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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 19SN20 

Förslag på justerare: Mariann Lindberg 
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 3 april 2019, kl 14:00, socialtjänsten 
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2. Inlottade ärenden 
Diarienr 19SN21 
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Kallelse 

3. Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Diarienr 19SN38 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2018 och anser därmed att den 
interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare (socialnämnden) en skyldighet att 
upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. 
innehålla en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
har uppnåtts. Exempelvis vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så 
långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Resultat 
som har uppnåtts kan vara exempel på vilka förbättringsarbeten som verksamheterna vidtagit, 
arbetet runt avvikelserapporter eller uppföljning om läkemedelsanvändningen, att rutiner har 
förändrats och att följsamheten till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya 
utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem har införts. Vidare ska 
patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit 
fördelat, uppgifter om patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, 
samverkan, hur risker för vårdskador har hanterats, hur rapportering enligt 
patientsäkerhetslagen har hanterats, hur inkomna klagomål och synpunkter har hanterats och 
hur många händelser som har utretts och bedömts som allvarliga. 
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, 
andra vårdgivare och patientorganisationer. 
Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 
bygger på uppgifter från verksamheternas egenkontroll, MAS uppföljningar och 
socialnämndens internkontroll inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Patientsäkerhetsberättelsen 2018 
 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Beslutet skickas till 
MAS 
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4. TEMA: Handlingsplan SN - BUN och handlingsplan 
rekrytering av familjehem 
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5. Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga i 
Piteå 
Diarienr 19SN78 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar föreslagen Handlingsplan för att stärka det förebyggande arbetet kopplat 
till missbruk bland unga i Piteå 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett uppdrag till socialnämnden samt barn-och 
utbildningsnämnden att gemensamt arbeta fram en handlingsplan för att utöka samverkan och 
samarbetet med det förebyggande arbetet när det gäller missbruk bland unga i Piteå. 

Folkhälsorådet har tillsammans med representanter från socialtjänst och skola arbetat fram en 
kartläggning på vad uppdraget redan idag innehåller, vad som gjorts, samt vad som eventuellt 
kan komma att behöva göras. Ett fortsatt gemensamt arbete kommer att göras, samt en ständigt 
återkommande revidering av föreslagen handlingsplan, detta då trenderna bland Piteås unga 
förändras, och med det vårt innehåll i det förebyggande arbetet. Den föreslagna 
handlingsplanen sträcker sig på en period om två år. 

Beslutsunderlag 
 Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga i Piteå 
 Handlingsplan Förebygga missbruk - barn och unga i Piteå 
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Kallelse 

6. Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 
Diarienr 19SN58 

Förslag till beslut 
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. Förslag till 
beslut är att socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2019. 

Ärendebeskrivning
Internbudget för Äldreomsorg var inte klar vid februaris månadsuppföljning så det finns inte 
periodens budgetavvikelse och helårsprognos att redovisa för avdelningen. 

Politik, förvaltningsledning och administration 
Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,2 mkr avser semesterlöne-
skulden för februari) och prognosen för helåret är 0,1 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr, vilket är ca 0,3 mkr sämre 
än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 
6,5 mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där 
kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 38 % jämfört med samma period förra året på 
grund av fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett 
varit lägre än 2018 och prognosen är där ca 5 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. 

Beslutsunderlag 
 Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 
 Månadsuppföljning februari 2019 
 SN bild februari 2019 
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7. Internkontrollplan 2019 och internkontroll rapport 2018 med 
avseende ekonomi. 
Diarienr 19SN72 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta den föreslagna 
internkontrollplanen avseende ekonomi inom socialtjänsten för 2019 samt ta del av 
internkontrollrapporten för 2018. 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 
framgår bland annat att: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga ekonomiska 
rapporten (SN bilden) samt en analys i textform. Detta är inte tillräckligt för att nämnden ska 
kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll. Redovisningen behöver 
kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de områden där risker bedöms 
vara stora. 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag på 
internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden som 
bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. Efter 
genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2019 med avseende ekonomi 
 Rapport -Internkontroll SOC 2018 
 Riskanalys inför Internkontrollplan ekonomi 2019 
 Internkontrollplan ekonomi 2019 
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8. Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 
2018 
Diarienr 19SN53 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad årsredovisning för 2018, med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2018 av förvaltningsledningen och 
stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 
styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå.
Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till årsredovisningen med 
kompletterande text. 

Händelser under året: 
- Två fältassistenter har anställts 
- Projekt på Berggården där Samhall utför städ- och serviceuppgifter 
- Två EU-projekt startade under 2018, Kompetenslyftet PA och Employment for migrants 
- En fördjupad ekonomisk analys gjordes 
- Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid 
hemgång 
- Test av läkemedelsrobot 
- Anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt boende 
- Förändrad HSL-organisation 
- Investeringar i välfärdsteknik 

Beslutsunderlag 
 Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 2018 
 Årsredovisning socialtjänsten övergripande 
 Årsredovisning ÄO 2018 
 Årsredovisning_2018_SO_Bilaga 
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9. Information om resultaten från skolenkäten Personligt 2018 
Diarienr 19SN63 
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10. Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga 
rättigheter 
Diarienr 19SN52 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisningen av socialtjänstens arbete med de mänskliga rättigheterna utgår från Riktlinjer för 
mänskliga rättigheter – mångfald som är beslutade av Kommunstyrelsen. De innehåller fem 
olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga rättigheter/mångfald; 
Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande samt Jämställdhet. 
Några aktiviteter som socialtjänsten gjort under året är: 
- SKL:s webbutbildning i mänskliga rättigheter 
- Utbildning i normkritiskt förhållningssätt och jämställdhet 
- Utbildning för värdegrundsambassadörerna i våld i nära relationer gällande äldre 
- Arbetar med integration av utrikesfödda på arbetsplatser 
- Jämställdhetskartläggning av avvikelser, föreningsbidrag och anvisningar till projekt 
Kompetens för alla 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av arbete Mänskliga rättigheter 2018 
 Redovisning mänskliga rättigheter 2018 
 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
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11. Ändringar i delegationsordningen gällande social beredskap 
och några mindre justeringar 
Diarienr 19SN71 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänner föreslagna ändringar. 

Ärendebeskrivning 
I och med förändringen från en politisk social beredskap till en tjänstepersonsberedskap 
behöver justeringar göras i delegationsordningen. Tjänsteperson i beredskap föreslås som 
delegat i följande ärenden: A1.1, A1.2, A2.38, B2, B3.1, B5, C1.16, C3.8, F.1, H1, H4, H8 samt 
H9. 

Dessutom föreslås ärendet B3.1 läggas till då det saknas delegater för ärenden som är 
brådskande och inte kan vänta på AU:s beslut. I den punkten föreslås även tjänsteperson i 
beredskap läggas till. 

En text som beskriver vad social beredskap är har lagts till i den inledande texten i 
delegationsordningen. 

Ärende ”J20, Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans”. Lagrummet har 
uppdaterats från LASS till 51 kap SFB. Utifrån att LASS har utgått föreslås även att lagen tas 
bort från förkortningslistan. 

Från förkortningslistan föreslås även personuppgiftslagen att tas bort då den utgått. 

Alla föreslagna ändringar är markerade med rött i bifogad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
 Ändring delegationsordning social beredskap 
 Socialnämndens delegationsordning uppdateringar 2019-03-01 
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12. Utökning av boendeplats inom stöd och omsorgs särskilda 
boenden, LSS 
Diarienr 18SN479 

Förslag till beslut 
Att nämnden godkänner informationen 

Ärendebeskrivning 
Eftersom processen att skapa nya boenden är lång ser vi möjligheten att utöka boendeplatser på 
Renen/Liljans gruppbostad med ett närboende som en möjlighet att minimera risken för 
medborgares lidande och viten. En närboendeplats kan i detta fall jämföras med en plats på 
servicebostad enligt LSS. Det vill säga att det krävs en relativt god förmåga att driva sitt 
livsprojekt men möjlighet till stöd finns i närheten, dygnet runt. En servicebostad är en 
mellanform mellan ett helt självständigt boende en lägenhet i gruppbostad. 

Beslutsunderlag 
 Utökning av boendeplatser 

(13 av 24)
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13. Information om permanentning av läkemedelsrobot 
Diarienr 19SN66 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta om att satsningen med 
läkemedelsrobotar permanentas och att förvaltningen går vidare med en upphandling. 

Ärendebeskrivning
Idag på marknaden finns det välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller andra 
funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt gör att personen 
inte längre blir bunden till de specifika läkemedelstiderna. Det lösgör tid för hemtjänsten till 
andra SoL- insatser och blir även kostnadseffektivt då det kostar mer att personal går hem och 
ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

Inför uppstarten av projektet upprättades en projektplan och det gjordes en inventering av vilka 
personer med delegerade insatser för läkemedel utan SoL-insatser som fanns som kunde vara 
aktuella för projektet. Personen måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen meddelar att 
det är dags att ta läkemedel, se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra funktion i 
händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också ha, eller vara 
aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att delta i projektet. Dessutom måste 
patienten vara positivt inställd till att få sina läkemedel via roboten. 

På de maskiner som nu är i bruk har vi sparat in 12 besök/dag. Varje besök beräknas ta 15 
minuter. Ett besök kostar hemsjukvården ca 90 kr. Det betyder att hemsjukvården skulle ha 
betalat ca 29 790 kr/mån. för besöken. Varje automat kostar 2 500 kr/mån. I pengar sparar man 
ca 20 000 kr/mån. Det innebär också att man sparat 3 timmars arbetstid/dag för 
undersköterskorna i hemtjänsten vilket motsvarar 90 timmar/ mån. Hemsjukvården lägger idag 
ca 4 timmar/mån. totalt på att administrera robotarna. Totalt en besparing på ca 86 timmars 
arbetstid/mån. för de fyra robotarna som var ute i januari 2019. Det motsvarar drygt 0,5 
årsarbetare i sparad arbetstid. 

De personer som har fått en robot är över lag väldigt nöjda. En av personerna uttrycker att det 
känns tryggt och säkert. Finns det en osäkerhet om medicinen är tagen eller ej går det att läsa av 
på roboten. Ingen av personerna som har roboten nu har någonting negativt att säga om detta 
sätt att ta sina läkemedel. Roboten ökar självständigheten hos personen som har den och ger 
ökad frihet då de inte behöver anpassa sina liv efter de tider hemtjänsten avsatt för besök hos 
dem. Med läkemedelsroboten kan man ha större tidsspann för när medicinen ska tas. 

Med den brist på arbetskraft som råder behöver vi använda oss av tekniska lösningar för att 
frigöra personalens arbetstid där så är möjligt. Ekonomiskt sparar kommunen pengar för alla 
brukare med två eller fler läkemedelstillfällen per dag som är hjälpta av roboten. 

Beslutsunderlag 
 Information om permanentning av läkemedelsrobot 
 Utvärdering.201902 
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14. Plan för fortsättning av verksamheten ”korttids i väntan på” 
Diarienr 19SN69 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att befintlig verksamhet på Villa Utkiken flyttas till en enhet på
Ängsgården. 

Ärendebeskrivning
Antalet äldre ökar kraftigt under kommande år. Det råder för närvarande obalans mellan 
behovet av särskilda boendeplatser och tillgängliga boendeplatser. Renoveringar av mer akut 
karaktär påverkar också platstillgången negativt. Norrgården har renoverats under fjolåret och 
vi har ytterligare ett särskilt boende med liknande problem som kommer att kräva omfattande 
renoveringar. Det här får konsekvenser för såväl den enskilde som äldreomsorgens 
verksamheter och ekonomi. Med bakgrund av liknande problem beslutade Socialnämnden 
2017-02-22 att öppna 12 platser under hösten 2017 för korttidsvistelse i väntan på plats till 
särskilt boende (Villa Utkiken) 

När man inte kan garantera en god och säker vård i hemmet kan brukare hänvisas till vistelse på 
korttidsplats i väntan på erbjuden plats till särskilt boende. Beslut om bistånd enligt SOL§ 4:1 
gällande vård och omsorgsboende är då klart. Målgruppen kan vara både personer som väntar 
på ett särskilt boende eller personer som bedöms behöva särskilt boende under kort tid, där det 
kan finnas fördelar med att lägenheten är möblerad. Tillfällig vistelse på korttidsplats kan även 
erbjudas personer som väntar på beslut och verkställighet om assistansersättning enligt Lagen 
om stöd och service. 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 
1 januari 2018 har medfört att kommunen fått kortare tid för utskrivningsprocessen. Vårt 
betalningsansvar träder ikraft efter 3 dagar och kostar kommunen 7800 kr per dygn. Det innebär 
att det är av stor vikt att vi klarar att ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhuset inom 3 
dagar. Villa Utkikens verksamhet är en del i att vi klarar det uppdraget. 

Det finns fördelar med att flytta enheten till Ängsgården eftersom all personal på Villa Utkiken
flyttar med till Ängsgården. En annan fördel är att det är de minsta lägenheterna vi har och att 
boendet är centralt beläget. 

Socialtjänsten äskade inför Vep 2019-2021 medel för ovanstående verksamhet till en tom enhet 
på Norrgården. Medel till ombyggnation erhölls men inga medel till drift. 
Om driftsmedel erhålls i framtiden är det möjligt att göra en ny analys, alternativt öppna 10 
demensboendeplatser på Norrgården. 

Beslutsunderlag 
 Plan för fortsättning av verksamheten "korttids i väntan på" 

(15 av 24)
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15. Begäran om att lyfta 1,0 mkr till nytt vård- och omsorgs-
boende från kommunstyrelsens centrala pott 
Diarienr 19SN75 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 1,0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för att påbörja projektering av nytt vård- och omsorgsboende 

Ärendebeskrivning 
I VEP 2019-2021 finns avsatt 1,0 mkr till utredning/projektering av nytt vård- och 
omsorgsboende. Det planerade vård- och omsorgboendet ska även ersätta Munkberga. Utifrån 
framtida behov av platser och Munkbergas otillräckliga standard är det viktigt att påbörja 
projektering. Tidplan avser: start av utredning/ projektering 2019, projektering 2020 samt 
byggstart våren 2021 för att stå färdigt hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om att lyfta 1,0 mkr för projektering till nytt särskilt boende från KS centrala pott 
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16. Fastighets- och inköpsstrateg 
Diarienr 19SN65 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att ge förvaltningschefen uppdraget att inrätta en ny 
tjänst som fastighets- och inköpsstrateg för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning
För att socialförvaltningen ska kunna bedrivas kostnadseffektivt med bibehållen kvalitét 
behöver verksamhetens behov av lokaler och inköp samordnas. Ansvaret för att koordinera 
lokalbehov och inköp ligger inte på någon särskild tjänsteperson idag utan hanteras av 
respektive chef. För att skapa ordning och reda och arbeta med god framförhållning i frågor 
som är avgörande för utvecklig och ekonomi i balans gör förvaltningen bedömningen att en 
person bör rekryteras som tilldelas ansvaret för frågorna. På sikt ska tjänsten innebära minskade 
kostnader i förbrukningsmaterial och hjälpmedel samt bidra till minskade lokal- och 
återställningskostnader. 
Kostnad: ca 650 000 kr 

Uppdrag för fastighets- och inköpsstrateg: 
Ansvara för boendeplaner tillsammans med verksamheten 
Ansvara för omställning i befintliga lokaler 
Ansvara för projektering vid nybyggnation 
Ansvara för förlängning av större hyresavtal 
Ansvara för uppföljningar av avtalstrohet i samverkan med inköpsavdelningen 
Ansvara för större upphandlingar 
Hålla ihop förvaltningens behov och planering för reinvesteringar 
Aktuella utredningsuppdrag 

Beslutsunderlag 
 Fastighets- och inköpsstrateg 

(17 av 24)



 
 

         
           
               
            
   
       

     
      
        

  

Kallelse 

17. Delgivningar mars 
Diarienr 19SN73 

Beslutsunderlag 
 KF §6 Uppsägning av avtal med beroendecentrum Region Norrbotten 
 §9 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 
 KF §10 Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service (LSS) 3 kvartalet 
 KF §11 Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 3 kvartalet 2018 
 §47 Sprinklersystem Hummerstigen 
 §54 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
 §55 Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 
 §56 Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå kommun 
 Redovisning av ärendeflödet_2019-03-26 

