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Ej hittat lämplig kontaktperson. 

K BoF Kontaktfamilj 2018-09-20 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Ej hittat lämplig kontaktfamilj. 

M BoF Kontaktfamilj 2018-09-26 2019-01-09 När beslut om insats togs beslutade man 

att verkställighet skulle ske först efter 

avslutad placering, i januari 2019. 

Insatsen verkställd i enlighet med plan. 

M BoF Trappan 2018-10-09 X Insatsen har ej kunnat verkställas då 

förutsättningarna runt barnet inte 

är uppfyllda för att insatsen ska kunna 

ges under trygga förutsättningar. 

Sida 3 av 3 



   

    
     

Ärende 14 

Rapportering av ej verkställda 
beslut – LSS, kvartal 4 2018. 



 

         

  
           

  

             
             

            
         

                  
  

      
     
     
    

     
    
    

                
               
    

           
              

     

             
            
              

              
             

               
            

             
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-28 
Dnr 18SN320 

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS, kvartal 4 2018. 

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 till 
kommunfullmäktige samt revisorerna 

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

Under kvartal 4 fanns det 13 st ej verkställda beslut. Det är en minskning om 3 ärenden sedan 
senaste rapporteringen. 

-4 st beslut om särkilt boende, 
-6 st beslut om daglig verksamhet 
-2 st beslut om Kontaktperson 
-1 st beslut om Kortidsvistelse 

Beslut som har verkställt under kvartalet: 
- 1 st boendebeslut 
- 1 st beslut kontaktperson. 

Resterande beslut om totalt 11 st, fördelade på 4 st särskilt boende, 6 st daglig verksamhet 
samt 2 st kontaktperson och 1 st kortidsvistelse har ännu ej fått något erbjudande alternativt 
tackat nej av olika skäl. 

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

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. I 
nulägesbeskrivning så kommer verksamheten att behöva öppna upp ett nytt boende enligt LSS 
under första hälften av 2019. Daglig verksamhet kommer att behöva göra en översyn när det 
gäller lokaler och anpassning till målgruppen. Verksamheten är drabbad på grund av 
vattenskador vilket har lett till trångboddhet i tillfälliga lokaler samt svårigheter att anpassa 
individers specifika behov 

Budget 



 

             
       

   

  
 

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-01-28 
Dnr 18SN320 

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

Beslutsunderlag
Rapportering LSS - avidentifierad 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



  

 

 

 

 

Rapportering ej verkställda beslut LSS 

Kvartal 4 - 2018 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

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

2018-11-12 gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-06-30). 

Önskar specifikt boende i Öjebyn. Ingen 

ledig plats sedan ansökan. 

Erbjuden plats på Blå Kullen, men tackade 

nej. Önskar specifikt boende i centrala stan. 

Blivit erbjuden plats på Birkarlen och tackat 

ja. Fått erbjudande om inflyttning efter års-

skiftet. Gode mannen önskar att flytten 

ska få ske långsamt. 

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

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2017-12-31). 

Ingen ledig plats. Önskar plats på Bryggan 

Café. Finns inte plats där just nu. 

Då Bryggan lägger ner sin verksamhet 

första halvåret 2019 kommer vi inte att 

placera där. Personen kontaktas om andra 

önskemål. Inte verkställd på grund av vatten-

skada på Onyxen och den verksamheten har 

blivit utplacerad på övriga dagverksamheter. 

Kommer att erbjudas plats på Onyxen med 

start i januari 2019. 

PS = Psykosocialt stöd 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

Sida 1 av 5 



 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

K PS Boende vuxna 2018-01-18 2018-09-06 2018-11-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Kanalgatan. Tackat ja via 

förvaltare. Planerad inflyttning november 

2018. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Kontakt startad med arbetsanpassare, men 

personen har varit svår att nå. 

Personen är inte aktuell på grund av 

hälsoskäl, men beslutet ligger vilande. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-03-02 2018-11-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig plats. Finns en plan för 

personen under hösten 2018. 

Erbjuden plats på SAVO, men kom aldrig på 

grund av hälsoskäl. Nytt försök under 

januari 2019. 

M PS Boende vuxna 2018-03-07 X 2018-12-04 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31). 

Ingen ledig boendeplats. 

Skriven i Skellefteå kommun. Familjehems-

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 
Sida 2 av 5 



 

 

 

 

Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

placerad i Piteå. Har fått gynnande beslut 

på gruppbostad i Skellefteå, men önskar 

flytta till Piteå. Inte fått något erbjudande. 

Flyttade till Skellefteå 2018-12-03. 

K PS Boende vuxna 2018-04-09 2018-12-06 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Ingen ledig boendeplats. 

Erbjuden plats på Birkarlen, tackade nej. 

M FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-04-19 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Väntat på studier som inte blev aktuellt. 

Finns en plan för personen på Safiren 

under hösten 2018. Inte verkställd på 

grund av vattenskada på Onyxen och den 

verksamheten har blivit utplacerad på 

övriga dagverksamheter. Finns en plan 

för personen på Safiren under januari 2019. 

K VF Kontaktperson 2018-04-25 2018-10-09 2018-10-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Har blivit erbjuden en kontaktperson. 

Kommer att verkställas 2018-10-22. 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

VF = Vuxna funktionsnedsatta 

Sida 3 av 5 



 

 

 

 

 

Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

M VF Kontaktperson 2018-05-30 2018-07-06 X 2018-11-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Har blivit erbjuden en kontaktperson, 

men tackade nej till erbjudandet. 

Insatsen avslutad på egen begäran. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-06-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-06-30). 

Personen själv vill avvakta med verkställ-

ande på grund av inskolning av barn i för-

skolan. 

K FöDa Daglig 

verksamhet 

2018-07-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Inte verkställd på grund av vattenskada 

på Onyxen och den verksamheten har 

blivit utplacerad på övriga dagverksamheter. 

Planerad start på Kristallen januari 2019. 

K PS Boende vuxna 2018-08-22 2018-12-13 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-09-30). 

Haft egen lägenhet med boendestöd,  

fungerade inte. Bor hos pappa och bonus-

VF = Vuxna funktionsnedsatta 

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet 

PS = Psykosocialt stöd 

Sida 4 av 5 



 

 

 

 

 

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts-

datum 

Datum för 

erbjudande 

Beslut ej 

verkställt 

Verkställt 

datum 

Avslutat Tackat 

nej 

Kommentar 

mamma, ohållbar situation. Familjen orkar 

inte, mycket konflikter. Personen tror att ett 

närboende skulle passa. Erbjuden plats på 

Birkarlen 2018-12-13, tackade nej. 

M BoF Korttidsvistelse 2018-05-21 2018-06-28 

2018-10-17 

X 2018-12-07 X Blivit erbjudna plats vid två tillfällen. 

De önskar avvakta till åtminstone efter jul 

med att påbörja inskolning på korttids. 

2018-12-07 Uppger de skriftligen att 

de avstår från att ha kvar korttids. 

Insatsen avslutades därför. 

M BoF Kontaktpersson 2018-09-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade 

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället 2018-09-30. 

Ingen lämplig kontaktperson har hittats. 

BoF = Barn- och familj 

Sida 5 av 5 



   

    

Ärende 15 

Information om rutiner för 
anhörigvård 



 

     

  
     

            
             

               
        

              
                  

             
           

 

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-06 
Dnr 19SN51 

Information om rutiner för anhörigvård 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Anhörigvård är för kommunerna ett frivilligt bistånd att bevilja enligt Socialtjänstlagen (SoL). 
I Piteå kommun har biståndet nyttjats i undantagsfall när andra insatser inte bedömts
tillräckliga i både Stöd och omsorg (SO) och Äldreomsorgen (ÄO). I dagsläget har varken SO
eller ÄO någon person som har beviljat biståndet. 

Rutiner för bedömning av anhörigvård togs fram av Lars Ekman (ÄO) och Ann Wennerkull 
(SO) 2005 som gällde hela Socialtjänsten. Då dessa är över 10 år gamla fanns det behov av att 
revidera dem. Grunden och kriterierna i det reviderade rutindokumentet bygger på det som 
togs fram 2005 och gäller även framgent hela Socialtjänsten. 