(18 av 24)



 

Kallelse 

18. Delegationsbeslut 
Diarienr 19SN19 

(19 av 24)



       
   

 

  
     

   
   

Kallelse 

19. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt februari 2019 
Diarienr 19SN22 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
2019-02-22 Omedelbart omhändertagande LVU 
2019-02-28 Omplacering behandlingshem LVU 

(20 av 24)



    
 

  
         

  
     
            
             
          

          
      
         
          

     
                

         

Kallelse 

20. Återrapportering av ärendebevakningslistan mars 2019 
Diarienr 19SN24 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för mars som sedan läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan: 
- 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 24 april 2019 
- Habiliteringsersättningens nivå - bevaka eventuellt statsbidrag 
- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 
- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 
- Utreda möjligheten att på ett enkelt sätt göra en uppföljning av den personal som fått 
influensavaccin för att se om man varit friskare efter vaccinering 

(21 av 24)



 
 

Kallelse 

21. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 19SN17 

(22 av 24)



  
 

Kallelse 

22. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 19SN67 

(23 av 24)



   
 

Kallelse 

23. Av ledamöterna väckta frågor 
Diarienr 19SN18 

(24 av 24)
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Val av justerare samt tid och plats 
för justering 
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Ärende 3 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 



 

 

  
           

          

          
          
           

               
               

              
            

          
              

          
       

               
           

           
              
     

          
           

           
   

          
         

    

  
      

  

 
   

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-28 
Dnr 19SN38 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen 2018 och anser därmed att den 
interna kontrollen för område hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare (socialnämnden) en skyldighet att 
upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. Patientsäkerhetsberättelsen ska bl.a. 
innehålla en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
Exempelvis vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt möjligt 
begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Resultat som har 
uppnåtts kan vara exempel på vilka förbättringsarbeten som verksamheterna vidtagit, arbetet runt 
avvikelserapporter eller uppföljning om läkemedelsanvändningen, att rutiner har förändrats och 
att följsamheten till befintliga rutiner har ökat, att det har skapats nya utbildnings- och 
träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem har införts. Vidare ska 
patientsäkerhetsberättelsen utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i patientsäkerhetslagen har varit 
fördelat, uppgifter om patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, 
samverkan, hur risker för vårdskador har hanterats, hur rapportering enligt patientsäkerhetslagen 
har hanterats, hur inkomna klagomål och synpunkter har hanterats och hur många händelser som 
har utretts och bedömts som allvarliga. 
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl.a. att förstärka vårdgivarens kontroll över 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, 
andra vårdgivare och patientorganisationer. 
Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och bygger 
på uppgifter från verksamheternas egenkontroll, MAS uppföljningar och socialnämndens 
internkontroll inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Till AU ska bilagan av sammanställningen lämnas 

Beslutet skickas till 
MAS 

Irene Lundqvist 
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Socialtjänsten 



   

   

 

Patientsäkerhetsberättelse
2018

Antagen av Socialnämnden 18-03-27

Upprättad av Irene Lundqvist

Datum 18-02-15



 

  
    

        
 

      
  

     

     

     
 

   

                

                              
                   

  
    

     
     

  
   

        
  

   
      

   
 

    

             

2 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Innehållsförteckning 
Bakgrund 3 
Mål, organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet, ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete 

4 

Sammanfattning 10 
Förebyggande åtgärder för att förbättra patientsäkerheten 13 
Samverkan 16 
Uppföljningar och inventeringar av patientsäkerheten -internkontrollplan 16 
Avvikelsehanteringsprocessen 19 
Lex Maria, externa avvikelser, klagomålshantering, 
patientnämndsärenden 

20 

Enskilda klagomål, öppna jämförelser 21 
Informationssäkerhet 22 

Bilagor som innehåller sammanfattade uppföljningar, inventeringar, resultat, analys 
och förslag på åtgärder. 

Hälso- och sjukvårdsdokumentation 23 
Läkaravtal i socialtjänstens särskilda boenden 25 
Läkemedelshantering 27 
Läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre 28 
Skydds- och begränsningsåtgärder i särskilda boenden 31 
Blåsdysfunktion/inkontinens i socialtjänsten 33 
Basal hygien i socialtjänsten 35 
Fall och fallskador i särskilt boende för äldre 39 
Läkemedelsavvikelser i äldreomsorgen 41 
Övriga HSL-avvikelser i äldreomsorgen 44 
Sammanställning HSL-avvikelser särskilt boende stöd- och omsorg 45 
Trycksår i särskilt boende 46 
Uppföljningsparametrar hemsjukvården 47 
Uppföljning av delegationer i socialtjänsten 49 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 
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3 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Bakgrund 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger alla vårdgivare en skyldighet att upprätta en årlig 
patientsäkerhetsberättelse före 1 mars. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att 
öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Utöver det så regleras i föreskrift om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) att 
patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § i 
patientsäkerhetslagen har varit fördelat, patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 
§ har följts upp och utvärderats, samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga 
att patienter drabbas av vårdskada, hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. samt 
hur rapporter enligt 6 kap. 4 § har hanterats och att inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 
kap. 3 a § och enligt 3 kap. 8 a § patientsäkerhetslagen som har betydelse för 
patientsäkerheten har hanterats. Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur 
många händelser som har utretts enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen under föregående 
kalenderår och hur många vårdskador som bedömts som allvarliga. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Exempel på resultat kan vara att 
antalet fallskador eller antalet utredda urininkontinenser, att verksamheten förändrar rutiner 
och att följsamheten till befintliga rutiner har förändrats, att verksamheten inför nya 
utbildnings- och träningsmöjligheter eller att nya tekniska stödsystem införts. 

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den ska beskriva hur vårdgivaren 
(statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för – således socialnämnden i Piteå 
kommun) har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska också innehålla en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, 
men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det 
kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren 
infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om 
vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner. Det finns inget krav på att 
patientsäkerhetsberättelsen ska skickas till IVO eller någon annan myndighet av vårdgivaren. 
Däremot ska den vara tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetsarbetet är 
ett ansvar för alla som arbetar med hälso- och sjukvård i socialtjänsten. För att få ett väl 
fungerande patientsäkerhetsarbete ska det vara långsiktigt och präglas av ett förebyggande 
syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut, ett tvärprofessionellt 
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4 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

samarbete mellan olika yrkesgrupper och med deltagande av patienten eller någon som 
företräder denne. 

Patientsäkerhetsberättelsen för Piteå kommun baseras på ledningssystemet, 
internkontrollplanen, verksamhetsområdenas inlämnade egenkontrolluppgifter och avvikelser 
samt observationer från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

Övergripande mål och strategier 
Ett mål under 2018 var att förbereda och ställa om förvaltningens modell för hälso- och 
sjukvårdsdokumentation från tidigare dokumentationsmodell VIPS till 
dokumentationsmodellen ICF och KVÅ. Detta arbete pågick under hela året och sattes i skarp 
drift under årets sista månad. 

Ett annat mål var att ställa om förvaltningens avvikelsehanteringssystem från manuellt till 
digitalt. Även detta var ett omfattande arbete som startade upp som pilotprojekt under 2018 
för att sättas i skarp drift 1 januari 2019. Målet är att underlätta och säkerställa 
avvikelsehanteringen och förhoppningsvis kan detta ytterligare öka antalet inrapporterade 
avvikelser i syfte att stärka patientsäkerhetsarbetet. Ett mål inom projektet har också varit att 
likrikta rapporteringen för personal som rapporterar avvikelser inom flera lagrum. 

Inför verksamhetsåret 2018 konstaterade vårdgivaren att kommunens hälso- och sjukvård 
framgent kommer att ställas inför stora utmaningar och att verksamhetens inriktning skulle 
vara systematisk kvalitetsutveckling, samarbete och samordning av resurser. Vidare beskrev 
vårdgivaren att utifrån den nya lagen om samverkan som skulle träda i kraft 1 januari 2018 så 
krävdes ett planeringsarbete. Vårdgivaren prioriterade reducerad läkemedelsanvändning och 
följsamhet till basala hygienrutiner som prioriterade nyckeltal. 

Organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet 
Framgår av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under 2018 har 
socialnämnden antagit en reviderad version av ledningssystemet som ytterligare förväntas 
stärka förbättringsarbetet inom verksamheterna och ytterligare tydliggöra ansvarsfrågan för 
patientsäkerhetsarbetet. Socialtjänstens ledningssystem omfattar systematiskt kvalitetsarbete 
för samtliga verksamheter och lagrum i socialtjänsten. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Bakgrund 
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5 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen omfattar 
både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett sammanhållet system för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen 
(PSL) Detta dokument är framtaget med utgångspunkt i denna författning. 

De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i följande bild: 

Syfte med ledningssystem 
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. 
Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 
säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 
och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamheten. 
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6 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 
Grundläggande principer för ansvarsfördelning 
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer och 
riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den ger bästa 
möjliga nytta för individen. 

Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att processerna 
levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade skattemedel används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 
bedrivs på alla nivåer. 

Politiska nivån 
Socialnämndens ansvar 

 Fastställa övergripande mål och inriktningar 
 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 
 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor 
 Prioriterade kvalitetsområden 
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena. 
 Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 

Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), kvalitetscontroller, kvalitetssamordnare med EU-ansvar och 
ekonomicontroller. 

Socialchefens ansvar 
o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens 

kvalitetsarbete utifrån fattade politiska beslut. 
o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet 

och initiera utveckling utifrån uppkomna behov. 
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7 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är 
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs för 
processen är dokumenterade. Att dokumentationen finns 
lättillgänglig för samtlig personal. Se till att processerna 
beskriver hur samverkan sker. 

Se till att strukturer finns för att samtlig kvalitetsdokumentation 
ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå för 
synpunkter arbetet med klagomål och synpunkter. 

Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och åtgärder 
från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
och riskanalys enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL. 

Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 

Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS och 
kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare avvikelser. 

Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att följa 
egenkontroll upp kvalitén i verksamheten. 

Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och att 
åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar. 

Ledning/styrning Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan med 
politik och förvaltningsledningen. 
Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som förvaltningen 
levererar till den enskilde. 

Stöd till Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för att de ska 
avdelningarna kunna fullgöra sitt ansvar. 

Ge MAS, Kvalitetscontroller och Kvalitetssamordnare med EU-
ansvar uppdrag att stödja verksamheten i deras kvalitetsarbete. 

Avdelningsnivå
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna. 

o Avdelningschefen har ett ansvar att förtydliga ansvaret för de olika 
chefsnivåerna. 
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8 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Avdelningens ansvar 
o Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska 

kvalitets- och 
förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet. 

o Avdelningen ska ge mandat till organisationen att bedriva 
systematiska 
kvalitets- och förbättringsarbetet som en integrerad del av det 
löpande arbetet. 

Dokumentation Säkerställa att avdelningsunika processer är beskrivna och 
håller god kvalitet samt att de rutiner som krävs för processen 
är dokumenterade. 

Säkerställa att processerna beskriver hur samverkan sker. 

Säkerställa att dokumentation av processer och rutiner är 
kända och lättillgänglig för samtlig personal 

Klagomål och Säkerställa att riktlinjen för klagomål och synpunkter är känd 
synpunkter i hela organisationen. 

Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter samt 
urskilja mönster och trender som indikerar på brister i 
verksamheten. 

Avvikelsehantering Säkerställa att avvikelsehantering och riskanalys i enlighet 
och riskanalys med övergripande riktlinjer är känt i hela organisationen. 

Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma avvikelser 
och det utvecklingsarbete som detta har inneburit. 

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk kvalitetsutveckling. 

I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa planerna 
för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Säkerställa att det finns ett uttalat ansvar för kvalitetsfrågor i 
organisationen. 

Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen så 
att alla delar av organisationen kan få stöd i kvalitetsarbetet. 
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9 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Utöva egenkontroll och leverera in resultat. Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna. 

Medarbetarna 
Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn 
för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

Medarbetarens ansvar 
Delta i 
kvalitetsarbetet 

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 
till att verksamheten förbättras. 

Rapportera brister 
och risker 

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 
brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 
avvikelsehantering. 

Klagomål och 
synpunkter 

Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra 
inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig 
chef. 

Extern påverkan 
Extern tillsyn och granskning 
Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av 
Inspektionen för vård och omsorg och av kommunrevisionen. 

Medborgaren 
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom 

• att överklaga myndighetsbeslut 
• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en 

avvikelse 
• kommunens övergripande system ”Synpunkten” 
• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten 
• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra 

klagomål i enskilt ärende 
• att vända sig till patientnämnden 
• att vända sig till Socialnämndens ledamöter 
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Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det belysas att nämnden under 2018 ytterligare tagit steg för att 
tydliggöra sin styrning av verksamheterna. Nämnden har under 2018 för sjätte året i rad 
beslutat att anta en internkontrollplan för hälso- och sjukvården (HSL) som ett verktyg för att 
följa viktiga parametrar inom hälso- och sjukvården och för att få ett systematiskt 
uppföljningsverktyg. Internkontrollplanen revideras årligen. Nämnden har som ett ytterligare 
led i förbättringsarbetet förtydligat och ökat detaljeringen i ledningssystemet och pekar på 
vikten av att verksamheterna ska jobba för att beskriva och mäta sina processer samt att arbeta 
aktivt med avvikelser för att på så sätt förbättra kvaliteten/patientsäkerheten. 

Kommunen har sedan 1 februari 2013 övertagit ansvaret från landstinget för 
hemsjukvårdspatienterna upp till sjuksköterskenivå vilket inneburit en omfattande ökning av 
hälso- och sjukvårdsinsatser för kommunen som vårdgivare. Antalet kommunala patienter har 
näst intill dubblerats efter hemsjukvårdsövertagandet. Hemsjukvårdsenheten inryms 
organisatoriskt under äldreomsorgen. 

Äldreomsorgen och stöd- och omsorg 

Under 2018 fanns det fler patienter inom kommunens särskilda boenden för äldre jämfört med 
hemsjukvården. I jämförelse med föregående år så hade de enheterna nästan lika många 
patienter. 464 (460 st. föregående år) patienter fanns inskrivna i kommunens särskilda 
boenden för äldre vid mättillfället och 423 (448 st. föregående år) patienter fanns inskrivna i 
hemsjukvården. I kommunens stöd- och omsorgsboenden fanns cirka 15 % (163 st.) av de 
som har tillgång till kommunens hälso- och sjukvård. På äldrecentret finns 36 platser där 
kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar (där vissa också kan vara inskrivna i 
hemsjukvården). Totalt sett ansvarade kommunen upp till sjuksköterskenivå för 1086 
patienters hälso- och sjukvård/dygn årets alla dagar. Utöver detta ansvarar den kommunala 
hälso- och sjukvården för hälso- och sjukvård som bedrivs på de dagliga verksamheterna. Av 
de 65 år och äldre som hade insatsen särskilt boende för äldre under 2018 (621st) var 429 
st. kvinnor (69 %) och 192 st. män (31%). 

Antalet platser särskilt boende för äldre är likvärdigt jämfört med föregående år. Under de 
senaste åren är beskrivningen/upplevelsen från verksamhetsansvariga personer att de som 
idag flyttar in på ett särskilt boende för äldre upplevs som betydligt sjukare och i betydligt 
större omvårdnadsbehov än tidigare. Då vårdtyngdsmätningar saknas så går uppgifterna dock 
inte att styrka, men personalens upplevelser av ökad vårdtyngd och ökad multisjuklighet kan 
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antas ha betydelse för de uppmätta resultaten. Vidare beskrivs upplevelser av vårdförskjutning 
då man idag beskriver att insatser som tidigare skedde inneliggande på sjukhus idag sker i 
patientens bostad. Med anledning av den nya lag som trädde i kraft 1 januari 2018 som 
handlat om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård så är det också rimligt 
att anta att vårdtyngden och omfattning av vård ytterligare kommer att öka. 

Bedömning av fallrisk ska ske på alla som bor på särskilt boende för äldre. Detta fanns 
journalfört i nittiosex procent av fallen när uppföljningen för 2018 genomfördes. Antalet 
rapporterade frakturer har ökat från 35 st. 2017 till 39 st. 2018. 

Bedömning av risken för trycksår ska göras för alla som bor på särskilt boende för äldre. 
Detta fanns journalfört i nittiosex procent av fallen. I kommunens särskilda boenden för äldre 
fanns elva trycksår uppmätta vid inventeringen och det är en ökning med nio st. sedan 
föregående år. Fyra av dessa hade uppstått i boendet och sju hos annan vårdgivare. 
Hemsjukvårdens förekomst av trycksår uppmätte sju stycken trycksår, detta är likvärdigt med 
fjolårets mätning men det var fler trycksår som uppkommit i kommunens verksamhet än 
föregående år. Fem hade uppstått i kommunens verksamhet och två i annan vårdgivares 
verksamhet. I stöd- och omsorgsboendena uppmättes inga trycksår vid mättillfället. 

Bedömning av risk för undernäring (nutritionsbedömning) ska göras på alla som bor på 
särskilda boenden för äldre. Detta fanns journalfört i nittiofyra procent av fallen. 

89 procent som bor på särskilt boende för äldre fick en läkemedelsgenomgång under året. Det 
är en minskning med elva procent sedan föregående års mätning. Av de som bor i ett stöd-
och omsorgsboende var det 68 % som fick en läkemedelsgenomgång vilket var en marginell 
förbättring sedan föregående års mätning. 

Sammantaget kan sägas att de specifikt uppföljda läkemedlens användning i vård och 
omsorgsboende ligger kvar i negativ riktning sedan föregående års mätning. Generellt ses 
små förändringar. I jämförelse med nationella tal ligger Piteå kommun i öppna jämförelser på 
medianvärde när man uppmäter procent av de äldre som har fler än 10 ordinerade läkemedel. 
Kommunen har i de särskilda boendena för äldre fortsatt höga värden beträffande andel som 
behandlas med antidepressiva läkemedel (45 %) de som har en kombination av lugnande och 
sömnmedel (34 %) . 

En avvikelse är en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. 
Antalet läkemedelsavvikelser har minskat under 2018 med cirka nio procent sedan föregående 
år. Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har ökat med 13 %! Det är bekymmersamt, 
både att avvikelserapporteringen går ner men främst att det återigen sker en ökning av andelen 
som har fått en konsekvens av avvikelsen. Målsättningen är att ha en hög rapportering av 
avvikelser och en låg frekvens av patientpåverkan. En hög andel avvikelser med få 
patienthändelser tyder på en riskmedvetenhet hos personalen att rapportera sådant som gått fel 
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men som med förbättringsarbete kan innebära att minimera risk för att händelser ska 
återupprepas och då möjligen kunna innebära patientpåverkan. Genomgång av avvikelserna 
och åtgärder på arbetsplatserna är grunden för systematiska kvalitetsförbättringar. 
Fortsättningsvis ses att det är en ojämn spridning av antalet inrapporterade avvikelser mellan 
verksamheterna vilket tolkas som om att det fortsatt finns stor förbättringspotential inom vissa 
enheter att rapportera in avvikelser. Exempelvis hemsjukvården som nästan har lika många 
patienter som i särskilt boende för äldre bör ha en betydligt större andel inrapporterade 
avvikelser. Antalet inrapporterade avvikelser i hemsjukvården har ökat, men bör öka mer. 
Socialnämnden och MAS understryker vikten av att arbeta med avvikelsehanteringsprocessen 
och menar på att jobbet med avvikelser är ett av verksamheternas viktigaste verktyg i 
patientsäkerhetsarbetet och en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under 2018 gjordes en journalgranskning av 10 % av HSL- journalerna för de som bor på 
särskilt boende för äldre, särskilt boende stöd- och omsorg och i hemsjukvården. Denna 
visade på att det är skillnader mellan de granskade verksamheterna. Generellt kan det igen ses 
försämringar av dokumentationen inom särskilda boenden för äldre och förbättringar i 
hemsjukvården och stöd och omsorg. 

Under 2017 påbörjades ett projekt för att helt byta dokumentationsmodell inom hälso- och 
sjukvård. Under 2018 intensifierades det arbetet och den nya dokumentationsmodellen, 
ICF/KVÅ, startade i verksamheten december 2018. Detta har gjorts för att anpassa till 
socialstyrelsens föreskrift som träder i kraft 1 januari 2019 och där alla kommuner ska 
rapportera in vårdåtgärder som utförts av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal månatligt. I 
nuläget är det enbart legitimerad personals vårdåtgärder som kommer att rapporteras in till 
myndigheten. Helt klart är dock att myndigheten kraftigt utökar insynen i den kommunala 
hälso- och sjukvården genom den nya föreskriften från och med nästa år. 

Inom området basal hygien har uppföljningen under året kraftigt utökats i omfattning. 
Generellt ses behov av förbättringsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien. 

För femte gången valde vårdgivaren (socialnämnden) att följa upp hur verksamheterna arbetar 
med urininkontinens/blåsdysfunktion. Nämnden vill följa hur arbetet med blåsdysfunktion 
och inkontinenshjälpmedel har implementerats sedan de införde en riktlinje för 
urininkontinens och i sin verksamhetsplanering för 2016 gav nämnden verksamheterna 
uppdraget att implementera riktlinjen i verksamheterna. Äldreomsorgen genomförde en 
utbildningssatsning inom området under 2016. I årets mätning kunde man generellt se att det 
från att årligen succesivt förbättrats nu försämras på i princip alla uppmätta parametrar i fram 
för allt särskilt boende för äldre och i hemsjukvården. Vidare visade mätningen att det var 
fler personer som hade ett inkontinenshjälpmedel. Det område där verksamheterna fram för 
allt behöver ha sitt fokus och förbättra är att fler individer får en basal utredning av sin 
inkontinensproblematik. 
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Det kan finnas behov av skyddsåtgärder för att exempelvis minska eller förhindra fallolyckor 
för brukare/patienter. En sådan åtgärd kan beroende på hur den används antingen vara en 
otillåten eller tillåten åtgärd, exempelvis att använda ett brickbord. Skyddsåtgärder är tillåtna 
men inte tvångs- och begränsningsåtgärder. En åtgärd är att anse som om skyddsåtgärd under 
förutsättning att den enskilde ska samtycka till åtgärden och att syftet med åtgärden ska vara 
att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara 
att kompensera för brister i verksamheten, som till exempel brister i bemanningen, 
personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Andelen personer av de som bor på ett särskilt boende för äldre och som fått en skyddsåtgärd 
har ökat sedan föregående års mätning. Detta kan indikera på ett ökat riskarbete, men 
nämnden uppdrar till verksamhetsledningen att reflektera över ökningen. 

Förebyggande åtgärder som gjorts för att förbättra 
patientsäkerheten 

Förvaltningsnivå 

Tydligare ledningssystem, verksamhetsplanering/styrning och internkontroll. 

En hälso- och sjukvårdchef som också innehar verksamhetschefsansvaret har anställts under 
2017. Tidigare har verksamhetschefsansvaret varit fördelat på samtliga enhetschefer där det 
bedrivits hälso- och sjukvård. Att en person nu har rollen och uppdraget anses som mycket 
positivt och bedöms ytterligare ha stärkt patientsäkerheten. 

Ett projekt gällande ny dokumentationsstruktur (från VIPS till ICF/KVÅ) för HSL-personal 
har varit omfattande men nödvändigt utifrån ny föreskrift från Socialstyrelsen. Att kunna 
jämföra vårdåtgärder på nationell nivå mellan kommunerna kommer att vara positivt. 

Ett digitaliseringsprojekt för avvikelser pågick under året och startade 1 januari 2019. 

Avdelningsnivå 

All legitimerad personal inryms organisatoriskt i äldreomsorgen. Chefskapet för legitimerad 
personal som jobbar inom stöd- och omsorgs särskilda boenden ligger under hemsjukvården 
och rehabenheten. 

Arbetet med särskilt fokus på insulinbehandlade diabetiker har bland annat resulterat till att 
man projektanställt undersköterskor i hemsjukvården som tagit ansvar för det 
insulinbehandlade diabetikerna i centrala stan och Öjebyn. I princip alla avvikelser i 
projektområdet som rörde insulin upphörde i samband med att projektet infördes. 
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Allt fler enheter jobbar med systematiserad planering via PPP (praktisk professionell 
planering) och beskriver detta som patientsäkerhetsstärkande. Detta är en form av 
påminnelseverktyg som hjälp till omsorgspersonalen. Under året fortsatte ett projekt med ett 
planeringsverktyg i digitaliserad form. Under 2018 togs beslut om att införa ett digitalt 
planeringsverktyg i alla särskilda boenden i äldreomsorgen. En upphandling är därför 
påbörjad. 

Äldreomsorgen har under 2017 påbörjat arbetet med att införa BPSD-registret där målet är ett 
strukturerat arbetssätt för att jobba med dementa och jobba fram bemötandeplaner. Arbetet 
har fortsatt under 2018. 

Enhetsnivå 

I verksamheterna beskriver cheferna och deras personal fortsatt sin utveckling av olika 
planeringsverktyg som patientsäkerhetsstärkande. Ex. system som PPP (manuellt) och 
Vimpol (digitalt). Upplevelsen förefaller upplevas säkrare och tydligare för personalen och 
det uppges att man på så sätt tydligt pekar ut vem som är ansvarig för vilken patients insatser. 
Några verksamheter beskriver att man jobbat mycket med utökade utbildningsinsatser 
exempel kompressionslindning av ben och läkemedel. Även i år kan man se att det finns 
enheter som valt att utveckla genom att sätta ett foto i de boendes medicinpärm för att 
ytterligare säkerställa att rätt person får sin medicin. Byte till större läkemedelsskåp har gjorts 
på en enhet. Man beskriver att man på så sätt kan ha läkemedel och tillhörande viktiga 
dokument samlat. På ett särskilt boende för äldre beskriv att man för att säkerställa att det 
enbart är de som har fått sänggrindar ordinerat valt att sätta buntband på de sängar där det bor 
personer som inte har sänggrindar ordinerat. Samma enhet beskriver inköp av ”fridge locker” 
som är en liten låsbar bur som man kan ha i de boendes kylskåp. I dessa låses främst insulin in 
där det finns risk för att de boende eller medboende kan ta ut läkemedlet och göra sig illa eller 
få i sig insulinet. Buren är dessutom fastsatt i kylen med buntband. Aktualisering till läkare 
för patienter som har urinkateter har skett utifrån att det i verksamheten under året 
förekommit avvikelser. Det ska i de fallen alltid bedömas om en suprapubisk kateter är att 
föredra eller ej. 

Fler enheter än tidigare beskriver att man utökat sitt arbete med avvikelser kopplat till 
sammanställningar, enhetsanalyser och tätare återkoppling till chef i avvikelsefrågor. 

Många enheter beskriver arbetet med att införa ett nytt planeringssystem (LIfecare) i samband 
med den nya lagen om samverkan som började gälla 1 januari 2018. Många beskriver att de 
lagt ner mycket arbete under året för att få samplaneringen att fungera. Från hemsjukvården 
beskrivs att detta har lett till att SIP görs på alla nya patienter som skrivs in i hemsjukvården. 

Från rehabenheten så anges arbete med byte av duschstolar som utprovats mellan 2014-2016 
ha varit en nödvändig säkerhetsåtgärd. Vidare beskrivs arbetet uppföljningsmöten månadsvis 
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för att ha kontroll på inflöden av ärenden, prioriteringar, uppföljningar och väntetider. 
Inrättande av funktionsbrevlåda i verksamhetssystemet så att omvårdnadspersonal har fler 
kontaktvägar till rehabpersonalen beskrivs som patientsäkerhetsstärkande men också som 
positivt för rehabspersonalens arbetsmiljö. 

Hemsjukvården hyllar projektet undersköterskor i hemsjukvården som startade juni 2018. Det 
beskrivs att det ses en spetskompetens och ökad säkerhet hos undersköterskor. Färre 
inblandad personal i de ärenden där det förekommer insulin. Att det finns en större närhet 
mellan dessa undersköterskor och distriktsköterskorna ses som givande. Hemsjukvården 
önskar en permanent fortsättning på detta framgångsrika projekt. I princip inga avvikelser i 
hemsjukvården har inträffat rörande insulin sedan projektet infördes. 

Hemsjukvården beskriver vidare ett omfattande arbete rörande översyn av rutiner som härrör 
till delegering. 

Även hemsjukvården lyfter inrättandet av en hälso- och sjukvårdschef som mycket positivt 
och anser att det gett stor nytta på alla plan. 

I äldrecentrets verksamheter (utredningsenhet, avlastning och hemtagningsteamet) beskrivs 
att man under året fokuserat mycket på processerna som förändrats i samband med den nya 
utskrivningslagen från sluten hälso- och sjukvård. 

I Stöd och omsorg beskrivs igen att de jobbar med att införa planeringsverktyg, PPP eller 
Vimpol. Vidare beskrivs ett större arbete under året med att säkerställa nyckelhanteringen till 
läkemedelsskåp. Almanackor har införts i alla läkemedelsskåp. Att det anställts ytterligare en 
sjuksköterska inom verksamhetsområdet och att det finns en hälso- och sjukvårdschef bedöms 
ytterligare kunna stärka patientsäkerheten. 

Samverkan 

Det finns i verksamheterna ett flertal forum för att ha en bred samverkan med region 
Norrbotten. Dessa forum finns med medarbetare från kommunen på alla ansvarsnivåer. 
Regionen har från 1 januari 2014 inrättat en ny organisation för hälso- och sjukvården i länet. 
Regionen har skapat en närsjukvårdsorganisation och sedan andra halvåret 2013 finns ett 
samverkansforum där bland annat MAS, Socialchef och avdelningschefer från förvaltningen 
träffas för samverkan tillsammans med närsjukvårdsledningen i Piteå. Beslutet är att gruppen 
ska sammanträda åtminstone två gånger per år. Denna samverkan har förekommit 
fortsättningsvis under 2018. 

Det finns även samverkans forum där mellanchefer från Region och kommuner möts för att 
diskutera operativa frågor som finns i verksamheterna. (Fältgruppen och psykfältgruppen). 

Mellan de olika kommunala enheterna och primärvården finns samverkan kontinuerligt. 
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I slutet av året tillsattes en lokal samverkansgrupp i närsjukvårdsområdet med representanter 
från socialtjänst, hälsocentraler och slutenvården. Syftet med gruppen är att underlätta 
samverkan och hitta gemensamma arbetsformer för utskrivningsklara patienter/brukare från 
sjukhuset. Gruppen träffades vid två tillfällen under 2018 och diskuterade kring vad vi 
behöver förbättra från de olika verksamheterna för att arbetet med att säkra upp att patienten 
efter utskrivning får rätt vård och omsorg. Arbetet fortsätter under 2019. 

Uppföljningar och inventeringar under 2018 skedde enligt, 
av nämnden, beslutad internkontrollplan 

Internkontrollplanen avser att sammantaget ge en bild över nämndens kontrollansvar, MAS 
kontroll och verksamhetens egenkontroll, samt för att kunna följa hur patientsäkerhetsarbetet 
framskrider och vilka resultat som uppnås. Genomförda uppföljningar är främst genomförda 
v. 46 och 47 2018. Resultaten redovisas via patientsäkerhetsberättelsen. Enhetsspecifika 
uppföljningsresultat delges utöver patientsäkerhetsberättelsen socialnämndens arbetsutskott, 
socialförvaltningens ledningsgrupp, berörda avdelningschefer samt berörda 
verksamhetsområdeschefer och hälso- och sjukvårdschef. Verksamhetsområdescheferna 
ansvar är i sin tur att verka för att detaljresultaten når enheterna och säkra att lämpliga insatser 
sätts in där brister ses och sprida goda exempel från framgångsrika enheter. 

Internkontrollplan bilaga HSL 2018: 

Parameter 

Vår 
d-
och 
oms 
orgs 

boe 
nde 

He 
msj 
u 

kvår 
den 

Stöd 
-
och 

oms 
orgs 

boen 
den 

Äl 
dre 

cen 
tra 

Reh 
ab 

enhe 
ten 

Kommentar Ansvarsfördel 
ning 

När 

Uppföljning av 
riktlinje /författning/ 
beslut 

Journalgranskning/ 
Dokumentation 

Inklusive 
riskbedömningar fall, 
nutrition, trycksår, 
munhälsa 

X X X 

10 % av journalerna Verksamheten Klart 
senast 
31/12 
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Vårdhygien 

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. 
Självskattningsdokument. 