Beslutsunderlag
Rutiner anhörigvård 

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

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



      

    
 

                                                                       

        

  

             
              

            
             

             

               
                 

               
                

           
              

             
              

            

            
            

   
              

        

  

             
          
                

  
        
              

  

            
      

  

    

Rutiner anhörigvård 

Vad säger lagen 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att utforma sin 
socialtjänst. Här finns regler om skyldigheter för kommunen att bedriva vissa verksamheter för att 
tillgodose medborgarnas behov. Kommunens frihet att utforma sådan verksamhet begränsas bara i 
den mån det finns regler som inskränker friheten. Av socialtjänstlagen framkommer även en 
angelägenhet om att förebygga att den enskilde själv blir fysiskt och psykiskt utsliten. 

Enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 § framkommer ”den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. 

Av propositionen till socialtjänstlagen 2000/01:80 s.91 framkommer ”Vid bedömningen av vilken 
insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den 
önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med 
andra insatser samt den enskildes önskemål. Det kan enligt regeringens mening inte finnas en 
obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad”. 

Kriterier 

o Anhörigvård kan beviljas i undantagsfall där andra insatser inte bedöms som tillräckliga. 
o Anhörigvård bedöms på samma villkor som hemtjänst. Det vill säga tidsberäknad social 

service och omvårdnad. 
o Anhörigvård kan beviljas med minst 5 timmar per vecka. Högst 37 timmar per vecka. 

Insatsen är avgiftsbelagd på samma villkor som hemtjänst. 

Målgruppen för anhörigvård 

o Personer som är bosatta på en plats dit hemtjänstpersonal har svårt att transportera sig. 
o Personer med språkliga svårigheter där alternativ kommunikation inte är möjlig. 
o Personer som vårdas i livets slut om inte behovet tillgodoses på annat sätt, till exempel via 

närståendepenning från Försäkringskassan. 
o Personer som väntar på verkställighet av permanent lösning. 
o Personer som på grund av övriga omständigheter har behov där andra insatser inte bedöms 

som tillräckliga. 

Det är LSS-handläggare på Stöd och omsorg och biståndshandläggare på Äldreomsorgen som 
gör bedömningen om kriterierna är uppfyllda. 

Vem kan anställas 

De som bor i hushållsgemenskapen. 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2019-01-23 

Giltigt (till och med) Senast reviderat (dat.) 

Redaktör 
VO-chef Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

Beslutat av 
Socialchef 

Dokumentnamn 
Rutin anhörigvård 

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 1 (1) 
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Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 4 
2018 



 

     

  
  

            
              

              

              
           

               
               

      

                
               

            
         

               
     

                
             

         

               

      

                 
              

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-01 
Dnr 18SN44 

Hemtjänsttimmar SO - Kvartal 4 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa ärendesituationen i 
hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas behov. I januari 2018 utfördes 
312 tim/vecka, juni 456 tim/vecka, september 405 tim/vecka och i december 395 tim/vecka. 

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

I december 2018 har timmarna ökat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 25 timmar per vecka, 
jämfört med föregående månad. Det beror i huvudsak på: En brukare/ärende har blivit väldigt mycket 
sämre i sin funktionsnedsättning och behövt omfattande utökningar. Ansökan om personlig assistans 
är gjord i detta ärende både till kommunen och Försäkringskassan. 

Psykosocialt stöd timmar har ökat marginellt med 1 tim/vecka. Hittills i år är genomsnittliga timmar 
för SO 393 timmar per vecka. 

För januari månad 2019 har timmarna för Stöd till funktionsnedsatta minskat då en person som har 
haft hemtjänst till och med december fått verkställt sin personliga assistans från Försäkringskassan. 
Dessutom har två palliativa ärenden med omfattande hjälp avlidit. 

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

Verksamhet 
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen. 

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

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

Ann Wennerkull 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Begäran om att utse ledamöter till 
Framtiden Stöd och omsorg 
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Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2019-02-07 

Dnr 19SN12 

Program för Nyvalskonferens 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning
Program till Socialnämndens Nyvalskonferens 2019 
21-22 mars 
Plats: Clarion Hotel Sense Luleå (konferens, måltider, övernattning) 

Gemensam busstransport från Stadshusets parkering. Avresa klockan 8:15. 

Torsdag: 
09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 
10:00 – 12:00 Inledning av Sven-Gösta Pettersson och Fredrik Sjömark 
12:00 – 13:00 Lunch 
13:00 – 17:00 Välfärdsteknik – omvärldsspaning genom information från Luleå kommun 

Hur innoverar vi i Piteå? Dialog kring välfärdsteknik, digitalisering, värden 
och utmaningar, etiska spår mm 

19:00 Gemensam middag 

Fredag: 
08:15 – 9:30 Hälso- och sjukvårdsansvar – vad innebär det för kommunen? 
09.30 – 10:00 Förmiddagsfika 
10:00 – 16:30 Skräddarsydd utbildning för förtroendevalda & tjänstemän inför ny nämnd 

Förvaltningsprocessen, kommunallag, offentlighet, sekretess, HSL, Sol, LSS 
etc. Utmaningen lagstiftning – praxis – hjärta. Socialnämndens ansvar, 
delegationsformer etc 

16:30 – 17:00 Avslutning och därefter hemresa med buss. 

Anmälan till dagen samt önskemål om specialkost görs via mejl till Eva-Lena Lundberg, 
eva-lena.lundberg@pitea.se senast den 12 mars. 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 

mailto:eva-lena.lundberg@pitea.se


   

   

Ärende 19 

Förslag på ändrade 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-12 
Dnr 19SN44 

Förslag på ändrade sammanträdesdatum 

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att ändra sammanträdesdatum för 
arbetsutskott och socialnämnd enligt följande: 
Arbetsutskottet från 10 april till 11 april (Ovalen) 
Arbetsutskottet från 12 juni till 5 juni (Hjortronet) 
Socialnämnden från 26 juni till 19 juni (Ovalen) 

Ärendebeskrivning
Den 10 april vill ordförandegruppen ha en dialog om socialtjänsten. Därför föreslås att 
arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 11 april. 

Den ekonomiska rapporteringen har för 2019 ändrats till att bara göras vid sex av 
socialnämndens sammanträden (27/3, 24/4, 29/5, 6/9, 27/11 och 18/12). På grund av detta kan 
socialnämnden tidigarelägga sammanträdet i juni och därigenom göra sommaruppehållet 
tidigare. 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Tema på socialnämndens och 
arbetsutskott 2:s sammanträden 

2019 



 

      
 

  
          

             
      

     

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-04 
Dnr 19SN36 

Tema på socialnämndens och arbetsutskott 2:s 
sammanträden 2019 

Förslag till beslut 
Fastställa förslag till tema på socialnämndens och arbetsutskottet 2:s sammanträden 2019. 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Förslag till 
plan för 2019 är enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tema till socialnämnd och arbetsutskott 2019 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Tema till socialnämnd och arbetsutskott 2019 
Socialnämnden 

18 januari Presentation av verksamheten Helena Magnusson 
Tomas Backeström 

27 februari Genomlysning – Förändringsresan Fredrik Sjömark 
Eva Börjesson
Öman 
Helena Magnusson 
Tomas Backeström 

27 mars Handlingsplan SN – BUN 
Handlingsplan rekrytering av 
familjehem 
Fältassistenterna och Intensivt stöd för 
vuxna 

Roger Burman 

24 april 11-14 - VEP 2020 till KF 
14-16:30 - mediaträning 

Linda Stenström 
Emelie Nilsson 
Eva Börjesson
Öman 

29 maj Redovisning arbetsmiljöenkät 
Redovisning av status på två EU-projekt 

Fredrik Sjömark 
Linda Stenström 

19 juni Studiebesök 

6 september Delår 
Budgetförutsättningar 

23 oktober Kontaktpolitiker 
(VEP?) 

27 november Revisorernas årliga granskning 

18 december Framtidens socialtjänst Förändringsrådet 
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Arbetsutskott 2, kl 09:00 – 12:00 

24 januari Information om socialtjänstens 
förändringsarbete 

Eva Börjesson
Öman 

28 februari 09:00-10:00 - Kunskapslyftet PA 
10:20-12:00 - Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Annika Risberg 
Fredrik Sjömark, 
Eva Börjesson
Öman, Madeleine 
Westman 

28 mars Fältassistenterna och Intensivt stöd för 
vuxna 

Roger Burman 

25 april ”Missbrukstrender”, konsekvenser för 
gruppboendeverksamheter 

Jan Lindberg 

24 maj Ängsgården – uppstart 
Sommarrekrytering 

Helena Magnusson 
Catharina 
Marklund 

27 juni Inget tema 

18 september Process för omhändertagande av barn 
Gruppinsatser för barn till missbrukande 
föräldrar 

Roger Burman 

24 oktober Omvärldsspaning hälso- och sjukvård Irene Lundqvist 
Karin Olofsson 

28 november ? 