Avser all personal i vård- och 
omsorgsboende samt äldrecentra. 

Avser all personal i hemsjukvården 
och rehab enheten 

Verksamheten V. 46/47 

Läkemedelsavvikelser X X X X Verksamheten 
och MAS 

11/1 

Övriga avvikelser X X X X X Informationsöverföring, Medicin 
tekniska produkter 

Verksamheten 
och MAS 

11/1 

Fallskaderegistrering 
ar 

X X X Verksamheten 
och MAS 

11/1 

Frågor om 
inkontinens inklusive 
om det görs 
riskbedömning för 
inkontinens. 

X X X Verksamheten v.46/47 

Skydd- och 
begränsnings-
åtgärder X X X 

Rehabenheten och de särskilda 
boendena ska samverka när de 
följer upp skydd- och 
begränsningsåtgärder. 

Verksamheten 
, rehabenheten 
är behjälplig 
till 
verksamhetern 
a i de fall det 
behövs. 

V. 46/47 

Granskning av 
läkemedels-
hanteringen X X X 

X 

V. 
a.å 
r. 
Oj 
äm 
na 
år 

MAS via 
apoteksgransk 
are 

Oktober 

Samordnade 
individuella planer -
SIPar 

X Verksamheten V 46/47 

Delegeringar X X X X X Verksamheten 
rapporterar in 
antal 
årsarbetare 
och antal 
gällande 
delegeringar. 

v. 46/47 
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Indikatorer 

(omvårdnad, 
förbättringsarbete) 

Trycksår Alla trycksår ska avvikelsehanteras Verksamheten V. 46/47 

X 
X 

X 
och därmed får vi måttet på hur 
många trycksår, målet är att ta bort 
denna parameter, men vi behöver se 
att avvikelserna i så fall rapporteras 
rätt… 

Antal fokuspatienter X Verksamheten v. 46/47 

Läkemedelsanvändni 
ng 

X Verksamheten v. 46/47 

Verksamheternas 
beskrivning av nya 
arbetssätt som har 
betydelse för 
patientsäkerheten, 

X X X X X 

Verksamheten 

MAS skickar 
ut frågor 

Klart 
senast 
31/12 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt 
boende 

X X Verksamheten V. 46/47 

Avvikelsehanteringsprocessen i kommunens hälso- och sjukvård 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens i särklass viktigaste verktyg i 
patientsäkerhetsarbetet, det är viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 
avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 
patientsäkerhet. 

Under 2018 var förvaltningens avvikelsehanteringsprocess uppdelad i fem delar. HSL-
avvikelser, fallrapportering, SOL-avvikelser, externa avvikelser och IT-relaterade avvikelser. 
All personal är skyldig att skriva avvikelser och inom HSL-området lämnas dessa i första 
hand till ansvarig sjuksköterska som har ett ansvara att analysera, utreda och åtgärda 
avvikelsen. Chefen inom det område där avvikelsen inträffat är också en viktig nyckelperson i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsansvarig har alltid ett enhetsövergripande 
ansvar för systematisk kvalitetsutveckling i den egna verksamheten och ska vara en aktiv del i 
avvikelsehanteringen och aktivt driva frågan om verksamhetsutveckling. En kopia skickas 
alltid till MAS som gör en årlig sammanställning och bedömer om avvikelsen ska anmälas till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO). En inriktning för att utveckla 
avvikelsehanteringsprocessen för ett mer systematisk arbetssätt/synsätt har varit starkt i fokus 
de senaste åren. MAS har också arbetat fokuserat för att öka beskrivningar av 
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kvalitetsutvecklande åtgärder kopplat till varje HSL-avvikelse i verksamheterna. Arbetet har 
gett framgång senaste åren och näst intill alla inkomna avvikelser till MAS innehåller någon 
form av kvalitetsutvecklande åtgärd. Under året inrapporterades 961 st. (1009 st. 2017) HSL-
avvikelser i förvaltningen. Det är en minskning med 5 procent. När det gäller 
läkemedelsavvikelser Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har ökat. 404 st. av alla 
läkemedelsavvikelser visar på någon konsekvens för patienten. Det motsvarar 44 % (33 % 
2017) av de inrapporterade avvikelserna. Analysen blir därav negativ eftersom att en hög 
andel rapporteringar men få konsekvenser till följd av avvikelsen tyder på hög 
riskmedvetenhet hos personal som rapporterar avvikelser. Dock kan det också vara så att 
personalen utvecklat sin benägenhet att rapportera konsekvenser av avvikelser. 

Könsfördelningsanalysen visar på att 60 % av de inrapporterade läkemedelsavvikelserna var 
på kvinnor och 40 % gällde män. De flesta avvikelserna är rapporterade från särskilt boende 
för äldre och där är könsfördelningen för de som bott på ett särskilt boende för äldre 69 % för 
kvinnor och 31 % för män under året. Således förefaller det vara högre grad av avvikelser på 
kvinnor än på män. 

22 st. av HSL-avvikelserna ledde till ett fördjupat arbete utifrån ett förvaltningsövergripande 
initiativ. Detta kunde innebära att MAS exempelvis begärde in medarbetares redogörelse i 
händelser, ökad detaljeringsgrad i och i vissa fall krav på nya rutiner eller förbättringsinsatser 
som inte tidigare var identifierade av verksamheterna. 

Någon systematisk riskbedömning av avvikelserna har inte skett inte i verksamheten. 
Avvikelser hanterades under året manuellt, förvaltningen använde inget IT-stöd för processen. 
Under 2017 och 2018 har ett projekt genomförts för att digitalisera avvikelsehanteringen i 
förvaltningen. Ett pilotprojekt genomfördes under året med gott mottagande och flöde och 
från 1 januari digitaliseras hanteringen av avvikelser i förvaltningen. 

Lex Maria-anmälningar 
Avvikelser som orsakat en patient allvarlig vårdskada eller för risk att drabbas av allvarlig 
vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) enligt 3 kap 5 § PSL 
(patientsäkerhetslagen, 2010:659). Två anmälningar till IVO gjordes under 2018 av MAS. En 
gällde hemsjukvården och en händelse inträffade på ett särskilt boende för äldre. 

Externa avvikelser 
Sedan 2013 finns en rutin och blankett för att kunna rapportera externa avvikelser. Systemet 
är bland annat framtaget som ett led i att ytterligare kunna höja patientsäkerheten samt för att 
kunna leva upp till de samverkansriktlinjer som finns mellan kommunen och Regionen. 
Externa avvikelser har skrivits i större omfattning än förväntat. Vi kan också se att det 
framkommit effekter av detta som troligen stärkt patientsäkerheten, exempelvis nya rutiner 
hos våra vårdgrannar. Från och med 1 januari 2015 sammanställs de externa avvikelserna. 
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Syftet är att kunna se var de strukturella bristerna förekommer mest även hos vårdgrannarna 
och har använts som diskussionsunderlag i samverkansträffar med vårdgrannar. 
Sammanställningen göras av kvalitetskontroller och redovisas separat. Knappt hälften av de 
externa avvikelserna som skickas till annan part har besvarats 2018 vilket är likvärdig 
frekvens i jämförelse med föregående år. 

Klagomålshantering 
Regelverket för hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården stärktes under året. 
Förvaltningen har jobbat med att tydliggöra patienters möjlighet till att framföra klagomål 
bland annat via kommunens hemsida. Det har under året också tagits fram en rutin för 
klagomål som inkommer rörande hälso- och sjukvård. Sedan tidigare har socialnämnden 
antagit en riktlinje för klagomålshantering. Förvaltningens kvalitetskontroller ska 
sammanställa verksamheternas inrapporterade klagomål och hantering av dessa årligen i 
socialnämndens årsredovisning. Redovisningen omfattar samtliga inkomna klagomål i 
förvaltningen. Generellt behöver förvaltningen utveckla tillämpningen gällande följsamhet till 
riktlinjen. 

Ärenden från patientnämnden 
Piteå kommun köper sin patientnämndsverksamhet av Region Norrbotten. Ärenden som 
inkommer från patientnämnden besvaras till patientnämnden av verksamheten. 
Socialnämnden får information och redovisning i samband med att patientnämnden redovisar 
sin årsberättelse. Efter att patientnämndsärenden är hanterade och besvarade i vår egen 
organisation så inkluderas dessa ärenden in i vårt eget avvikelsehanteringssystem och ingår 
således i den totala avvikelsesammanställningen. Under året inkom tre ärenden från 
patientnämnden. 

Enskilda klagomål från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Analyseras och utredningar hålls samman centralt. Vanligast förekommande är att hälso- och 
sjukvårdsfrågor finns med som en del i ett ärende från IVO och då lämnar MAS yttrande i 
ärendet då IVO begär det eller då förvaltningen själva identifierar brister inom hälso- och 
sjukvården. I de fall då ärendet berör både HSL och SOL/LSS är det förvaltningens 
kvalitetskontroller som är den som besvarar ärendet för nämndens räkning. Eventuellt 
förbättringsarbete sker i samarbete med aktuell verksamhet. Nämnden är alltid den som 
besvarar dessa ärenden. Under 2018 inkom inga enskilda klagomål från IVO till socialtjänsten 
innehållande hälso- och sjukvård. 

Öppna jämförelser 

Syftet med öppna jämförelser är att ge beslutsfattare underlag och inspiration för att följa upp 
och förbättra verksamhetens resultat. 
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Resultatet för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre presenteras först under mars 
månad årligen. Eftersom att patientsäkerhetsberättelsen ska vara klar senast 1 mars varje år är 
det inte möjligt att ange uppgifterna för 2018 i denna redovisning. Resultaten baseras således 
på öppna jämförelser från 2017. Detta blir därmed något missvisande eftersom att våra egna 
uppföljningsresultat bygger på uppgifter från 2018. 

Tabellerna i öppna jämförelser är färgad med grönt, gult och rött. Grönt betyder att 
kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värde i 
förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst 
värde och gult får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. 

I Öppna jämförelser för vård och omsorg av äldre 2017 i Piteå kunde man se att fallskador för 
de över 80 år och äldre Indikatorn är röd och Piteå kommun ligger på en icke smickrande 
247e plats (av 290). Detta är en förändring sedan föregående års öppna jämförelse då Piteå 
där markerade grönt. Även gällande frakturer på lår och höft visas röd markering (de över 65 
år). Öppna jämförelser säger inget om det har inträffat i kommunalt bedriven verksamhet eller 
ej. Smärtskattning sista levnadsveckan var också röd indikerat. Tre eller fler psykofarmaka 75 
år och äldre i hemtjänsten hade gul markering (samma som föregående år) och motsvarande 
på den indikatorn i särskilt boenden är gul (förbättring från föregående år från röd). I särskilt 
boende för äldre var det gul markering för indikatorn tre eller fler psykofarmaka i särskilt 
boende för äldre och grön indikator för tio eller fler läkemedel. Det är en förbättring sedan 
föregående år. 

Informationssäkerhet 

Arbetet med informationssäkerhet sker via förvaltningens IT-strateg som självständigt 
sammanställer en rapport till socialnämnden senast den 28 februari årligen. I den rapporteras 
riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, incidenter som har påverkat 
informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, uppföljningar 
som har gjorts, förbättringsåtgärder som har vidtagits för förbättring av 
informationssäkerheten ,sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats 
inom förvaltningen under året, och sammanställning av loggkontroller som görs i 
förvaltningen och resultaten av dessa. 
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Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler 
socialtjänsten 
I socialnämndens internkontrollplan för 2018 framgår att 10 % av HSL- (hälso- och 
sjukvårds) journalerna ska journalgranskas. 

HSL-journaler inom särskilt boende för äldre, särskilt boende stöd- och omsorgs och 
hemsjukvården har granskats var för sig. Totalt sett har 106 patient-journaler granskats. 
Granskningen är genomförd och rapporterad av inom verksamhetsområdet utsedda personer. 
Granskningen bygger på krav i Patientdatalagen och parametrar som av förvaltningen 
bedömts som viktiga att följa. 

Bakgrund 
Anledningen till att granska HSL-journaler bygger bland annat på att tidigare års 
journalgranskning indikerade på brister inom då granskade journaler. Ett förbättringsarbete 
sattes in efter den granskningen och syftet därefter var att följa upp hur de insatserna gett 
resultat. Insatser som då sattes in var direkt återkoppling på patientnivå till sjuksköterskor på 
respektive särskilt boende för äldre. I övrigt är det viktigt ur förvaltningsövergripande nivå 
säkerställa att journaler förs i den omfattningen som krävs för att försäkra sig om en god och 
säker vård skett. Det ses som särskilt viktigt och utvecklingsfrämjande att journalerna 
granskas av verksamhetsnära personer för att få ett så stort lärande direkt i verksamheten som 
möjligt. 
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Parametrarna skiljer sig något mellan de olika verksamhetsområdena. Parametrar som 
verksamheterna har granskat är om följande finns med i journalen: namngiven hälsocentral 
och läkare, namn given sjuksköterska (fast vårdkontakt), samtycke, överkänslighet, medicinsk 
diagnos, läkemedelshantering, inflyttning på boende, hälsohistoria, anamnes, 
riskbedömningar för tryck, fall, nutrition, blåsdysfunktion och munhälsobedömning, 
omvårdnadsstatus och vårdplan. 

Resultat 
Det förekommer skillnader mellan de olika verksamheterna. Det är tydligt inom 
verksamhetsområdet särskilt boende för äldre att de granskningar som genomförts de tre 
senaste åren lett till konkreta resultat. I årets mätning så indikeras för andra året i rad en 
förändring i negativ riktning. Det är flera parametrar som försämrats med det som sticker ut 
särskilt märkbart är en försämring gällande uppgifter att det saknas namngiven 
behandlingsansvarig läkare i 28 % av de granskade journalerna, 17 % saknade uppgift om 
läkemedelshantering. 
Att det saknas uppgifter i 17 % av journalerna i särskilt boende för äldre när det gäller 
uppgifter om överkänslighet är en direkt patientosäkerhet. Under 2015 gav vårdgivaren 
verksamheterna i uppdrag att jobba med munhälsobedömning som verktyg. Det visar på att 
det sakta förbättras avseende denna variabel och i år hade knappt 50 % en riskbedömning av 
sin munhälsa. Det är en förbättring med åtta procent sedan föregående år. 

Inom hemsjukvårdens granskning ses förbättrade resultat på samtliga mätta parametrar. 
Dokumentation om överkänslighet ska alltid fyllas i journalen oavsett om patienten har en 
överkänslighet eller ej. Detta saknades i 16 % av journalerna. 

Inom särskilt boende stöd- och omsorg har en förbättring skett. Föregående års granskning 
visade på försämrade resultat. Enbart i 75 % av journalerna finns dock markering om 
överkänslighet. 

Analys 
Om viktiga uppgifter i journalen, ex. vårdplan, inte blir dokumenterade blir det svårt att följa 
vårdförloppet och få en helhetsbild. Att uppgifter om vården finns i journalen är också en 
rättssäkerhetsfråga. Det är patientosäkert om exempelvis uppgifter om överkänslighet saknas. 
Eftersom att många uppgifter delegeras till omsorgspersonalen är det viktigt att de kan ta del 
av hur uppdrag som delegerats ska genomföras i journalen. Det blir således svårt för den 
personalgruppen att bilda sig en uppfattning om hur de ska genomföra överförda 
vårduppgifter om dessa inte finns dokumenterade. Ex. hur läkemedelshanteringen ska gå till. 

Åtgärd 
De flesta som dokumenterar i HSL-journalen fick en dokumentationsutbildning med en av de 
nationellt främsta föreläsarna inom kommunal dokumentation under våren 2014. Det är dock 
tydligt att verksamheterna fortsatt behöver ha fokus på dokumentationsansvaret för att 
ytterligare förbättra sina resultat. Det är fortsatt viktigt att följa hur dokumentationen 
utvecklas och vårdgivaren avser därför att framgent följa upp med journalgranskningar. 
Resultat och patientsäkerhetsberättelsen överlämnas till berörda verksamhetsområdeschefer 
och åtgärder måste sättas in fram för allt inom de verksamheter där man tydligt kan se att det 
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finns brister. Det är framförallt inom särskilt boende för äldre som vårdgivaren anser att det 
måste ske ett förbättringsarbete i frågor som rör hälso-och sjukvårdsdokumentation. 