19 december Inget tema 
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Delgivningar februari 



  

 

 
    

 

     

   
 

        
      

     

          
              

  

   

Fastighets- och servicenämnden 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-01-16 

§ 5 
Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i 
äldreomsorgen 
Diarienr 19FSN8 

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 fr.o.m. 2016-01-01. 

Avvikelserna ska utgöra 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 181001-181231 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 

 
 

  

 
      

             

 

   

  
 

 

 

        
         

        
   

 
 
 
 

   
          

 
 

     

        

   

     

   

    

   

    

 

 

 

Datum 

2019-01-10 

Sammanställning avvikelserapport avseende mathanteringen fjärde 

kvartalet 2018 

Sammanställning 2016-2018 

Under fjärde kvartalet 2018 är inkomna avvikelser fler i jämförelse med samma period tidigare år. 
En ökning av avvikelser fjärde kvartalet har skett i relation till tredje kvartalet, vilket det även varit 
tidigare. Det är främst avvikelser rörande leverans och matkvalitet, se nedan. 
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2016 2017 2018 

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 

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

www.pitea.se


 

 
 

 
       

            
        

       
 

 
 

        
   

 
 

      
           

    
 

 
      

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tabellen nedan har inkomna avvikelser sammanställts för perioden januari – december respektive 
år. 2016 är det flest avvikelser rörande matkvalitet som inrapporterats. Under 2017 och 2018 är det 
flest avvikelser rörande leverans. Antalet avvikelser som rör området övrigt har fördubblats i 
relation till 2016. Nedan kommenteras kategorierna matkvalitet, leverans och övrigt. 
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20 2017 

2018 
10 

0 

Avvikelserna under fjärde kvartalet rörde främst kategorin matkvalitet (45 %) och kategorin 
leverans (26 %). 

Matkvalitet 
Avvikelser avseende matkvalitet har huvudsakligen avsett felaktig konsistens och smaksättning. 
Inkomna avvikelser avser hård potatis, för mycket/för lite kryddor, lös och rinnig maträtt och för låg 
innertemperatur på maträtten. 

Leverans 
Inkomna avvikelser rörande leverans avser främst att fel vara varit skickad/utebliven/returnerad. 

Övrigt 
Inkomna avvikelser rörande leverans avser främst maträttens kryddning och utseende. 
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Inskickade avvikelser per enhet 2018-10-01-2018-12-31 

I tabell nedan redovisas antal inskickade avvikelser under fjärde 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 2 1 
*Specialkost 5 0 

Strömbacka Berggården 64 4 11 776 4 2 
Källbogården 39 4 7 176 0 0 
Mogården 60 6 11 040 1 1 
Munkberga 40 4 7 360 6 4 
Trädgårdens 
äldrecentra 

36 1 6 624 0 0 

Öjagården 33 4 6 072 12 10 
Österbo 49 5 9 016 7 4 

Hortlax Hortlaxgården 60 8 11 040 3 2 
(Spec.kost Öjebyn) Roknäsgården 46 6 8 464 6 2 
Norrfjärden Norrgården 58 6 10 672 12 5 
(Spec.kost Öjebyn) Rosågränd 18 2 3 312 0 0 

Totalt 753 73 106 558 58 30 

Fler enheter har rapporterat avvikelser, det är 10 enheter som har skickat in avvikelser för fjärde 
kvartalet jämfört med 7 enheter under tredje kvartalet. 

Flest avvikelser under fjärde kvartalet är inskickade från Öjagården (20 %) och Norrgården (20 %). 

Totalt avser avvikelserna 52 st vård- och omsorgsboende och 2 st stöd och omsorg. 

Analys 
Avvikelserna rörande matkvalitet avser olika maträtter vid olika tillfällen. 

Antalet avvikelser rörande leverans är det högsta sedan 2016. Under oktober månad har 
måltidsservice förändrat leveransrutinerna för specialkoster inom norraområdet. Norrfjärdens 
dietkök har flyttat till dietköket vid Öjebyns produktionskök, vilket bidragit till att antalet felaktiga 
leveranser rörande specialkost ökat. 

Antalet avvikelser rörande övrigt rör olika typer av avvikelser, främst kryddsmaksättning. Inget 
systematiskt fel kan påvisas. 

3(4) 



 

 
 

 
 

 
        

         
   

 

        
         

             
  

          
  

       

       
 

 
   

  
 

 

Åtgärd 
Genomgång av inkomna avvikelser sker i respektive personalgrupp, dialog sker för att utröna om 
det är av tillfällig karaktär eller om det är av återkommande karaktär. Utifrån 2018 års inkomna 
avvikelser har följande specifika åtgärder vidtagits: 

 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 

 Öjebyns produktionskök arbetar för att säkerställa leveransrutinerna för specialkoster. 

Maria Johansson Lind 
Enhetschef 
Måltidsservice 
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2018-12-05 

CIRKULÄR 18:60 

Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd 
Elisabeth Melin Individ- och familjeomsorg 

Funktionsnedsättning LSS 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom 
det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av 
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. 

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 
2019. 
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKL utan 
hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

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
www.skl.se
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Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn och 
unga, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
Innehållsförteckning 

1. Definition av familjehem och jourhem………………………………….3 

2. Avtal …………………………………………………….………………4 

3. Former för utbetalning av ersättningarna ………….…………………....4 

4. Arvodet…………………………………………………………………..4 

5. Extra arvode vid tjänstledighet………………….………………….........6 

6. Omkostnadsersättning…….…………………...………………………... 8 

7. Kostnader inför placeringen……………………………………………..10 

8. Avlastning i vården……………………………………………………....11 

9. Socialförsäkringsförmåner…………………………………………….....10 

10. Försäkringar…………………………………………………………….12 

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare…………………………………………………………14 
12. Familjehemsersättning vid placering av 

barn och unga enligt SoL och LSS……………………………………..16 

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering 

enligt SoL och LSS…..........................................................................…17 

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL ……….........18 

Ersättning till kontrakterade jourhem………………………..………….19 

https://F�rs�kringar�����������������������.12


 

  
 

 
 

 
  

 

    

   
 

 

 

 

  

    

 
   

 
 

 
 
 

  

 
  

  
 

  
  

 

   
 

 
    

 
 

   
    

  
 

 
 

 

 
 

 

CIRKULÄR  
2018-12-05 3 (20) 

1.a Definition av familjehem 

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) på 
följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård 
och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

I 2 § förordningen (1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade anges att denna definition även gäller för familjehem som beviljats 
som en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad 
från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 
Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt 
och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146). 
Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem 
som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och 
handledning genom en konsulent.  Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas 
av samma regelverk som andra familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden 
är att socialnämnden har uppdragit till konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och 
annan hjälp till familjehemmet. 
Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem. 

1.b Definition av jourhem 
Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 
fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) särskilda regler Jourhemmen är ofta kontrakterade av 
en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det förekommer även privat så 
kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem och kan 
ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka 
eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem. 
För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och 
säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande 
omfattning som gäller för ett familjehem. Det är den socialnämnd som beslutar om en 
placering av ett barn som ansvarar för att hemmet är utrett. Vid utredning av ett 
jourhem gör socialnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att 
erbjuda barn tillfällig vård och fostran. 
Nämndens ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är 
lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl. 
Socialtjänsten kan placera barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av 
en annan socialnämnd, t.ex. socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget. 
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Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd 

till jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en 
socialnämnd och att utredningen ska vara aktuell. 

2. Avtal 
Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som 
nämnden avser att anlita som familjehem Avtalet bör utgå från vårdplanen och 
genomförandeplanen (om en sådan har hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i 
nämndens respektive familjehemmets åtagande för att nå målen i dessa planer.  Det 
ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd, 
såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan En annan fråga som bör 

regleras är vad som ska gälla om familjehemmet vill ta emot ytterligare ett barn. 
Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan 
få, ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m. 
Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en 
person är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det 
finnas skäl att bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader. 
Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen 
sammanfaller med uppsägningstidens sista dag. 

3. Former för utbetalning av ersättningarna 
Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt (se ovan) och arvodet ska 
beskattas som inkomst av tjänst. 
Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till 
familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar 
skatt och sociala avgifter. 

4. Arvodet 
4.1 Allmänt 
Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan 
fördelas mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras 
önskemål. 
Socialnämnden ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter. 
Dessutom ska man lämna kontrolluppgift till Skatteverket över utbetalda arvoden och 
omkostnadsersättningar. Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel. 
Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande. 
Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till 
tjänstepension. 
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Socialnämnden ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en sjuk-
period eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En familjehems-
förälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få sjukpenning. 
Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad 
”överhoppningsbar tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. 
Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En 
familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen dvs. 
gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos 
tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning 
och handledning. SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som 
består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. 
Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut 
omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är 
utredda för ett familjehemsuppdrag. 

4.2 Arvodet följer löneutvecklingen 
Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, vård-
biträden, behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med den 
procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa 
yrkesgrupper. Uppgifter om den procentuella löneökningen hämtas årligen från SKLs 
lönestatistik. Omräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari respektive år och innebar en 
höjning av arvodet för år 2019 med 2.3 %. 
Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är 
motiverat kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller 
på grund av andra omständigheter. 

4.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet 
För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det 
ibland vara svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken 
arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet 
bestämmas för en begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre 
förutsättningar att fastställa nivån på det fortsatta arvodet. 
Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller 
andra vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De 
rekommendationer till arvodering som SKL lämnar har tagit hänsyn till detta. 
Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller 
insatsen (LSS) grundar sig på. 
I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans, 
kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet 
inom ramen för rekommendationerna. 
* starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge 
* starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden 
* specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter 
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* missbruk av beroendeframkallande medel 
* negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution 
* fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning 
* kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer 
krav på särskilda insatser 
* omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och myn-
digheter 
*omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer. 
Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg 
att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger förbundets 
rekommendationer. 
Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör 

att familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete. 

4.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen 
Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av 
funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om 
placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet. 
När nämnden vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en 
omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som omkost-
nadsersättningen eller endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet varit 
heltid i familjehemmet. 
Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående 
placering. Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar 
familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och 
omkostnadsersättningen. 
Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehems placerat 
barn ska gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som 
placeringen i familjehemmet behöver kvarstå. 

4.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning 
I SKLs rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga 
sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig. 
Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen. 
Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen 
behöver inte kompensera för resterande inkomstbortfall. 

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period 
Frågan om ett extra arvode kan bli aktuellt när nämnden rekryterar ett familjehem där 
familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig 
under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet. 
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5.1 Under inskolningsperioden 
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns 
med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit 
överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan 
förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera 
familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett 
extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets 
förhållande. 

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet 
Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, 
begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska 
tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. späd-
barnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet 
förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall 
inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts 
utifrån barnets förhållanden. 
Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till 
tjänstepension. 

5.3 Ingen kompensation till hemarbetande familjehemsförälder 
Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov p.g.a. sitt sjuk-
domstillstånd eller svår funktionsnedsättning att det krävs en vuxen hemma på heltid. 
Ett sådant familjehemsuppdrag kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid och 
är inte möjligt att kombinera med förvärvsarbete. Nämnden söker då ett familjehem 
som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som alternativ till förvärvsarbete. I 
sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från förvärvsarbete för att 
vara familjehem. Det innebär att det inte finns någon förvärvsinkomst att kompensera 
för. 
Socialnämnden får, för ett sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad som 
kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

5.4 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS 
Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran 
samt den omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan 
kräva mer. Om barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges 
genom att barnet beviljas personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom 
assistansersättning från Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av 
familjehemsförälder eller någon utomstående. 
Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om 
kompensation för inkomstbortfall från förvärvsarbete ska ges. 
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6. Omkostnadsersättning 
6.1 Allmänt 
Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av 
omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om 
eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband 
med förvärvsinkomster. 
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida om 
familjehem. 
Om en kommun betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas ett beslut 
som motiverar tilläggskostnaderna. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett 
individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver 
grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de 
är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom 
SKL:s rekommenderade schablonbelopp. 
Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet. 
I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKLs 
rekommendation ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger 
till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska 
dokumenteras i familjehemsakten. 
Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket 
avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre 
omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges. 
Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till 
Skatteverket. 
Omkostnadsersättningen är inte sjukpenning- eller pensionsgrundande. 

6.2 Principerna för omkostnadsersättningen 
Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 
individuellt efter det placerade barnets eventuella speciella behov. 
Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. 

Omkostnadsersättningen följer kostnadsutveckling genom koppling till 
prisbasbeloppet. 
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Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika 
åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt 
med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. 

6.3 Barnets grundkostnad 
Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning 
och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen. 
I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig 
hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, 
telefon och normalt slitage. 

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då 
det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. 

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, 
vilket innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. 
Hänsyn har tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, 
vatten och normalt slitage. 
Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en om-
byggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre 
hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan 
inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet. 
Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil. 

6.4 Barnets tilläggskostnader 
Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 
grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, 
kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, 
glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, 
semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas 
av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn. 
Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att 
barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet 
som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av 
Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i 
ärendet. 
Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en 
fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och 
prövas när det är aktuellt. 

6.5 Extra utrustning till barnet 
Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika 
tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel, 
moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar, 
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t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få 
pengar till den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses 
genom att nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp. Denna extra utrustning 
tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet. 

7. Kostnader inför placeringen 
7.1 Kläder m.m. 
Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de 
kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, 
fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro 
och trivsel. 
Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och 
hur länge placeringen förväntas pågå. 
Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, 
gemensamt planerar vad som ska köpas. 

7.2 Basutrustning 
Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet 
behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats 
för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som 
finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen 
beräknas pågå. 
Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen 
för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag 
eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall. 
Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild ut-
rustning eller anpassning i hemmet. 

8. Avlastning i vården 
Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. funk-
tionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att familje-
hemmet behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att familje-
hemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar för att 
familjehemmet får det stöd och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 7 § 
SoL. 
I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 
skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till 
familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda 
fallet. 
I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats 
t.ex. i en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och 
omfattningen bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet. 
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Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den 
placerande nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL. 
Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9 
§ 8 LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS, 
korttidstillsyn som en förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS. 
Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen 
enligt 9 § 8 LSS. 

9. Socialförsäkringsförmåner m.m. 
9.1 Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas 
från och med månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars 
uppkommit. Det utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas 
ut till barnets föräldrar om någon av dem är vårdnadshavare. 
När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § 
socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till försäkringskassan 
om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder,. 
Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som 
kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och 
kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta. 
Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och 
förlängt barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan. 

9.2 Föräldrapenning 
Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems 
placerat barn. 
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till 
föräldrapenning. 

9.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom 
Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En 
familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för 

vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år. 
Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och tillhör någon personkrets 
enligt 1 § LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år. 
När det gäller ett barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig 
föräldrapenning utökad på olika sätt. 
Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. 
Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga 
föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i 
stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet. 
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Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till Försäkrings-
kassan. 

9.4 Vårdbidrag 
En familjehemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn som till följd 

av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller har merkostnader. 
Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra flesta fall 
avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till 
vårdbidrag. 
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till vårdbidrag 
som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården 
dels för uppkomna merkostnader. 
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för vårdbidrag kan ställas till Försäk-
ringskassan. 

9.5 Handikappersättning 
I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till handikappersättning utbetalas 
ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. Handi-
kappersättningen är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd av 
funktionsnedsättningen. Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella 
tilläggskostnader i omkostnadsersättningen. 
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för handikappersättning kan ställas till 
försäkringskassan. 

9.6 Bilstöd 
Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex. 
familjehemsföräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar 
kan således i vissa fall få bilstöd från Försäkringskassan för inköp och anpassning av 
en bil med anledning av det placerade barnets funktionsnedsättning. För närmare 
information hänvisas till Försäkringskassan. 

9.7 Färdtjänst 
Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag, 
lagen om färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst. 
Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt 
eller hos den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En 
sådan ansökan kan göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna. 

10. Försäkringar 
Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för 
samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den 
placerade eller den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på 
såväl personer som egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och 
kostsamma. I en del fall kan det krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta 
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vad som skadats.  Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen ser över sina 
försäkringar och att den som är uppdragstagare ser över sitt försäkringsskydd. 

10.1 Hemförsäkringen 
De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i hemför-
säkringen. Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för 
att kontrollera om försäkringen även omfattar den placerade och förutsättningarna för 
detta t.ex. kan det krävas att barnet är folkbokfört i familjehemmet. 
Om den placerade har förorsakat skador som omfattas av hemförsäkringen bör 

familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och även till soci-
alnämnden. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk bör social-
nämnden ersätta dem för självrisken. 
Det är viktigt att informera familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje 
skadetillfälle och inte samlar på hög för att återkomma i efterhand med krav på 
ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal skador. 