Framtid 
Från 1 januari 2019 har socialstyrelsen fattat beslut om en ny föreskrift gällande 
kommunernas uppgiftsskyldighet. Detta innebär bland annat att kommunerna ska lämna 
uppgifter om vårdåtgärder som vidtagits av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Vårduppgifterna ska klassificeras enligt en modell benämnd KVÅ. Under 2018 ställde 
förvaltningen om sin hälso- och sjukvårdsdokumentation helt. Med anledning till att det nu är 
en ny dokumentationsmodell så blir det särskilt viktigt att granska att dokumentationen håller 
en hög nivå och det är dagsläget oklart hur journalgranskningen framgent ska komma att se 
ut. Detta fastställs under 2019 i samband med att vårdgivarens internkontrollplan för HSL 
fastställs. 

Läkarinsatser i särskilda boende 

Uppföljning avser det lokala samverkansavtalet som gäller läkarinsatser för särskilda
boendeformer i Äldreomsorgen och Stöd och Omsorg i Socialtjänsten i Piteå. Avtalet är 
skrivet med Primärvården i Piteå och ska följas upp årligen. Uppföljningen är gjord i 
enkätform. 

Under 2016 förhandlades ett nytt länsavtal för medverkan i särskilda boenden fram. Under 
2017 togs en lokal överenskommelse om läkarmedverkan fram. Detta togs framför allt fram 
utifrån att det inte reviderats efter det att vårdvalsreformen kom. I de nya avtalen skedde en 
uppdelning om ansvaret för geografiskt ansvarig hälsocentral och ansvaret utifrån patientens 
eget val av hälsocentral. 

Sammanfattning följsamhet till avtalet i särskilt boende för äldre
96 % av de som bor i ett särskilt boende för äldre har en fastställd behandlingsansvarig läkare. 

I det lokala samverkansavtalet så finns minimum 49 tim./v avsatta för fast 
konsultationstid/vecka om alla patienter på det särskilda boendet är listade på ansvarig 
hälsocentral. I uppföljningen redovisar de särskilda boendena för äldre att de erhållit 37,25 
tim./v. Detta är några timmar fler än vid föregående års mätning. Gemensamma utbildningar 
uppges inte alls ha förekommit vid någon enhet. Läkemedelsgenomgångar har gjorts på 92 % 
av de boende vid vård- och omsorgsboende. Bekymmersamt är att andelen som fått en 
läkemedelsgenomgång minskat från 98 % 2017 till 89 % 2018. Information om vikarier för 
patientansvarig läkare saknas vid tre vård- och omsorgsboenden. 
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Sammanfattningsvis finns det parametrar som brister men generellt anses följsamheten som 
god. Att andelen som fått en läkemedelsgenomgång är dock något som behöver hanteras i de 
verksamheter där läkemedelsgenomgångar inte gjorts och viktigt att ta med sig i samverkan 
med Regionens företrädare som har ansvar för läkarna. 

Sammanfattning följsamhet till avtalet i stöd- och omsorgs särskilda boenden
Det finns flera parametrar som behöver förbättras utifrån gällande avtal. 

91 % av patienter har en behandlingsansvarig läkare. Det är en försämring mot förra året då 
samtliga patienter hade en behandlingsansvarig läkare. 68 % av de som bor i ett stöd- och 
omsorgsboende fick en läkemedelsgenomgång under 2018. Detta är en marginell förbättring 
sedan föregående år. Verksamheten anger att de får ca 9 läkartimmar/v. Miniminivån för fast 
läkarkontakt är 1 tim./10 patienter. Då det finns 161 patienter i särskilda boenden på stöd och 
omsorg får alltså verksamheterna för lite läkartid. 

Utifrån enkätsvaren finns utvecklingsområden
Verksamhetsansvariga behöver lyfta de brister som framkommer i uppföljningen i samverkan 
med region Norrbotten. . I grundavtalet finns beskrivet att region Norrbotten ska avsätta 1 
tim./10 patienter/v. vilket verksamheterna kan förhålla sig till när det förs 
samverkansdiskussioner med ansvariga hälsocentraler. Samverkandiskussionerna behöver 
också innefatta diskussioner om vikten av att det finns bra samverkansrutiner gällande 
exempelvis årskontroller, diabetespatienter, författningsenliga dokument exempelvis gällande 
generella direktiv. 
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Läkemedelshantering 
En vanligt förekommande arbetsuppgift för både legitimerad personal och för 
omsorgspersonal med delegation är läkemedelshantering. Större delen av de som har hjälp av 
kommunen med sin hälso- och sjukvård har insatsen hjälp med läkemedelshantering. 
Läkemedelshantering är också föremål för överlägset flest avvikelser i förvaltningen. På varje 
enhet där det ingår ansvar för hälso- och sjukvård samt förekommer läkemedelshantering ska 
det finnas en läkemedelsansvarig sjuksköterska. Vidare ska varje enhet ha en lokal instruktion 
som beskriver deras lokala hantering av läkemedel. För detta finns en malla framtaget som 
verksamheterna utgår från. Förutom detta finns förvaltningsövergripande rutiner som gäller 
för läkemedelshantering och delegering. Verksamheter som hanterar läkemedel genomgår 
årligen en extern kvalitetsgranskning av sin läkemedelshantering. Detta görs av en extern part 
och socialtjänsten har de senaste åren haft tjänsten upphandlad via Apoteket AB. Varje enhets 
lokal instruktion gås igenom av granskaren och enheterna får efter varje år en 
åtgärdsplan/rapport där det framgår vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas. Det görs 
också stickprovskontroller vid granskningarna där granskaren går ut i verksamheten, både i 
centrala läkemedelsrum och i patienternas läkemedelsskåp. Granskaren pratar också med 
delegerad personal och låter de beskriva och visa hur de gör när de hanterar läkemedel. 

Det finns i princip alltid något som behöver åtgärdas eller revideras vid de årliga 
granskningarna. MAS bedömning är att detta är en viktig årlig återkommande egenkontroll 
och också en orsak till att förvaltningen i överlag har god ordning gällande 
läkemedelshantering. Att det ska göras kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen är 
reglerat i socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering. 
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Utmaningen i frågan om läkemedelshantering ligger främst inom delegeringsområdet där det 
återkommande framkommer brister i följsamhet till rutiner för delegerade uppgifter rörande 
läkemedelshantering. Att andelen undersköterske-utbildad personal minskar gör och kommer 
att göra att färre kommer att kunna utföra delegerade uppgifter och förvaltningen står troligen 
inför ett stort förändringsarbete där man troligen måste börja arbete med speciella hälso- och 
sjukvårdsundersköterskor som kan delegeras att utföra uppgifter istället för som det har sett ut 
senaste åren att de flesta som jobbat som omsorgspersonal har fått delegering. Denna 
omställning kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning. 

MAS är den funktion i verksamheten som är utsedd att besluta om delegering av vårdansvar 
är förenliga med säkerhet för patienterna. Men anledning av ökning av allvarlighetsgrad på 
avvikelser senaste åren så har MAS inskränkt vissa möjligheter för delegering. Det kan också 
finnas behov av ytterligare inskränkningar framöver om allvarlighetsgrad på inrapporterade 
avvikelser ökar. Verksamheten har mött upp behovet av utbildad personal (främst rörande 
delegering av insulin) genom att under 2018 inom ett projekt inrätta hälso- och 
sjukvårdsundersköterskor i vissa verksamheter. Resultaten av denna kvalitetsutveckling har 
varit enastående god för patientsäkerheten och avvikelser inom insulinområdet i det 
verksamhetsområdet har helt upphört. 

Uppföljning av läkemedelsanvändningen i 
särskilt boende för äldre 
Bakgrund 
Läkemedelsanvändningen i vård- och omsorgsboenden inrapporteras årligen enligt av 
socialnämnden beslutad internkontrollplan vecka 46-47 till MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska). I 2018 års mätning ingick 460 personer. 

De läkemedel som är med i undersökningen är läkemedel som Socialstyrelsen anser 
olämpliga för äldre eller ska användas med försiktighet. 

Socialstyrelsen skriver att läkemedelsanvändningen hos äldre ökat kontinuerligt under de 
senaste 25 åren och det är särskilt påtagligt i särskilda boendeformer. Den omfattande 
läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och 
läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier genom åren har också visat att det förekommer 
irrationell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel hos äldre, bland annat 
antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande 
medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande 
läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att omkring en av tio akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus, beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. 

Äldre människor är mer känsliga för effekter och biverkningar av läkemedelsbehandling på 
grund av att kroppens förmåga att omsätta läkemedel försämras samtidigt som organens 
känslighet för läkemedel ökar med stigande ålder. Det kan till exempel yttra sig i att lugnande 
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medel och sömnmedel får en förlängd verkan med kvarstående trötthet och dåsighet under 
lång tid. 

Kommunen har inga egna läkare anställda utan de är anställda av Region Norrbotten. 
Kommunen har ansvar upp till sjuksköterskekompetens. Detta är viktigt i sammanhanget 
utifrån att det enbart är läkare som för ordinera och förskriva läkemedel i kommunens 
särskilda boenden. 

Resultat 
Enbart stående ordinerade läkemedel har räknats in i undersökningen, ej vid behovs 
läkemedel. 

Neuroleptika används vid psykotiska tillstånd. Användningen har igen ökat med 1 % jämfört 
med föregående år. Användning av antidepressiva läkemedel har ökat med tre procent sedan 
föregående år och är den högst uppmätta siffran sedan socialtjänsten påbörjade sina 
mätningar. Antiinflammatoriska smärtstillande ligger fortsatt på en mycket låg (1 %). Andel 
av äldre med 2-3 stående ordinationer av neuroleptika, antidepressiva, lugnande medel och 
sömnmedel har ökat med 4 % sedan föregående år (30 %) medan andelen av de som har en 
stående ordination av lugnande läkemedel och sömnmedel minskat sedan föregående till 34 
%. Sammantaget visar denna analys på att det generellt är små förändringar i 
läkemedelsanvändningen av de uppföljda läkemedelena. Vid 2017 års mätning noterades den 
högsta andelen sedan 2009 gällande antidepressiva läkemedel. Den siffran ökar återigen 
under 2018. 45 % av de som bodde på vård- och omsorgsboende vid mättillfället behandlades 
med antidepressiva läkemedel. Andelen av de äldre som har mer än 10 ordinerade läkemedel 
har ökat och ligger nu på 20 %. 

Analys 
Generellt kan man i de uppmätta parametrarna se att Piteå ökat eller ligger kvar på tidigare 
uppmätta nivåer av läkemedelsanvändningen. 

2012 gjordes en revision av kommunens särskilda boende för äldre och i jämförelse med de 
data som revisorerna då använde sig av kan inte sägas har förbättrats, snarare försämrats. 
Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att ökning av läkemedelsanvändningen i särskilda 
boendeformer har ökat nationellt. I 2017 års öppna jämförelser för äldre så anges att Piteå 
kommuns medborgare 75 år eller äldre boende i kommunens särskilda boenden hade 29,1% 
fler än tio läkemedel. Medianvärdet i jämförelsen är 31,3 så Piteå ligger i den jämförelse 
medelmässigt. Kommunens egen statistikinsamling visar på att 20 % av de som bor i särskilt 
boende för äldre hade fler än 10 ordinerade läkemedel, dock har då inte vid behovs läkemedel 
räknats med (vilket görs på nationell nivå). 

Åtgärder 
Läkemedelsanvändningen har diskuterats de senaste åren inom kommunen och 
socialnämnden har sedan tidigare, i samband med genomförd revision 2012, beslutat om ett 
flertal punkter för att generellt försöka öka förutsättningarna för en reducerad 
läkemedelsanvändning. 
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Det är viktigt att åtgärderna ses över tid. Att bara göra punktinsatser förväntas inte påverka 
läkemedelsanvändningen. Samtliga verksamheter behöver aktivt och kontinuerligt ha med sig 
frågan om insatser för att minska läkemedelsanvändningen i samverkan med regionen för att 
nå effekter. 

Äldreomsorgen har sedan 2012 haft reducerad läkemedelsanvändning och antalet äldre med 
fler än 10 ordinerade läkemedel som prioriterat nyckeltal. I sina kvalitetsplaner ska de ge 
större utrymme för att säkra kvalitet och målbild för en reducerad läkemedelsanvändning. 

Under 2013 och 2014 gjordes ett flertal insatser rörande utbildning av baspersonal och
sjuksköterskor inom läkemedelsområdet. Även en kommunapotekare hjälpte till vid vissa 
enheters läkemedelsgenomgångar. Under 2018 har inga specifika utbildningar inom området 
hållits i äldreomsorgen. 

Åtgärdsförslag 
Samverkan ska ses som ett ledord i frågan om läkemedelsanvändningen. Det är viktigt i 
sammanhanget att påtala att det enbart är läkaren som har rätt att förskriva läkemedel. Därför 
är det viktigt att den årliga uppföljning av läkemedelsanvändningen ska finnas som underlag 
för dialog och samarbete vid de möten som sker mellan ansvarig hälsocentral och aktuellt 
särskilt boende för äldre. 
Under 2017 publicerade Socialstyrelsen rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre”. Rapporten ger en god och aktuell bild över läget och ger många bra förslag på hur man 
i verksamheter kan jobba för att försöka minska läkemedelsanvändningen och höja kunskapen 
hos personalen. I rapporten utpekas områden så som otillräcklig utbildning/fortbildning hos 
nyckelprofessioner (läkare, sjuksköterskor, omsorgspersonal), bristande kunskap om icke-
farmakologiska behandlingsalternativ, att äldre ofta behandlas för symtom, istället för att få 
en behandling grundad på omsorgsfull diagnostik, att det är svårt att skilja biverkningar från 
symtom på nytillkomna eller förvärrade sjukdomar, att många läkemedelsordinationer inte 
omprövas utan förnyas slentrianmässigt som bidragande faktorer. 

Det är läkaren som ordinerar (bestämmer) läkemedel men socialtjänstens personal måste 
ifrågasätta lämpligheten av läkemedel som innebär riskfyllda biverkningar speciellt för de 
personer som har mer än tio ordinerade läkemedel. Frågeställningen ska vara följande: 

 Finns indikation behandling 
 Påverkas sjukdom/symtom av behandling 
 Ger behandlingen så få biverkningar som möjligt 
 Finns det andra behandlingar som kan hjälpa patienten istället för läkemedel 

Socialtjänstens personal behöver troligen också i större grad implementera icke-
farmakologiska behandlingsmetoder som de fått utbildning om. Exempelvis nutritionens 
betydelse, aktivitet, meningsfullhet och så vidare. 

För att ha kontinuerlig kontroll på de äldres läkemedelsanvändning så är minst årliga 
läkemedelsgenomgångar för målgruppen av största vikt. Kommunens personal kan vara 
behjälpliga till att påminna läkaren om detta och förbereda läkemedelsgenomgångar i 
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möjligaste mån. Samtliga vård och omsorgsboenden ska ha lokal rutiner som samverkats fram 
med ansvarig hälsocentral om formerna för läkemedelsgenomgångar. 

Inventering av skydds- och 
begränsningsåtgärder i särskilt boende för äldre 
och särskilt boende på stöd- och omsorg 
Inventeringen är gjord under v. 46-47. 
De skydds- och begränsningsåtgärder som räknades var de individuella och ska vara 
ordinerade, medgivna och om de var dokumenterade. Exempel är brickbord, sänggrindar, 
larmmattor och grenselar. 

Resultat särskilt boende för äldre 
Skydds- och begränsningsåtgärder används för 34 % av de boende om sänggrindar räknas
bort. Detta är en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Ökningen ses främst på 
rörelselarm och brickbord. Men även positioneringsbälten har ökat. 

39 % av de som bor på vård och omsorgsboende har sänggrindar. Detta är en minskning med 
1 % jämfört med föregående år. 2 av totalt 182 sänggrindarna finns inte dokumenterat i HSL 
– journalen. I de fallen beskrivs det att det är de boende själva som önskat det för tryggheten, 
från personalens håll har det dock inte ansetts föreligga någon risk. 

När det gäller larmmattor, rörelselarm, grensele och bälten finns de begränsningsåtgärderna i 
de flesta fall dokumenterade i HSL- journalen. 