10.2 Kommunens ansvarsförsäkring 
Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring 
som de flesta kommuner tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem. 
Kommuner utan sådan försäkring tillämpar ett motsvarande ersättningssystem för 

skador som orsakats av den placerade. Försäkringsvillkoren och självrisken kan 
variera. Det är viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför Sverige, t.ex. vid 
en semesterresa eller behöver förstärkas vid en utlandsresa. 
När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör fa-
miljehemmet omgående göra en anmälan till socialnämnden. Nämnden lämnar utan 
egen värdering anmälan vidare till sitt försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska 
aldrig behöva uppstå en diskussion mellan nämnden och familjehemmet om huruvida 
det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är en diskussion som 
försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget (motsvarande) tar kontakt med fa-
miljehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall 
detta. 
Socialnämnden bör ha rutiner för hur och till vem försäkringsärenden ska anmälas. 
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. 

10.3 Barnets försäkringsskydd 
Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade 
under tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Nämnden bör kontrollera 
vad som gäller beträffande det placerade barnet och vid behov komplettera 
försäkringsskyddet. 
Nämnden avgör själv om försäkringsskyddet även ska omfatta skador till följd av 
sjukdom. 
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10.4 Uppdragstagares försäkringsskydd 
Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva 
olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter 
eget önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd. 
Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den 
kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen. 

10.5 Skador förorsakade av annan 
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till 
den placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta. 
Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får socialnämnden ta ställning i 
ersättningsfrågan. Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller 
förluster. En bedömning får då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den 
socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta 
betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett 
om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta 
även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS. 
En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som 
familjehemsersättning d.v.s. arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska 
reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader 
t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av 
kapital och socialförsäkringsförmåner. 
När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får 
vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun. 
Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare. 
En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets 
försörjning och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets 
tillgångar är spärrade gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste 
därför ansöka om överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto, 
omplacera värdehandlingar m.m. 

11.1 Underhållsbidrag 
Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala 
underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag 
beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken. 
Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och 
de en särskild förordnad vårdnadshavare. 
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11.2 Underhållsstöd 

Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag 
kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt 
bestämmelserna i 18 kap. SFB. 

De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om 
underhållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till 
båda föräldrarna. Det innebär att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr 
Barn som är under 15 år får 1573 kronor per månad och 1723 kronor per från och med 
månaden efter det att barnet fyller 15 år. 

11.3 Barnpension och andra pensionsförmåner 
Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna. 
Barnpensionen utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt 
att ersätta en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det 
förekommer även att barnet har pension från annat håll t.ex. privata 
pensionsförsäkringar. 
Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för 

barnets räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande 
föräldern om inget annat bestäms. 
Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna. 
Ett barn vars förälder är försvunnen eller antas vara avliden kan ansöka om 
efterlevandestöd. För att inte gå miste om ersättning i fall det av inkomna underlag 
och handlingar inte kan styrka dödsfallet eller det inte kan göras sannolikt att 
föräldern är avliden bör barnet samtidigt också söka om underhållsstöd. Ärendet om 
efterlevandestöd avgörs först. Pensionsmyndigheten meddelar då Försäkringskassan 
som i sin tur beslutar om underhållsstöd. Det är enbart en förmån som barnet kan få 
efter samma förälder. Om föräldern lever ska underhållsstöd utgå, i annat fall ska 
efterlevandestöd betalas ut. Om endera förmån betalas ut och inget nytt inträffar (t.ex. 
dödsfall av föräldern vid senare tidpunkt) ska inga nya ansökningar skickas. 
Det finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets pensionsförmåner. 
Om socialnämnden har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att 
förvalta barnpensionen på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta, 
är socialnämnden enligt 5 kap. 3 § p. 3 SoF skyldig att göra en anmäla till 
överförmyndaren.. 
Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta 
barnets tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder, se 10 kap 8 § 
föräldrabalken (1946:381) (FB). 
Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande 
föräldern ska betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård. 
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11.4 Barnbidrag 
Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren. 

11.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning. 
Detta framgår av 11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder 
och som har vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som 
ett barns föräldrar. 

11.6 Vårdbidrag 
Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården 
om barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder. 
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12. 

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU 

och LSS för år 2019 

Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor och inkluderar barnbidrag 
alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt 
den unge. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma 

i uppdraget. 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 
individuellt. 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

0 -12 4 263 kr 110 % 6 006 kr 155 % 
13 - 19 4 844 kr 125 % 6 781 kr 175 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019. 
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

inklusive grundarvode 

0 -12 6 214 kr 9 913 kr 11 778 kr 13 943 kr 
13 - 19 8 061 kr 9 913 kr 11 778 kr 13 943 kr 
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Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och 
LSS för år 2019 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2019. 
Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad 
fr.o.m. januari 2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som 

kan komma i uppdraget. 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 844 kr 125 % 6 781 kr 175 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2019. Ersättningen 
grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell 
lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% 
för år 2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver. 

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

9 913 kr 11 778 kr 13 943 kr 

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för 

barnet. 
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Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2019 
Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 
2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

Kronor % av 

prisbasbeloppet 

4 844 kr 125 % 6 781 kr 175 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019. 
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 

inklusive grundarvode 

9 913 kr 11 778 kr 13 943 kr 
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Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2019 

Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 
2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Fast omkostnadsersättning 1 Rörlig omkostnads 

ersättning2 

1-2 platser % av 

prisbasbelopp 

3-4 platser % av 

prisbasbelopp 

Enligt rekommen-

dationer för 

omkostnadsersätt-

ningar för respektive 

ålder. 

969 kr 25 % 1 938 kr 50 % 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019. 
Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg 
utgår vid placering.  Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver. 

1 plats 2 platser 3-4 platser 

13 943 kr 20 125 kr 27 869 kr 

1 Då inga barn finns placerade 
2 Då barn finns placerade 
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2018-12-05 

CIRKULÄR 18:61 

Vård och omsorg 
Elisabeth Melin Socialnämnd 

Individ-och familjeomsorg 

Funktionsnedsättning LSS 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
enligt SoL för år 2019 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses 
som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av 
dessa ärenden. 
Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 

arvode och omkostnader för år 2019. 

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner. Om uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning 
bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer 
inte heller medges avdrag för ersättningen. 
För mer information se Skatteverkets hemsida. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata 
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan inte 
konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

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
www.skl.se


 

  
 

 
 

 
  

 

    

   
 

 

 

       
 

   
 

 

 

    

 

 

 
 

 

             

         

 
  

 

 

   
 

 

   

 

   

        

      

 

 

 

  

CIRKULÄR Cnr 
2018-12-05 2 (3) 

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2019 
Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per dygn som barnet eller 
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Ålder Grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr /dygn % av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn 

0 – 12 år 105 % 134 kr 150 % 191 kr 

13 < år 120 % 153 kr 170 % 217 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig 
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 
(2.3 % år 2019) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, 
söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande 
mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för 

de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 

0 – 12 år 207 kr 331 kr 465 kr 

13 < år 269 kr 393 kr 465 kr 



 

  
 

 
 

 
  

 

    

   
 

 

 

       
  

 

 

  

 

  

      

      

    

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

          

  
       

 

 

  

 

  

 

CIRKULÄR Cnr 
2018-12-05 3 (3) 

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL 
år 2019 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknat på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 

10 % 388 kr 

25 % 969 kr 

40 % 1 550 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Beloppet är beräknat på 
2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och 
krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 
en gång /vecka 

10 – 35 % 388 kr – 1 356 kr 

Kategori 2 kontakt flera 
gånger /vecka 

20 – 45 % 775 kr – 1 744 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 
sett dagligen 

30 – 55 % 1 163 kr – 2 131 kr 

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner 
och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om 
bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i 
den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. 
behandlingsassistent. 



 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

   
  

 
   

 
  

  
 

   
       

        
    

     
     

  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
   

  

  

 
 

 
  

 

1 (3) 
2018-12-05 

CIRKULÄR 18:62 

Vård och omsorg Socialnämnd 
Elisabeth Melin 

Individ- och familjeomsorg 
Funktionsnedsättning LSS 

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer 
bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 
handläggningen av dessa ärenden. 
Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 

arvode och omkostnader för år 2019. 

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 
frågeställningar. 
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att 
privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner 
kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan cirkulärdatabas 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för Vård och omsorg 

Åsa Furén-Thulin 

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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2018-12-05 2 (3) 

Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2019 
Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per dygn som barnet eller 
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

. 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive 

grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn % av 

prisbasbelopp 

Kr/dygn 

0 – 12 år 105 % 134 kr 150 % 191 kr 

13 < år 120 % 153 kr 170 % 217 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. (2.3 % år 2019) 
Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår 
från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår 
dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. 
skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om 
vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 

0 – 12 år 207 kr 331 kr 465 kr 

13 – 19 år 269 kr 393 kr 465 kr 

Vuxna 331 kr 393 kr 465 kr 
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Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2019 

Omkostnadsersättning 
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är 
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

. 

Procent av prisbasbelopp Kronor /månad 

10 % 388 kr 

25 % 969 kr 

40 % 1 550 kr 

Arvodesersättning 
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Beloppet är beräknat på 
2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 

en gång /vecka 

10 – 35 % 388 kr – 1 356 kr 

Kategori 2 kontakt flera 

gånger /vecka 

20 – 45 % 775 kr – 1 744 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 

sett dagligen 

30 – 55 % 1 163 kr – 2 131 kr 













 

      
 

  
         

  

            
           

              
            

              
                 

            
               
             

           
   

          
   

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-21 
Dnr 19SN47 

Information från kriminalvården angående beställningsformulär – 
inrikes transporter 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen och de läggs till handlingarna. 

Delgivning till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Kriminalvården har under våren och sommaren 2018 samlat in synpunkter och önskemål 
avseende utformningen av formulären för begäran om handräckning – inrikes transporter. 
Detta har resulterat i vissa ändringar i beställningsformulären för enkel transport samt tur och
retur med stationär bevakning. Ändringen trädde i kraft 6 december 2018. 
I korthet handlar ändringarna om förenklade svar på frågor genom att beställaren själv tar 
ställning till om svar på respektive fråga föreligger och kan hoppa över de frågor som inte är 
aktuella för det specifika uppdraget. Tidigare lösning med svarsalternativ Ja/Nej och som 
krävde svar på respektive fråga utan möjlighet att hoppa över är eliminerat så långt som 
möjligt i syfte att underlätta för beställarna. Kriminalvården även tillfört tre kontrollfrågor i 
syfte att minska antalet transportbeställningar som saknar lagstöd eller som kriminalvården 
inte får genomföra. 

Beslutsunderlag 
Manual för begäran om handräckning från NTE via webbportal – Inrikes 
Transportbeställning Begäran om handräckning 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   
   

 

 

         
  

 
    

     
    
     

      

     
       

                
       

         

           
            

            
 

MANUAL FÖR BEGÄRAN 1(11) OM HANDRÄCKNING FRÅN (11) 
NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 
Nationella transportenheten 

Manual för begäran om handräckning från NTE via webbportal, 
Inrikes uppdrag 

1. Versionshantering 
Datum Version Namn Åtgärd 
2017-08-03 0.9 Ivan Tomovic, FL NTE Utkast 
2017-08-18 1.0 Johan Mellbring, C NTE Fastställer version 1.0 
2018-01-21 1.4 Ivan Tomovic, FL NTE Kompletterande kontaktinformation 
2018-12-03 1.49 Ivan Tomovic, FL NTE Ändringar i beställningsformuläret 
2018-12-03 1.5 Johan Mellbring, C NTE Fastställer version 1.5 

2. Manual – formulär begäran om handräckning 
2.1 Enkel eller tur och retur med stationär bevakning 

Välj om uppdraget avser en transport från A till B – Enkel, eller om den avser 
transport med stationär bevakning vid förrättning, exempelvis 
domstolsförhandling eller tandläkarbesök – Tur och retur med stationär 
bevakning. 

Användaren kan med fördel använda Tabb- funktionen på tangentbordet för att 
snabbt förflytta sig till nästa fält. Formuläret består av textfält, kryssrutor och 
rullistor med bestämda värden. Kursiv text i manualen avser motsvarande text i 
formuläret. 

Region/verksamhetsställe 
KVM 
NTE 



    
  

 

 

       

2 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

Bild 1: Kriminalvårdens webbportal för transportbeställning - startsida 



    
  

 

 

       
           

           
      

           
     

             
         
  

            
        

    
          

           
          

        
           

3 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

2.2 Kontrollfrågor – är detta ett uppdrag för Kriminalvården 
Vid begäran om handräckning behöver vissa villkor vara uppfyllda. För att 
säkerställa att handräckningen riktas till rätt myndighet, behöver den som begär 
handräckning att ta ställning till dessa frågor: 

 Om svaret är Nej på fråga 1, får Kriminalvården inte utföra 
handräckningen då befogenheten att frihetsberöva saknas. 

 Om svaret är Nej på fråga 2, saknas lagstöd att begära handräckning av 
Kriminalvården då transporten inte har bedömts riskfyllt och kräver 
kriminalvårdens särskilda befogenheter. 

 Om svaret är Nej på fråga 3, får Kriminalvården inte utföra transporten 
med hänsyn till risk för klientens liv och hälsa. 

2.3 Beställarinformation – begäran framställd av 
Här anges information om myndigheten som begär handräckning av NTE. 

OBS! Ange information om den person som NTE kan kontakta för 
kompletterande frågor och information som är av värde för uppdragets 
genomförande. 

Uppdraget ursprungligen begärt av annan person/myndighet än beställaren 
fylls i av Polismyndigheten när begäran om handräckning har initierats av 



    
  

 

 

           
         

      

  

           
            

             
    

4 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

annan myndighet, d.v.s. att till exempel behörig myndighet efterlyser någon som 
avvikit eller begär omedelbart omhändertagande och Polisen överlämnar ärendet 
till NTE när personen har anträffats. 

Bild 2: Beställarinformation 

2.4 Uppdrag 
Här anges själva uppdraget, d.v.s. lagrum som åberopas, transportens start och 
slutpunkt, önskat datum för transport samt om behov finns, tidpunkt när klienten 
tidigast alt. senast kan hämtas eller lämnas. Om uppdraget avser transport A till 
B, gå vidare till 2.6. 



    
  

 

 

         

   
           

           
        

  

        
        

        

5 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

Bild 3: Uppdragsbeskrivning transport A till B – inrikes enkel 

2.5 Stationär bevakning - Förrättning 
Gäller om begäran om handräckning avser tur och retur med stationär 
bevakning, d.v.s. att uppdraget kräver någon form av stationär bevakning på 
plats. Exempel på sådana bevakningsuppdrag kan vara domstolsförhandlingar, 
sjukvårds- eller tandläkarbesök. 

Kriminalvården använder samlingsbegreppet Förrättning för samtliga typer av 
stationär bevakning. Bevakningsuppdraget är en del av uppdragsbeskrivningen 
som överlämnas i samband med begäran om handräckning. 



    
  

 

 

          
           

 

          
           

          
         

 

       

6 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

Tänk på att målnummer måste framgå när förrättningen avser en 
domstolsförhandling och att det är beställarens ansvar att ta reda på 
förrättningens längd. 

NTE planerar uppdraget utifrån starttidpunkten och beräknar tidsåtgången för att 
vara på plats vid bestämd tidpunkt. Vid planering med specifik starttidpunkt 
förbehåller sig NTE rätten att planera uppdraget innehållande samtliga moment 
utifrån transportlogistiska behov såsom t.ex. lunch, övernattning och kända 
väghinder. 

Bild 4: Uppdragsbeskrivning Förrättningsuppdrag inrikes tur och retur 



    
  

 

 

    
    

     

         
           

            
              

           
         

          
             

         
         

            
      

          
             

           
            

            
        

  

 
             

          

             
          

    

            
           

7 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

2.6 Klient-, särskild och övrig information 
Ange klientuppgifter enligt fältvärden. 

Klientinformation innehåller frågor om klientens personuppgifter. 

Vid längre transporter med förrättning (t.ex. domstolsförhandling) som av 
naturliga skäl kräver övernattning i anslutning till förrättning, behöver NTE veta 
om den myndighet som begärt handräckning anser att klienten får övernatta på 
ett häkte (förvar i de fall lagen tillåter) eller om övernattning har ordnats av 
myndigheten. 

Att beställande myndighet ordnat nattplats innebär att klienten får övernatta på 
beställande myndighets verksamhetsställe i närheten av förrättningsorten. 

Om en häktesplacering i undantagsfall skulle komma att övervägas behöver 
NTE få ta del av relevant information som beställande myndighet har om den 
transporterade och som påverkar bedömningen. Den information NTE behöver 
ta hänsyn till vid häktesplacering ska anges under ”Övrig information”. 

Frågor som ställs under Särskild information används för att säkerställa val av 
färdmedel, rätt bemanning och klientkonstellation i fordonet/färdmedlet. 