I uppföljningen framkommer att det finns fem brickbord som inte är dokumenterade. I de 
fallen uppges att dessa enbart används under måltid och under uppsikt. 

Tjugo personer uppges ha skydds- eller begränsningsåtgärder utan medgivande. 
Rapportörerna påtalar dock frågan som komplex och svår att svara konkret på då flertalet av 
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de boende inte själv kan föra sin talan oftast på grund av långt gången demenssjukdom. 
Begränsningsåtgärder diskuteras med anhöriga, i teamet och följs upp regelbundet. 
Presumtiva samtycken används. 

Analys vård- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 
och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 
den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 
inte ramla ur sängen. 

Frågan om medgivande vid åtgärder är mycket komplex. En mycket stor andel av de som bor 
på vård- och omsorgsboende uppges ha kognitiv svikt och därför inte kunna svara ”regelrätt” 
på frågan om medgivande. De allra flesta patienter/brukare saknar också legala företrädare 
som kan träda in i deras ställe. Verksamheten beskriver att de försöker tolka patienternas 
viljeyttringar för att utifrån det leva upp till kravet om medgivande. Att inte sätta in 
skyddsåtgärder skulle kunna vara en brist utifrån identifierade fallriskproblem. 

Resultat stöd- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder används för 16 % av de boende. Åtgärderna finns 
dokumenterade i HSL-journalen. Ingen som bor på ett stöd- och omsorgsboende hade 
larmmatta, eller grensele. Ingen person uppges ha skydds- eller begränsningsåtgärder utan 
medgivande. 

Analys stöd- och omsorgsboenden 
Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 
och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 
den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 
inte ramla ur sängen. 

Andelen skydd- och begränsningsåtgärder har ökat med 11 % sedan föregående års mätning. 
Dock ska nämnas att föregående års inlämnade uppgifter sågs som bristfälliga och det är 
troligt att alla uppgifter inte lämnades in korrekt i fjol. I fjolårets patientsäkerhetsberättelse 
uppdrog nämnden i patientsäkerhetsberättelsen att det behövdes ett förbättringsarbete om att 
klargöra ansvarsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna när det gäller ordinationsrätt 
och dokumentation. Det föreföll behövas generella kunskapshöjande insatser inom området. 
Utifrån 2018 års inrapporterade uppgifter framgår att rapporteringen är tydligare och i stort 
sett som den efterfrågats. 

Åtgärder 

Inom särskilt boende för äldre behöver verksamhetsledningen reflektera över den ökning som
skett av insatta skydds- och begränsningsåtgärder. Är orsakerna utifrån ett förstärkt preventivt 
arbete eller kan det finnas andra orsaker till att man valt att gå in med fler skydds- och 
begränsningsåtgärder? 
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Uppföljning av blåsdysfunktion/urininkontinens i 
socialtjänsten 
Bakgrund 
Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem. I Sverige beräknas 530 000 personer över 65 år 
besväras av urinläckage minst en gång per vecka. Personer med inkontinens, oavsett orsak till 
besvären, drabbas av fler fallolyckor, använder fler läkemedel, har ett större antal andra 
hälsoproblem och sjukdomar samt rapporteras ha en lägre livskvalitet, vid jämförelse med 
personer som inte har inkontinens 

Blåsdysfunktion är inte en del av åldrandet utan ett symtom på att något är fel. Därför är det 
viktigt att alla med blåsdysfunktion blir erbjudna en basal utredning, där det ingår att 
identifiera bakomliggande orsaker och utesluta medicinska skäl. 

Socialstyrelsen beskriver att de i sina uppföljningar konstaterar att få äldre personer med 
inkontinens fått en förklaring till varför inkontinens förekommer. Socialstyrelsen beskriver 
vidare att behandlingen i första hand är inriktad på inkontinenshjälpmedel, utan föregående 
utredning. Rätt utredd och rätt inkontinenshjälpmedel är förutom en livskvalitetsfråga för den 
enskilde även en stor kostnadsfråga i verksamheten. 

Vidare beskriver också socialstyrelsen att det blivit allt vanligare att använda begreppet 
blåsdysfunktion som ses som ett vidare begrepp som beskriver fler symtom (urinläckage, 
tömningsproblem och trängningar). 

Definition inkontinens enligt socialstyrelsen: ”urininkontinens är ett läckage av sådan 
omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad”. Basal utredning vid 
urininkontinens syftar till att identifiera bakomliggande orsaker och utesluta eventuella 
medicinska skäl till inkontinensen. Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
sker utifrån den enskilde personens behov. Det ska ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
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användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ske av 
hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att förskriva inkontinenshjälpmedlet. Den 
individuella utprovningen av inkontinenshjälpmedel ska dokumenteras i patientjournalen. 

Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen för Hälso- och sjukvård antas årligen av Socialnämnden. I den framgår 
att frågor om inkontinens ska följas upp under 2018. Bakgrunden till internkontrollen handlar 
om att vårdgivaren, men även verksamheten, behöver få en uppfattning om hur arbetet med 
inkontinens och inkontinenshjälpmedel i dagsläget ser ut i verksamheterna för att kunna vidta 
relevant styrning och eventuellt förbättra processen runt blåsdysfunktion. Den första 
mätningen gjordes 2014. 

Resultat 
Följande fem frågor ställdes till vård- och omsorgsboenden, stöd- och omsorgsboenden samt 
hemsjukvården: Antal personer med inkontinenshjälpmedel?, Sker utprovning om behov 
uppstår av inkontinenshjälpmedel?, Antal personer med genomförd inkontinens utredning 
avseende urinläckage?, Antal personer med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel?, 
och antal som har inkontinenshjälpmedlet dokumenterat i HSL-journalen? 

I resultatet kan man se att det är en stor andel patienter som använder inkontinenshjälpmedel. 
85 % (85 % 2017 och) i särskilt boende för äldre, 23 % (24 % 2017) i stöd- och 
omsorgsboenden och 59 % (52 % 2017) av de som finns inskrivna i hemsjukvården. 

I frågan om patienterna har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel svarade 
verksamheterna att i snitt hade 82 % (84 % 2017) fått sina hjälpmedel individuellt utprovade. 
Det har inte varit möjligt att beräkna hur många som har fått en basal utredning av sina 
inkontinensproblem sett till alla enheter då alla enheter inte rapporterat in denna uppgift. I 
särskilt boende för äldre kunde man se att andelen som fått en basal utredning minskat med 1 
% och det är enbart 14 % som har en basal utredning. Däremot i stöd och omsorgsboendena 
har andelen som fått sina inkontinensproblem utredda ökat och där är det 41 % av de som 
använder inkontinenshjälpmedel som fått sina problem utredda. 86 % (96 % 2017) uppges ha 
sitt hjälpmedel dokumenterat i patientjournalen. 

Analys 
I resultatet kan man se att det är ungefär samma andel personer som använder 
inkontinenshjälpmedel. Mer än hälften av patienterna använder inkontinenshjälpmedel. 
Resultaten har försämrats generellt. Andelen personer som fått en utredning är fortsatt mycket 
låg. I patientsäkerhetsberättelsen 2014 beskrevs att det sedan 2003 funnits länsgemensamma 
riktlinjer för urininkontinens/urinläckage, men att dessa har av oklar anledning aldrig hade 
antagits av socialnämnden och ej heller implementerats eller arbetats utifrån i kommunen. 
Förvaltningsövergripande styrdokument finns upprättat beträffande att det är sjuksköterskor 
anställda inom socialtjänsten som har behörighet att utprova och förskriva 
förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention och tarminkontinens. 
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Med anledning av att det är så få som blivit utredda för sin blåsdysfunktion kan det finnas risk 
för att det finns personer som skulle kunna ha behandlats för en grundåkomma och kanske 
helt eller delvis blivit av med sina besvär. 

Socialnämnden har i patientsäkerhetsberättelsen uppmärksammat verksamheterna om de 
bristande resultaten de senaste åren men trots det ses inga större förändringar. 

Åtgärder 
På länsnivå finns rekommenderat från kommunförbundets socialberedning i november 2014 
om att medlemskommunerna ska anta de länsgemensamma riktlinjerna vid 
urininkontinens/urinläckage. Socialnämnden antog dessa riktlinjer 14 juni 2015. 

Återkoppla inkomna resultat till berörda verksamhetsområden så att dessa kan vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbättra resultaten. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen 
personer som får en basal inkontinensutredning. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler i socialtjänsten 

Det är socialstyrelsen som fastställer regler för basal hygien i vård och omsorg. Reglerna är 
reglerade i detalj och sedan 2015 så omfattar reglerna inte bara hälso- och sjukvården utan 
även insatser som utförs inom socialtjänstlagen i hemtjänsten eller särskilda boenden samt 
inom lagen för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade när insatsen ges inom 
särskilt boende. Reglerna omfattar även den som är under utbildning. 

Reglerna ska följas när det är arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård) 
eller vid de arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den som beviljats insatsen 
(omsorg). 

Orsaken till reglerna är att minska/förhindra smittspridning. 

Korrekt följsamhet av basala hygienrutiner innebär att: 
 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, 

eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett 
vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. 
Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är 
eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som 
kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål 
före desinfektion. 
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 Skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma i kontakt med 
kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra 
när handskarna sätts på. Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska 
vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje 
vård- eller omsorgsmoment. 

 Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat 
biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, 
skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. 
Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera personer efter 
varandra, ska de bytas mellan varje person. 

Korrekt följsamhet av klädregler innebär att: 
 Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får 

de dock även bäras vid färd mellan dessa. Arbetsklädernas ärmar ska vara så 
korta att de slutar ovanför armbågen. Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om 
de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart 
som möjligt. 

 Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, 
förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från 
konstgjorda material. 

 Håret ska vara kort eller uppsatt om det längre än axellångt eller riskerar att 
hänga ner. 

Särskilt boende för äldre 
Alla yrkesgrupper som var i nära kontakt med patienterna/brukarna observerades av särskilda 
utsedda observatörer. Observationerna skedde öppet med lärande/diskussion. Det 
genomfördes även en självskattning. 

Resultat öppen kontroll 
30 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. (En minskning med 3 % sedan 
föregående år). När det gäller klädregler var det 90 % (plus 8 %) som följde klädreglerna. 
23 % hade korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. (Minus 4 % sedan 
föregående år). 

Resultat självskattning 
68 % uppgav att de hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 
87 % uppgav att de följde klädreglerna. 

Resultat självskattning ambulerande natt 
100 % uppgav att de hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 
25 % uppgav att de följde klädreglerna. 

Analys 
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Resultatet visar på att enbart 23 procent följer Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 
när granskningen genomförs öppet. Resultaten förbättras när självskattning genomförs men 
även i de mätningarna ses bristande följsamhet till reglerna. 

Hemsjukvården (dag och natt) 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Totalt 23 personer lämnade in 
självskattningsformuläret. 

Resultat 
91 % uppger att de följt samtliga steg både avseende hygienrutiner och klädregler. 

Analys 
Resultatet har de senaste åren varit 100 procent så årets resultat är således en försämring. 

Äldrecentrat 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Totalt 52 personer lämnade in 
självskattningsformuläret. 

Resultat 
87 procent uppger att de följt samtliga steg både avseende hygienrutiner och klädregler. 

Analys 
Det finns generellt flera mätvariabler som behöver förbättras för att motsvara Socialstyrelsens 
regelverk. 

Särskilt boende stöd- och omsorg 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Det är första året som samtlig 
personal har följts upp via självskattningsformuläret. 

Resultat 
63 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 40 % följde klädreglerna. 

Analys 
Det finns generellt flera mätvariabler som behöver förbättras för att motsvara Socialstyrelsens 
regelverk. 

Rehabenheten 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Det är tredje gången som 
samtlig personal har följts upp via självskattningsformuläret. 

Resultat 
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67 procent hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 95 procent följde 
klädreglerna. 

Analys 
Resultatet gällande basala hygienrutiner är försämrade sedan föregående års mätning med 7 
procent. Förbättringarna ses gällande följsamhet av klädreglerna med 6 procent. 

Hemtjänsten 
Det är första gången hemtjänsten redovisar följsamhet till de basala hygienreglerna via 
självskattningsformulär. 

Resultat 
64 procent hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 87 procent följde 
klädreglerna. 

Analys 
En stor andel av de anställda följer inte Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien. 

Åtgärder 
Under 2018 har uppföljningen ökat till att omfatta självskattning av i princip all 
verksamhetsnära personal. 

Åtgärdsförslag 
Observatörerna som genomförde hygienkontroller inom särskilt boende för äldre är, återigen, 
att handsprit bör placeras direkt innanför dörren i varje brukare/patients rum. Med anledning 
av att det enbart är 68 procent av de granskade som desinficerar händerna före vårdkontakt 
förefaller detta vara en mycket klok och enkel åtgärd som verksamheterna bör ta till sig. 

Var och en som arbetar i vård- och omsorgsverksamhet har ett ansvar att följa uppsatta 
regelverk. Det är också ett viktigt chefsansvar att följa upp att personalen följer de fastställda 
reglerna. Verksamheterna bör dialogisera och påminna om hygienreglerna återkommande. 
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Fall och fallskador i särskilt boende för äldre 
Bakgrund 
Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre 
skadar sig och konsekvenserna kan bli allvarliga. Under 2017 avled drygt 1000 personer i 
Sverige till följd av en fallskada. Fallolyckor är den i särklass viktigaste olyckstypen i 
Sverige. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig konsekvenserna kan bli 
allvarliga. Bland de viktigaste åtgärderna inom hälso- och sjukvården när det gäller att 
förhindra fall och fallskador är att bedöma om en patient har förhöjd risk att falla och därefter 
utreda vilka åtgärder som ska sättas in. 

Definitionen av fallskada är en fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall. 

Resultat 
2018 inrapporterades totalt 1805 fall, varav 39 frakturer och 29 fall med andra skador än
frakturer. Övriga registrerade fallskador är fler än föregående års mätning och antal fall med 
fraktur har ökat (från 35 st. till 39 st.). Det totala antalet registrerade fall har öskat från 1753 
till 1805 st. Fall som blivit kända för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska 
journalföras. 

7 frakturer (15 st. 2017) vilket motsvarar 18 % av frakturerna (43 % 2017) skedde under 
natten. Antalet frakturer har således minskat drastiskt nattetid, men således ökat under dagtid. 

Analys 
Verksamheten har som krav att jobba med riskbedömningar för alla som bor på ett särskilt 
boende för äldre. En riskvärdering gällande fallrisk ska göras inom ett dygn från det att en 
person flyttat in på ett sådant boende. En riskbedömning ska vara gjord senast en månad efter 
att en boende flyttat in. Riskbedömningar ska göras minst två gånger per år, oftare vid behov. 
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Åtgärder kopplade till riskbedömningen ska sättas in vid behov. Riskbedömningar och 
eventuellt insatta åtgärder ska journalföras och följas upp. 

I den journalgranskning som genomförts på vård- och omsorgsboenden så uppmättes även i 
hur många journaler det fanns dokumenterat att fallriskbedömning var genomförd. 
Fallriskbedömning fanns registrerade i 96 % av journalerna. Detta är ett likvärdigt resultat 
jämfört med föregående år. 

En ökning av både frakturer och andra skador i samband med fallet uppmäts sedan föregående 
års mätning. Det har skett en ökning med 10 st. i jämförelse med föregående år om man ser på 
fall som lett till en skada. 

En markant förändring är att frakturer minskat nattetid med 10 % men däremot ökat med 10 
% under dagtid. 