Det är beställarens ansvar att inhämta aktuell information om klienten 
även i de fall klienten befinner sig på annan plats eller under annans 
uppsikt. 

Det går inte att understryka tillräckligt vikten av att informationen under 
Särskild information ska vara så utförlig och uppdaterad som möjligt för att 
NTE ska kunna hantera uppdraget på rätt sätt. Detta i synnerhet då 
felaktig planering kan äventyra rättssäkerheten, personalens, klientens och 
andra klienters säkerhet. 

Övrig information 
Om det är någon annan information om klienten som kan vara relevant för 
transporten och som NTE bör känna till, ska det anges här. 

Om det finns en legal tidsfrist som anger hur länge klienten får vara 
frihetsberövad ska det anges här med en precisering av när 
frihetsberövandet inte längre får bestå. 

Fältet har förutom ovannämnt värde även en annan funktion. Utifrån data som 
anges i fältet kommer ny funktionalitet utvecklas i framtida versioner av 
formuläret. 



    
  

 

 

  

8 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

Bild 5: Klientinformation 



    
  

 

 

   

  
        

        
   

            
        

9 (11) MANUAL FÖR BEGÄRAN OM 
HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

Bild 6: Särskild information 

2.7 Personal och gods 
Ange uppgifter på person/personer som medföljer klienten under transport. 

Exempel på medföljande personal kan vara behandlingsassistent, ledsagare, 
vårdare, socialsekreterare, stödperson, etc. 

Ange om klienten har medföljande gods och beskriv godset samt ange vikt 
avrundat till kg då det är viktigt ur planeringshänseende. 



    
  

 

 

           
           

  

          
          

    

10MANUAL FÖR BEGÄRAN OM (11) HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

NTE fordon är specialbyggda för att kunna transportera olika kategorier av 
klienter och därmed är lastutrymmet ytterst begränsat både vad gäller utrymme 
och vikt. 

Med anledning av utrymmes- och lastbegränsningar, förbehåller NTE rätten att 
avgöra om hela eller delar av godset kan medfölja transporten. 

Bild 7: Personal och gods 



    
  

 

 

          
      

          
      

             
         

        

      
          

        
 

       

  
     

 

 
  

  

         
        

          
      

          
              

          
           

  

              
 

           

11 MANUAL FÖR BEGÄRAN OM (11) HANDRÄCKNING FRÅN NTE 
Datum Dnr 

2017-08-03 2017-1823 

3. Webb-portal 
För myndigheter som är har etablerat säker uppkoppling med Kriminalvården 
och kommer åt webb-portalen, ska denna användas. 

Respektive myndighet svarar för namngivning av sökväg till portalen och 
informerar sin personal om aktuell webb-adress. 

Om portalen inte är tillgänglig på grund av tekniskt fel, ska av NTE 
tillhandahållen Word-formulär användas. För vidare information, se Manual för 
begäran om handräckning från NTE via Word-formulär - inrikes 

4. Vid behov att komplettera eller återkalla begäran 
Om behov uppstår att komplettera eller återkalla begäran om handräckning, 
vänligen kontakta NTE Inrikes Planeringsgrupp enligt kontaktinformation under 
punkt 5. 

5. Kontaktinformation 

Vid eventuella frågor, funderingar eller synpunkter, vänligen kontakta: 

NTE Inrikes Planeringsgrupp 
Telefon: 010 – 48 43 1111 

E-post: NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se 

Planeringsgruppens öppettider: 
Måndag – fredag 08.00-16.45 
Lördag – söndag 08.00-13.45 

Vid brådskande beställningar som skickas utanför ovanstående tider ska 
NTE:s beredskap kontaktas på ovanstående telefonnummer och informeras 
om gjord beställning. Det gäller dock endast brådskande beställningar som 
inte kan avvakta till nästkommande arbetsdag. 

Observera att NTE endast genomför planerade transporter mellan 0600 – 
2100. Transporter som till sin natur är sådana att det kan innebära risk för 
liv/hälsa eller säkerhet och klassificeras som brådskande med villkor att 
transporten ska påbörjas inom fyra (4) timmar, utförs dessa under alla 
tider på dygnet. 

Vid akut behov av transport, d.v.s. att akut risk för liv och hälsa föreligger, 
kontakta 112. 

1 Utanför planeringsgruppens öppettider aktiveras telefonsvarare med möjlighet för vidarekoppling till 
planeringsberedskap. 

https://08.00-13.45
https://08.00-16.45
mailto:NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se


  

 

     

                 
             

    
           

          
   

 

          
              

       

    
            

          
             

           

          
         

            
             

  
        

              
          

       

  
         

             
            

        
    

1 (3) 

BEGÄRAN OM HANDRÄCKNING 
Versionsnr 

1.1 
NTE 

Transportbeställning – Begäran om handräckning TRANSPORT 

OBS! Om det finns en legal tidsfrist som anger hur länge klienten får vara frihetsberövad ska det 
anges under övrig information med en precisering av när frihetsberövandet inte längre får bestå. 

1. Begäran om handräckning – förutsättningar 
Klienten är fysiskt frihetsberövad och kommer hindras från att lämna platsen Ja 
Transporten av klienten har bedömts riskfylld och kräver Kriminalvårdens särskilda 
befogenheter för att genomföras 

Ja 

Klienten har bedömts vara i transportabelt skick ur medicinsk synpunkt Ja 
Observera att om inte dessa tre frågor inte kan besvaras jakande, får Kriminalvården inte 
utföra handräckningen eller att lagstöd för handräckningen saknas. 

2. Begäran om handräckning framställd av 
Förnamn: Klicka här för att ange text. Efternamn: Klicka här för att ange text. 
Beställande myndighet: Välj ett objekt. Verksamhetsställe: Klicka här för att ange text. 
Telefon (direktnr): Klicka här för att ange text. e-post: Klicka här för att ange text. 
ISSI nr (om beställaren är Polisen): Klicka här för att ange text. 

3. Om transporten överlämnas till NTE av Polisen enligt 29a § Polislagen 
Myndighet som begär handräckning av Polisen: Välj ett objekt. 
Förnamn: Klicka här för att ange text. Efternamn: Klicka här för att ange text. 
Telefon (direktnr): Klicka här för att ange text. e-post: Klicka här för att ange text. 

4. Uppdrag – Transport 
Begäran om handräckning med stöd i: Välj ett objekt. 
Transport från: Klicka här för att ange text. Transport till: Klicka här för att ange text. 
Transport önskas (datum): Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Mottagande enhet meddelad om transporten: Välj ett objekt. 

5. Information om klienten 
Personnr: Klicka här för att ange text. Kön: Välj ett objekt. 
Tilltalsnamn: Klicka här för att ange text. Samtliga förnamn: Klicka här för att ange text. 
Efternamn: Klicka här för att ange text. Alias: Klicka här för att ange text. 
Dossiernummer om migrationsärende: Klicka här för att ange text. 
Klienten har skyddad identitet 

Region/verksamhetsställe 
KVM 
NTE 
f3620181-c2a9-4129-90c4-744f56af7183.docx 



  
 

 

   
         

      
        

   
  

    
        

    
   

        

  
 

       
  

       
   

     
         

         

     
        

   

       
         

            
       

    
            
          

     
             
           

2 (3) 

BEGÄRAN OM HANDRÄCKNING 
Versionsnr 

1.1 

6. Särskild information 

Klienten behöver specialkost 
Beskriv specialkosten vid ”Ja”: Klicka här för att ange text. 
Medicinering under transport och eventuell övernattning 
Beskriv vid ”Ja”: Klicka här för att ange text. 
Drog- eller medicinskt påverkad 
Avgiftning med abstinens 
Klienten har känd smitta 
Beskriv vid ”Ja”: Klicka här för att ange text. 
Emotionellt tillstånd: Välj ett objekt. 
Risk för självskadebeteende 
Suicidrisk föreligger och kräver följande bevakning: Välj ett objekt. 
Våldsam 
Rymningsbenägen 
Hotbild mot klienten 
Massmedialt intresse 
Information om transport har undanhållits från klienten 
Motsätter sig flygtransport 

Rullstolsburen (ange om personen kan förflytta sig utan) 
Liggande transport krävs (sjuktransport) 
Ensam på säte – exempelvis storväxt 
Ensam i fordon – ej lämplig att samtransportera med andra 
Motivering till särskild hänsyn: Klicka här för att ange text. 

Klienten får övernatta på häkte 
Motivering vid ”Nej”: Klicka här för att ange text. 

Inget av ovanstående 

7. Medföljande personal (om det krävs för transportens genomförande) 
Befattning: Välj ett objekt. Myndighet: Klicka här för att ange text. 
Förnamn: Klicka här för att ange text. Efternamn: Klicka här för att ange text. 
Telefon (direktnr): Klicka här för att ange text. 

8. Gods 
Antal kolli: Välj ett objekt. 
Typ av gods 1: Välj ett objekt. Typ av gods 2: Välj ett objekt. 
Vikt kolli 1: Välj ett objekt. Vikt kolli 2: Välj ett objekt. 

9. Övrig information av värde för transporten 
Legal tidsfrist föreligger: Välj ett objekt. Om ja, tidpunkt: Klicka här för att ange text. 
Övrig information av värde för transporten: Klicka här för att ange text. 



  
 

   
 

          
              

   

  

              
             

            
         

       

       

      
            

              
          
  

  

 

      

         
          

 

               
  

            
           

      

3 (3) 

BEGÄRAN OM HANDRÄCKNING 
Versionsnr 

1.1 

Ifyllt formulär skickas till: 
E-post: NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se 
SMS tjänst för lösenord vid kryptering av e-post: 0730-12 19 75 
Fax: 010-150 40 84 (OBS! Fax får endast skickas in i undantagsfall när andra 
kommunikationskanaler ej är tillgängliga) 

Kommunikationsvägar och informationssäkerhet 
1.1 E-post 

Vid hantering av Word-filer som skickas genom öppna kanaler, vilket e-post är att anses 
som, ska dessa filer krypteras enligt respektive myndighets rutiner för kryptering av känslig 
information som skickas till extern part, och lösenord skickas via annan kanal. 
OBS! Myndigheter uppkopplade via SGSI1 behöver inte kryptera då 
kommunikationen mellan SGSI uppkopplade myndigheter anses säker. 

När filen har skapats ska den döpas enligt: 

XXXX.handräckning.yyyyyyy.vvvv 

 XXXX står för beställande myndighetens verksamhetsställe. 
 Yyyyyyy står för telefonnummer NTE kan kontakta om problem skulle uppstå med 

lösenordsutbytet. 
 Vvvv står för klockslag då begäran om handräckning skapats. Detta i syfte att kunna 

urskilja beställningarna när ett verksamhetsställe skickar in fler begäran under 
samma dag. 

Exempel: Råby.handräckning. 010999999.1245 

 Kryptera filen 

 Bifoga till e-post och skicka till: NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se 

 Skicka lösenord via SMS till telefonnummer 0730-12 19 75. 
I meddelandet ange lösenord, verksamhetsställe och klockslag som angetts i 
filnamnet. 

1.2 Fax 
Om begäran om handräckning inte kan skickas via e-post, ska den skickas via fax till: 010-
150 40 84 

Fax ska i normalfallet inte användas av Polisen, Migrationsverket och SiS. Dessa 
myndigheter får använda fax enbart om webb-portal eller e-post inte är tillgängliga. 

1 SGSI – Swedish Government Secure Intranet 

mailto:NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se
mailto:NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se


 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Redovisning av ärendeflödet för 
köpta insatser, exklusive hemtjänst, 
inom Stöd och omsorg 

Perioden 2018 till 2019 
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Ärendeflöde institutionsvård vuxna 2018 - 2019 

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 2 0 19

Summa: 71 0 64 0

Medel: 5,9 0,0 5,3 0,0 16,8

Placerade 2019 

Vid månadens 

start
+ varav <21 år -

varav 

<21 år

Vid månadens 

slut

jan 6 0

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 0 0 0

Medel: 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0!

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



 
 

 
 

    

 
 

  

     

    

    

    

    

 

 

     

    

    

    

    

 

 
 

  

              

             

             

             

             

 

 

              

             

             

             

             

 

   
 

        

       

       

  

2 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2017-2018 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2017-2019 

2017 2018 2019 

LSS egna 2 3 0 

LSS priv. 6 8 0 

SFB egna 42 39 0 

SFB priv. 77 70 0 

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2017-2019 

2017 2018 2019 

LSS egna 332 832 0 

LSS priv. 906 2305 0 

SFB egna 32620 30008 0 

SFB priv. 47334 44644 0 

Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2019 

Volymutveckling LSS, SFB antal personer 2019 

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

LSS egna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSS priv. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SFB egna 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SFB priv 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volymutveckling LSS, SFB antal timmar/månad 2019 

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

LSS egna 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSS priv. 2 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SFB egna 29 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SFB priv 44 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personlig assistans – journatt och personal 

Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

Utvecklingen av antal journattsärenden (alla) 

Antal underställda per arbetsledare 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



3 

Ärendeflöde institutionsvård barn och unga 2018 - 2019 
(Exklusive förstärkta familjehem) 

Placerade 2018 

2018
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 17 2 2 17

feb 17 3 0 20

mar 20 2 2 20

apr 20 0 1 19

maj 19 0 2 17

jun 17 3 1 19

jul 19 1 1 19

aug 19 3 5 17

sep 17 2 2 17

okt 17 0 0 17

nov 17 0 1 16

dec 16 0 0 16

Summa: 16 17

Placerade 2019 

2019 
Vid månadens 
start 

+ - Vid månadens 
slut 

jan 

feb 

mar 

apr 

maj 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

 
 

 
 

    

   
 

 

 

 
 

 

 

     

   
 

   
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      

  

Summa: 

Medel: 0,0 0,0 #DIVISION/0! 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde förstärkta familjehem barn och unga 2018 - 2019 

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 0 0 11 

Summa: 5 7 

Medel: 0,4 0,6 11,8 

Placerade 2019 

2019 
Vid månadens 
start 

+ - Vid månadens 
slut 

jan 

feb 

mar 

apr 

maj 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

 
 

 
 

    

      

 
 

 

     

  
 

 
  

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

      

 

 

 

     

   
 

   
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

      

 

  

Summa: 0 0 

Medel: 0,0 0,0 #DIVISION/0! 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde familjehemsvård barn och unga 2018 - 2019 

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 4 4 59

dec 59 2 3 58

Summa: 35 40

Medel: 2,9 3,3 58,9

Placerade 2019 

2019 
Vid månadens 
start 

+ - Vid månadens 
slut 

jan 

feb 

mar 

apr 

maj 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

 
 

 
 

    

    
 

 

 

 
 

 

 

     

   
 

   
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

      

 

Summa: 0 0 

Medel: 0,0 0,0 #DIVISION/0! 

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 



   Ärende 22 

Delegationsbeslut 



   

    
    

  

Ärende 23 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt januari 2019 



 

       
   

  
     

          
           
          
          
        

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-21 
Dnr 19SN22 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt januari 2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2018-12-17 Begränsning av umgänge LVU 
2018-12-17 Hemlighållande av vistelseort LVU 
2018-12-28 Förlängning på behandlingshem 
2019-01-08 Förlängning på behandlingshem LVU 
2019-02-13 Omplacering behandlingshem 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  
  

Ärende 24 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan februari 

2019 



 

    

  
         

  
        
      
            
             
          

        
                

              
      

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-14 
Dnr 19SN24 

Återrapportering av ärendebevakningslistan februari 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari som sedan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- ”Inlåsningseffekt” – daglig sysselsättning - redovisas SN 2019 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg 
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 2019 
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas SN 2019 
- 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. 
- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 
          

 
   

    
       

  
  

  

          
  

  
 

 
 

        
   

    
 

    

      
        
        

      
  

 

      
  

   

Ärendebevakningslistan februari 2019 

Beslutsdatum Paragraf Ärende Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvarig 
2017-06-21 
18SN378 

Sn § 150 Studiebesök daglig verksamhet Utreda daglig sysselsättning 
(inlåsningseffekt) 

Till socialnämnden 
2019 

VO-chef Stöd till 
försörjning 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Redovisas till 

socialnämnden när 
omorganisationen är 
klar 

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 

2018-10-03 Au § 623 Uppdrag kombitjänster Utreda införande av kombitjänster inom Till socialnämnden Avd chef SO 
18SN363 uppdraget boendehandledare, handledare 

daglig sysselsättning, personlig assistans 
samt kortidsvistelse 

2019 

2018-10-24 Ny riktlinje för anhörigvård. 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 

2018-12-05 Au § 783 Habiliteringsersättningens 
ersättningsnivå 

Habiliteringsersättningens ersättningsnivå – 
bevaka eventuellt statsbidrag 

VO-chef Stöd till 
försörjning 



   

  

Ärende 25 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 26 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 27 

Av ledamöterna väckta frågor 
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