Åtgärd: 
Det behöver ske aktiva analyser av resultaten på de olika enheterna. Exempelvis orsaker till 
varför skadorna ökar och varför det skett en ökning av frakturer dagtid och vilka åtgärder man 
har gjort för att så markant minska fallskador nattetid. Det som behöver analyseras kan vara 
om åtgärder sätts in i rätt omfattning och om man använt sig av ”rätt” åtgärder. Behövs 
miljöanpassningar exempelvis. Rapport och sammanställning kommer att överlämnas till 
berörd verksamhetsområdeschef. 
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Läkemedelshändelser/rapporterade avvikelser i 
äldreomsorgen 
Den som arbetar i Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera avvikelser som har betydelse 
för en god och säker hälso- och sjukvård. Avvikelsen skrivs av den personal som 
uppmärksammat händelsen. Avvikelsen lämnas därefter till sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut eller närmsta chef som ansvarar för att identifiera, rapportera, analysera, 
åtgärda, informera enhetschef och slutligen följa upp vidtagna och planerade åtgärder. En 
kopia av alla hälso- och sjukvårdsavvikselser skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) som bedömer om inrapporterade avvikelser ska rapporteras enligt Lex Maria. En 
bedömning görs om det inträffade kan hanteras i det lokala kvalitetssäkringsarbetet eller om 
avvikelsen medfört vårdskada alternativt risk för sådan. Om avvikelsen medfört allvarlig 
vårdskada, alternativt risk för sådan skall avvikelsen hanteras som ett ärende som anmäls till 
inspektionen för vård- och omsorg (Lex Maria ärende). 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens absolut viktigaste verktyg i 
patientsäkerhetsarbetet, det är vidare viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 
avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 
patientsäkerhet. 

Resultat 
864 läkemedelshändelser inrapporterats i äldreomsorgen. 386 patienter har fått någon form av 
reaktion av de inträffade läkemedelshändelserna. 
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Antal läkemedels avvikelser 
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Den klart vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse under året var utebliven dos (624 st. av 
864 st., cirka 72 % av inrapporterade läkemedelsavvikelser). Personalen har missat att ge 
patienten läkemedlet. Jämförelsevis med tidigare år har andelen av vanligaste orsak sett 
likvärdig ut. 
Analys 
Bristande följsamhet till rutinerna och brister i utförandet (82 % )är de klart vanligaste 
orsakerna till läkemedelsavvikelserna. 

Under 2018 har 864 läkemedelshändelser inrapporterats i äldreomsorgen. Det är cirka 10 % 
färre än föregående år. 386 patienter har fått reaktioner av de inträffade 
läkemedelshändelserna. Det är en ökning sedan föregående år med cirka 13 procent. 
Förekommande reaktioner har varit ökad smärta, oro, stelhet, blodsockerpåverkan, förlängda 
behandlingsperioder, behov av extra undersökningar exempelvis blodprovstagningar och 
störd sömn. 

Att antalet avvikelser minskar och att dessutom andelen som får en konsekvens av händelsen 
är oroväckande då en ökning av rapporteringsbenägenhet/riskmedvetenhet och att 
verksamheten har fokus på systematiskt förbättringsarbete. Målet är att ha en hög rapportering 
av avvikelser och en extremt låg frekvens av patientpåverkan. 

I 78 % av alla inrapporterade läkemedelsavvikelser anges som åtgärden ”skadan åtgärdad av 
sjuksköterska” eller kontakt med läkare.. Det innebär förutom patientpåverkan och risker för 
patienter att det går åt en ansenlig och ökande mängd tid för sjuksköterskor att rätta till 
misstag som skett i verksamheten vilket alltså inte hade behövts om exempelvis rutiner följts. 

Inrapporteringsfrekvensen är fortsatt mycket ojämn från de olika enheterna vilket indikerar på 
att det fortsatt finns verksamheter som med största sannolikhet skulle kunna öka sin frekvens 
av avvikelserapportering. Exempelvis har hemsjukvården hälften av alla patienter och borde 
ha betydligt fler inrapporterade avvikelser. Dock har deras inrapporterade avvikelser ökat 
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sedan föregående år. Hemsjukvården och äldrecentrat stod för 21 % (+ 10 % sedan 
föregående år) av de inrapporterade avvikelserna och således står de särskilda boendena för 
äldre för 79 % av inrapporterade avvikelser. 

För tredje gången har statistik över kön tagits fram. Det visar sig att 62 % (61 % 2017) av de 
inrapporterade läkemedelsavvikelserna var på kvinnor och således 38 % (39 % 2017) på män. 

Åtgärd/åtgärdsförslag
Återkoppling till socialtjänstens ledningsfunktioner med ansvar för hälso- och sjukvård. 

Varje verksamhet måste reflektera över varför avvikelsehanteringen är så ojämn mellan de 
jämförda verksamheterna. Att ständigt återkomma till diskussioner om att avvikelsehantering 
är ett viktigt verktyg för att förbättra processer och kvalitén i förvaltningen är en viktig 
chefsuppgift. Avvikelsehanteringen är det i särklass viktigaste verktyget förvaltningen har för 
att kunna finna risker, brister och att kunna arbeta förbyggande både strukturellt och i varje 
enskild avvikelse. Det är viktigt att chefer på alla nivåer, inklusive högsta ledningen, 
aktualiserar och diskuterar och följer upp avvikelsehanteringsprocessen återkommande och att 
alla chefer själv säkerställer att de har en bild över avvikelser och förbättringsarbete som finns 
i den egna verksamheten. Avvikelsehanteringen måste fullt ut bli en naturlig del i det 
vardagliga förbättringsarbetet för att se enskilda och strukturella brister som åtgärdas eller 
lyfts till rätt nivå.. I arbetet med systematiskt förbättringsarbete ska även att patienter och 
närstående ska vara delaktiga. 

Under 2018 har socialnämnden och MAS fattat beslut om nya rutiner för avvikelsehantering. 
Dels utifrån att det kommit nya föreskrifter men också för att ytterligare tydliggöra roller och 
ansvar och stärka det systematiska förbättringsarbetet. 

Under slutet av året inleddes ett pilotprojekt för att digitalisera förvaltningens 
avvikelsehanteringssystem. Ledningen anser att rapporteringen och möjlighet för chefer och 
ledare på alla nivåer att kunna jobba systematiskt och snabbt med avvikelsehanteringen 
kommer att underlättas. Digitaliseringen anses också tydliggöra de olika roller som finns 
kopplat till avvikelsearbete/systematiskt kvalitetsarbete. 1 januari 2019 ska all rapportering av 
avvikelser ske digitalt. 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 

www.facebook.com/pitea.se
www.pitea.se


 

  
    

     
   

         

             
            

             
      

 
              

            
               

            
           

  

        

         
         

 

44 
Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Sammanställning av övriga hälso- och 
sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorgen 
Informationsöverföring 
Det var tio fler avvikelser inom informationsöverföring sedan föregående år. 

16 stycken av dessa avvikelser har uppmärksammats av annan vårdgivare och en via 
patientnämnden. De flesta rör felaktig informations överföring i frågan om provtagning. Att 
man märkt provtagningsrör eller remisser fel. Det fanns också en avvikelse om att 
omsorgspersonalen inte kommit i kontakt med sjuksköterskan. 

Medicinsk teknik 
Två färre avvikelser inom området sedan föregående år. Två av de inkomna avvikelserna var 
uppmärksammades av annan vårdgivare och avsåg att vikt provtagning inte var genomförd 
samt att det saknades ett provrör när provet skulle analyseras. I övrigt så handlade 
avvikelserna om att luften från en trycksårsmadrass läkt ut, uteblivna eller försenade 
provtagningar, lång väntetid att utprova hjälpmedel, felaktigt satt kateterpåse och felaktigt 
använt hjälpmedel. 

Omvårdnadshändelse 
Fem fler avvikelser inom kategorin omvårdnadshändelser sedan föregående år. 

Avvikelserna handlade om utebliven munhälsobedömning, uppkommit trycksår, avsaknad av 
sjuksköterska på plats, försenat kateterbyte och felaktigt kateterbyte. 

Lex Maria 
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Avvikelser som orsakat den boende allvarlig vårdskada eller utsatts för risk att drabbas av 
vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Två anmälningar till 
IVO gjordes under 2018 av MAS. 

Sammanställning av hälso-och sjukvårds 
avvikelser, inklusive fallrapporter i särskilda 
boenden stöd och Omsorg 
Läkemedelsavvikelser 
52 läkemedelsavvikelser inrapporterades. Det är trettiofem fler än föregående år och således 
en återgång till ungefär lika rapporterat antal 2016. De vanligast inrapporterade avvikelserna 
avsåg utebliven läkemedelsdos (83 %). Men det förekom även avvikelser där man gett för 
hög/ för låg dos och till och med förväxlat patient och läkemedel. Tio patienter (19 %) hade 
fått någon konsekvens i form av oro, värk, trötthet Två avvikelser har haft en fördjupad 
utredning. 

Könsfördelningen i de inrapporterade avvikelserna var mycket jämn.( 36 % kvinnor, 64 % 
män). 

Informationsöverföring 
Inga avvikelser gällande informationsöverföring har rapporterats. 

Omvårdnadsbrist 
Inga avvikelser gällande omvårdnadsbrist har rapporterats. 

Medicinsk teknik 
Inga avvikelser gällande medicinsk teknik har rapporterats. 

Fall/fallolyckor 
45 (76 stycken 2017) inrapporterade fall. Ingen av de rapporterade fallen har lett skada. Det 
var fler män än kvinnor som föll. 
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Sammanfattning 
Antalet avvikelser inom SO anses kunna ökas. Avdelningen ansvarar för 163 patienters hälso-
och sjukvård så det mest troliga, trots årets ökning, är att det förekommer en 
underrapportering av avvikelser. 

Åtgärd 
Resultaten redovisas till ledningen för verksamheten men också till ledningen där ansvaret för 
legitimerad personal finns organiserade. 

I stöd- och omsorg gjord sjuksköterskorna under 2018 2832 st. besök. 

Förekomst av trycksår i särskilda boenden och 
hemsjukvården 

Under vecka 46-47, 2018, redovisade de särskilda boendena samt hemsjukvården förekomst 
av trycksår. 

Resultat 
I stöd- och omsorgsboendena uppmättes inga trycksår. 

Patientunderlaget är förhållandevis likvärdigt i antalet patienter mellan hemsjukvården och 
vård- och omsorgsboendena (423 st. respektive 461 st.). 

Förekomsten av trycksår är arton stycken. Det är en ökning sedan mätningen föregående år.
Hälften av trycksåren har inte uppkommit i kommunens egen verksamhet. Ökningen av 
trycksår ses både i egen och annan vårdgivares verksamhet. 

Orsaken till att trycksår uppkommer kan indelas i direkta orsaker: tryck, skav och värme och 
faktorer som samverkar med dessa: tid, friktion, fukt och bristande hygien. 
Förekomsten av trycksår kan ses som ett kvalitetsmått på den omvårdnad som ges och
därför följs förekomsten av trycksår upp årligen. 2018 var förekomsten av trycksår 2 %. Året 
innan var det 1 % och året dessförinnan 3 %. 

Analys 
Förekomsten bedöms ligga på en relativt låg nivå. Det kan antas bero på ett medvetet sätt 
att förebygga trycksår och jobba med riskbedömningar och åtgärder i kommunens vård- och 
omsorgsboenden. 
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Metoden att bedöma trycksår bör utvecklas kommunalt. Nationellt finns graderingsskalor att 
bedöma utifrån. Denna metod kommer dessutom att utvecklas nationellt under 2019 för att 
kunna göra mer specifika bedömningar av trycksår i vårdverksamheter. Socialtjänstens 
verksamheter bör gå i linje med den nationella graderingen. 

Åtgärd 
Resultat och analys överlämnas till berörda verksamhetsområdeschefer för att aktualisera 
kvalitetssäkring till sina berörda enheter. Det är fortsatt av högsta vikt att de som får sin 
hälso- och sjukvård inom förvaltningens verksamheter verkligen får en riskbedömning 
gällande trycksår utifrån individuella resultat får insatta relevanta åtgärder. Det är vidare 
viktigt att den nya graderingsmodellen av trycksår sprids och implementeras i 
verksamheterna. 

. 

Specifika uppföljningsparametrar för 
hemsjukvården 
Inventeringen genomfördes vecka 46/47. 

Antal hemsjukvårdspatienter. 
423 – är en minskning sedan föregående år med 25 stycken sedan föregående års mätning. 

Antal fokuspatienter i hemsjukvård. 
64 stycken (36K, 28M). Det är andra gången detta mäts. Totalt har det på dessa patienter 
utförts 79 stycken riskbedömningar av något slag (fall, trycksår, blåsdysfunktion och 
munhälsa, riskbedömning undernäring redovisades inte in). 

Upprättandet av samordnade individuella planer (SIP) under året. 
250 stycken (164K, 100M). Det är en minskning med 29 st. sedan föregående år. Däremot 
anges att det på grund av den nya samverkanslagen varit svårt att ta fram korrekt statistik. Det 
är därför troligt att det kan vara fler SIPar som gjorts på hemsjukvårdspatienter. Det kan vara 
upp emot 385 SIP, men det går i är inte att klarlägga. Statistiken förväntas bli mer korrekt vid 
nästa uppföljning. 

Hemsjukvårdspatienter med namngiven behandlingsansvarig läkare. 
Fanns för 91 % av patienterna. Det är fem procent bättre än föregående år. 

Hemsjukvårdspatienter med en patientansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 
Samtliga hemsjukvårdspatienter hade en fast vårdkontakt 2018. Det är samma resultat som 
föregående år. 
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Antal hembesök av distriktsköterska/sjuksköterska: 1897 st. 
Antal hemsjukvårdbesök av distriktsköterska/sjuksköterska: 15 048 st. 
Antal utförda besök av nattsjuksköterskor i hemsjukvården: 885 st. 

Analys 
Överenskommelsen mellan kommunerna och Region Norrbotten gällande att alla som blir 
hemsjukvårdspatienter följs inte fullt ut. Det finns brister i uppföljningen avseende antalet 
patienter som har en upprättad SIP. För de patienter som inte får en SIP blir det otydligt 
vilken vårdgivare som ansvarar för vad och uppdraget till hemsjukvården blir heller inte 
tydligt. Jämfört med föregående år var det 29 st. färre hemsjukvårdspatienter som hade en 
fastställd SIP. Målet måste vara att alla hemsjukvårdspatienter får en SIP. 

Alla patienter har inte heller fått en namngiven patientansvarig läkare det är dock fler sedan 
föregående år. Detta är bekymmersamt och om verksamheten inte vet vem som är ansvarig 
läkare så blir det svårt att veta till vem de ska vända sig när behov av läkarkontakt behövs. 
Det är positivt att alla hemsjukvårdspatienter har en namngiven fast vårdkontakt (ansvarig 
sjuksköterska) i kommunen. 

För andra gången uppmättes hur många av hemsjukvårdens patienter som är så kallade 
fokuspatienter. Det är tjugo fler än vid föregående års mätning. Dessa kan antas ingå i 
gruppen mest sjuka äldre och enligt den samarbetsrutin som finns mellan hemsjukvården och 
kommunens primärvård ska denna grupp ha stärkta insatser. 
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Delegationer utfärdade av sjuksköterskor och 
sjukgymnaster i socialtjänsten 
Bakgrund 
Fördelning av arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälso- och sjukvård sker i regel 
genom att befattningar inrättas och att dessa är förknippade med vissa formella 
kompetenskrav. En sjuksköterska ska normalt utföra uppgifter som hon i sin egenskap av 
sjuksköterska är utbildad för och därför formellt kompetent för. Delegering av arbetsuppgift 
innebär att en person som är formellt kompetent för en uppgift inom hälso- och sjukvård 
överför uppgiften till en person som besitter reell kompetens att utföra den. Socialstyrelsen 
styr via föreskrift (SOSFS 1997:14) hur delegeringar ska utformas och hanteras. I kommunen 
finns också lokala rutiner för verksamheten att förhålla sig till och det finns också en 
delegeringsguide som beskriver inom vilka områden som delegering är möjligt att använda. I 
föreskriften framgår också att delegeringsmöjligheten kan användas i undantagsfall. Sedan 
föreskriften trädde i kraft och möjligheter till delegering gavs har dock denna styrning från 
verksamheter och myndigheten inte följts, inte bara i denna kommun utan mer eller mindre på 
nationell bas är delegering av arbetsuppgifter utbrett och omfattande. 

I kommunen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som bland annat ska 
ansvara för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
patientsäkerheten. (Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80. 4 kap.6.4§). I föreskrift om 
delegering framgår att den som har det yttersta ansvaret för att delegeringar tillgodoser 
patientsäkerheten kan meddela restriktioner i fråga om delegeringar inom verksamheten. 
Vidare framgår av föreskriften att den som är ytterst ansvarig befattningshavare fortlöpande 
hålls underrättad om delegeringsbeslut. Den senaste tillgodoses genom att MAS kontrollerar 
alla delegeringar som görs inom verksamheten. Att kontrollera enskilda delegeringar ger dock 
en ensidig bild över delegeringsförfarandet och en aggregerad analys behöver också ske 
utifrån ansvar inom ledningssystemet för kvalitet. Med anledning av det så har socialnämnden 
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från 2017 beslutat att uppföljningar av delegationer ska vara en del av den interna kontrollen 
inom hälso- och sjukvård. 

Baspersonal som är anställda inom socialtjänsten är inte anställda som hälso- och 
sjukvårdspersonal men träder in i den rollen när vid de tillfällen då de biträder en legitimerad 
personal exempelvis genom delegering. 

För första gången så har delegeringar som utförts av sjukgymnaster/fysioterapeuter följts upp. 

Resultat 
I dagsläget finns, tyvärr, inga uttalade rekommendationer från Socialstyrelsen gällandes hur 
många delegeringar som kan vara rimligt/sjuksköterska. Tidigare har dock myndigheten 
uttalat sig och en skrivning som finns med i slutrapport om hemsjukvård inför övertagandet 
som säger att en rimlig nivå gällande delegeringar innebär ca 30 delegeringar i genomsnitt. 
MAS bedömning är att detta kan vara ett klokt riktmärke utifrån att förvaltningens 
sjuksköterskor även har ett stort och omfattande patientansvar. Arbetet runt delegeringar 
innebär många gånger omfattande kunskapsöverföring, testning och uppföljning av utförda 
delegeringar ska följas upp kontinuerligt av den som delegerat en uppgift. 

Inventeringen visar endast på hur många personer en sjuksköterska har delegerat, inget om 
mängden överförda uppdrag som finns i varje delegering. Den vanligaste uppgiften att 
delegera är att överlämna läkemedel. 

I särskilt boende för äldre är antalet delegeringar i snitt 25 delegeringar/årsarbetare 
sjuksköterska. Sedan föregående år är det en ökning med 5 delegeringar/årsarbetare 
sjuksköterska. I hemsjukvården är antalet delegeringar i snitt 63 st./ årsarbetare sjuksköterska. 
Likaså här ses en ökning med 4/årsarbetare sjuksköterska sedan föregående år. I stöd och 
omsorg har varje sjuksköterska 100 delegeringar. Detta är en minskning med 25 delegeringar/ 
årsarbetare sjuksköterska utifrån att det har anställts en till sjuksköterska. 

Gällande delegationer som är utfärdade av sjukgymnaster/fysioterapeuter så kan man
konstatera att Äldrecentrat inte utfärdat några delegeringar. I hemsjukvården är det fyra 
sjukgymnaster/fysioterapeuter som delegerat arbetsuppgifter och inom stöd och omsorg är det 
en. 

Analys 
Både hemsjukvården men framför allt fortsatt inom stöd och omsorg måste anses ha för 
många delegeringar utifrån riktmärke i övertagande rapport hemsjukvård samt 
socialstyrelsens tidigare riktmärke. Det är bekymmersamt att man kan se en ökning av antalet 
delegeringar inom hemsjukvården. Samtliga verksamheter beskriver att de skärpt sina 
åtaganden kopplade till delegeringsarbetet men inkomna avvikelser tyder fortsatt på att det 
både finns brister kopplat till kunskapsbrister, följsamhet till gällande rutiner samt bristande 
uppföljning av genomförda delegeringar. 

Åtgärd 
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Patientsäkerhetsberättelse 

Datum: 2018-02-15 

Inom hemsjukvården har det under 2018 genomförts ett pilotprojekt där man projektanställt 
HSL-undersköterskor. Målet har i första hand varit att ”ta tillbaka” risk-delegeringar. Främst 
delegerade insulin-insatser. 

Återkoppling till socialtjänstens ledningsgrupp, avdelningschefer och 
verksamhetsområdeschefer. 

Åtgärdsförslag 
Varje verksamhetsområde som delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter eller har delegerad 
personal behöver fortsatt reflektera över hur man arbetar strukturerat med delegeringar. Ger 
man möjlighet till uppföljningar och är det en prioriterad uppgift för den delegerade 
personalen att jobba för säker och författningsenlig delegering? 

Verksamhetsområdena behöver fundera över andra strukturer i förvaltningen där det inte ges 
delegeringar till många utan där man anställer speciell personal som jobbar nära 
sjuksköterskorna och som utför delegerade insatser? Kan det ske en utökning av detta sätt att 
organisera hälso- och sjukvårdsinsatserna? Behöver man omfördela inom personalen för att 
fler sjuksköterskor själva ska utföra sina arbetsuppgifter istället för att delegera dessa? 

Från MAS horisont så kommer med största sannolikhet allt eftersom en insnävning att ske 
gällande delegeringsbara uppdrag för att närma sig föreskriftens intention om att delegering 
endast ska användas i undantagsfall. Vidare så sker en förändring av personal som anställs i 
socialtjänsten och andelen med titel undersköterska minskar vilket också är en grund till att 
fundera över minskade möjligheter till delegering. Vidare så ökar allvarlighetsgraden av 
avvikelser vilket också måste beaktas i frågan om vad som ska vara tillåtet att delegera. 

Förvaltningens namn Piteå kommun www.pitea.se
Adress, postnummer, ort 0911-69 60 00 www.facebook.com/pitea.se 

www.facebook.com/pitea.se
www.pitea.se


   

    
      

Ärende 5 

Handlingsplan för att förebygga 
missbruk hos barn och unga i 

Piteå 



 

         
 

  
           

     

          
            

             

            
              

              
          

              
        

 

  

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-26 
Dnr 19SN78 

Handlingsplan för att förebygga missbruk hos barn och unga 
i Piteå 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar föreslagen Handlingsplan för att stärka det förebyggande arbetet kopplat 
till missbruk bland unga i Piteå 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare gett uppdrag till socialnämnden samt barn-och 
utbildningsnämnden att gemensamt arbeta fram en handlingsplan för att utöka samverkan och 
samarbetet med det förebyggande arbetet när det gäller missbruk bland unga i Piteå. 

Folkhälsorådet har tillsammans med representanter från socialtjänst och skola arbetat fram en 
kartläggning på vad uppdraget redan idag innehåller, vad som gjorts, samt vad som eventuellt 
kan komma att behöva göras. Ett fortsatt gemensamt arbete kommer att göras, samt en 
ständigt återkommande revidering av föreslagen handlingsplan, detta då trenderna bland 
Piteås unga förändras, och med det vårt innehåll i det förebyggande arbetet. Den föreslagna 
handlingsplanen sträcker sig på en period om två år. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Handlingsplan 

Beslutet skickas till 

Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 
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Månadsuppföljning ekonomi 
februari 2019 



 

   

  
              
         

          
             

               
            

             
       

   
             

         

                  
              

               
               

              
              

   
  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-19 
Dnr 19SN58 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 

Förslag till beslut
En årlig ekonomi i balans är en förutsättning för att socialnämnden ska klara ekonomin och 
den tuffa ramtilldelningen. Verksamheten måste fortsätta arbetet med en noggrann 
uppföljning av ekonomi och verksamhet. Fortsatta analyser av redovisade kostnader är 
nödvändiga för att få fram fler åtgärder som kan säkerställa ekonomin under kommande år. 
Det kommer att krävas en restriktivare hållning när det gäller beslut om insatser. Förslag till 
beslut är att socialnämnden antar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2019. 

Ärendebeskrivning
Internbudget för Äldreomsorg var inte klar vid februaris månadsuppföljning så det finns inte 
periodens budgetavvikelse och helårsprognos att redovisa för avdelningen. 

Politik, förvaltningsledning och administration 
Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,2 mkr avser semesterlöne-
skulden för februari) och prognosen för helåret är 0,1 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr, vilket är ca 0,3 mkr sämre än 
motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 
mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där 
kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 38 % jämfört med samma period förra året på 
grund av fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett 
varit lägre än 2018 och prognosen är där ca 5 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. 

Beslutsunderlag 
SN bild februari 2019 
Månadsuppföljning februari 2019 

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

Carmen Karlsson 
Ekonom 
Socialförvaltningen 



 
 
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

       

         

     

              

 

 

  

 

  
   

 
        

 
     

  
      

     
     

 
       

  
     

    
 

     
  

      
    

     
 

 
 
 

 

Socialtjänsten 
Datum: 2018-03-07 

Månadsuppföljning ekonomi februari 2019 (Ej ÄO) 

Budgetavvikelse Prognos 

feb-19 feb-18 feb-19 feb-18 

Politik, Ledning, Administration, Bemanning 1 178 -157 98 99 

Stöd och omsorg -7 705 -8 040 -44 729 -44 148 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,2 mkr (varav 0,2 mkr avser semesterlöne-
skulden för februari) och prognosen för helåret är 0,1 mkr. 

 Politisk verksamhet har ett resultat för perioden enligt budget. Prognosen för helåret 
beräknas till noll. 

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på 0,5 mkr. Överskottet avser 
i sin helhet intäkter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som har fördelat sitt överskott 
kopplat till migrationsverkets intäkter för 2018 till olika förvaltningar. Intäkterna finns 
på ”Förebyggande verksamhet” konto under förvaltningsledning och planera användas 
till oförutsedda kostnader inom förvaltningen. Helårsprognosen för förvaltningsledning 
sätts till noll. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 0,3 mkr. Överskottet 
finns bland personalkostnaderna. Förstärkning av ekonomteamet med en person är 
budgeterad på helåret men tjänsten är inte tillsatt än. Enheten planerar att anställa en 
sommarvikarie till avgiftsteamet som inte är budgeterad, därför beräknas 
helårsprognosen bli noll. 

 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket är samma som 
motsvarande period 2018. Det är i stort sett sjuksköterskepoolen och 
undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat av en fortsatt hög 
bokningsgrad. Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till 
sommar för att klara av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för 
helåret sätts till noll. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-03-07 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr vilket motsvarar 13 % 
i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr. 

Stöd och Omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr, vilket är ca 0,3 mkr sämre 
än motsvarande period året innan. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket 
är 6,5 mkr sämre än resultatet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där 
kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 38 % jämfört med samma period förra året på 
grund av fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna total sett 
varit lägre än 2018 och prognosen är där ca 5 mkr bättre än fjolårets budgetavvikelse. 

Budgetavvikelse Prognos 

feb-19 feb-18 feb-19 feb-18 

Avdelningsgemensamt -1 276 -594 -676 -138 

Stöd till försörjning -1 919 -763 -12 450 -5 700 

Stöd till vuxna med funktionshinder -1 786 -1 340 -10 900 -12 260 

Stöd till barn och familjer -3 010 -4 908 -16 450 -21 950 

Psykosocialt stöd 285 -435 -4 050 -4 100 

Total Stöd och omsorg -7 705 -8 040 -44 526 -44 148 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Under årets första månader har det varit 37 fler hushåll jämfört med samma period 
föregående år och kostnaderna har ökat i januari och februari med ca 500 tkr per månad. 
Statistiken visar att ökningen sker bland åldersgrupperna 18-24 år och 25-64 år. 
Åldersgruppen 65+ som ökade under 2018 har nu minskat något. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-03-07 

 Ökningen av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd finns i följande grupper: 
o Arbetslösa utan eller med låg ersättning 
o Etableringsgruppen med otillräcklig etableringsersättning 
o Personer med ohälsa i väntan på beslut från Försäkringskassan 
o Ensamkommande unga som studerar på gymnasiet 
o Personer med arbetshinder av sociala skäl 

 Insatserna som verksamheten gör idag i samverkan med andra förvaltningar eller aktörer 
förväntas ge resultat på längre sikt. Det är dock i dagsläget svårt att veta hur detta 
kommer att påverka antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under 2019. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Stöd till försörjning har tillsammans med samordningsförbundet Activus påbörjat ett 
arbete med samtliga huvudmän i Activus kring gruppen med ohälsa. Målet är att 
förbättra samverkan och utveckla rutiner och stöd till de berörda personerna. 

 För att möta upp ökningen av både antalet hushåll och kostnaden så har ett arbete kring 
förbättrad samverkan inletts mellan Stöd till försörjning och Arbetsmarknadsenheten. I 
arbetet ingår bland annat översyn av rutiner och samverkansdokument samt att en 
gemensam planeringsdag är inplanerad. 

Stöd till vuxna med funktionshinder 
Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -1,8 mkr 
vilket är 18 % mer än periodens budget. 

 Det största underskottet inom området ligger hos verksamheten för personlig assistans. 
Detta beror till största delen på ändrade bedömningar inom personlig hos 
Försäkringskassan vilket har lett till ökade kostnader hos Piteå kommun de senaste åren 
och uppskattas fortsätta på samma spår under 2019. Helårsprognosen för personlig 
assistans sätts till -9,6 mkr. 

 Hemtjänsten har minskat sina kostnader då ett stort ärende, som tidigare hade hemtjänst, 
blivit beviljad personlig assistans vilket medfört att antal beställda hemtjänsttimmar 
blivit mindre. Verksamheten går i princip enligt budget de första två månaderna. Två 
palliativa ärende som är på väg in och som kan ha stor behov av hemtjänst under en 
period gör att årsprognosen för verksamheten sätts till -0,5 mkr. 

 Bostadsanpassning och anhörigvård klarar också budgeten för perioden medan 
färdtjänsten fortsätter att ha högre kostnader än budgeterad. De ökade kostnaderna inom 
färdtjänst beror på att de nya verksamheterna som har flyttat till Furunäset kräver i större 
utsträckning arbetsresor. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -10,2 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2018-03-07 

Stöd till barn och familj 
Händelser 

 Budgetavvikelsen inom barn och familj är -3 mkr. Nästan 2 mkr bättre än samma period 
förra året. 

 Den största kostnadsminskningen finns inom institutionsvården. Antalet vårddygn har 
minskat samtidigt som placeringskostnaderna har varit billigare jämfört med 
kostnaderna för 2018. 

 Antalet inledda utredningar och inflödet till barn och familj har också minskat och varit 
lägre de två första månaderna av 2019 jämfört med tidigare år. Det kan komma att 
påverka antalet nya placeringar på ett gynnsamt sätt framöver. 

 Idag finns det tre barn placerade i andra kommuner enligt LSS. Kommunen har 
möjlighet att söka ersättning för kostnaderna för ett av dessa barn hos Migrationsverket. 
Ersättningen sker dock enligt schablon och oftast täcker bara en del av de faktiska 
kostnaderna. Placeringen av dessa barn har inneburit en kostnad på 0,7 mkr hittills under 
året. 

 Fram till februari finns två barn placerade på Statens institutionsstyrelse (SiS) till en 
kostnad av mellan 4,8 och 6,9 tkr per vårddygn, beroende på vårdbehov. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -16,4 mkr, vilket är en förbättring en fjolårets 
helårsprognos på -21,9 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten arbetar med planering och uppstart av ett LSS boende för barn som ska 
möjliggöra att ta hem de barnen som är placerade i andra kommuner enligt LSS och på så sätt 
ha de nära sina familjer och förhoppningsvis minska placeringskostnaderna. 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård för vuxna är antalet vårddygn till och med februari 841 dygn 
jämfört med 696 dygn samma period förra året vilket ökat kostnaderna med ca 400 tkr. 
Det finns i dagsläge två personer placerade enligt LVM. Budgetavvikelse för 
institutionsvård är -0,7 mkr. Helårsprognosen för institutionsvård sätts till -4,5 mkr. 

 Kostnaderna inom psykiatriboendena följer budgeten. LSS-boendena har en positiv 
budgetavvikelse för perioden på ca 0,7 mkr. Trenden från slutet av 2018 med lägre 
kostnader för LSS-boendena fortsätter vilket är en effekt av en anpassad 
personalplanering. 

 Helårsprognosen för hela området är -4 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 
Detta med syfte att öka effektiviteten och förbättra kvalitet inom befintlig budget. 
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. februari 

Verksamhet 

Budget jan-

feb 2019 

Utfall jan-

feb 2019 

Budgetavvikelse 

jan-feb 2019 

Utfall jan-

feb 2018 

Budgetavvikelse 

jan-feb 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos avvikelse 

helår 2019 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

5 291 

278 

629 

3 986 

398 

4 113 

297 

165 

3 092 

559 

1 178 

-19 

465 

894 

-161 

4 881 

253 

2 350 

1 735 

543 

-157 

21 

-38 

403 

-543 

29 330 

1 665 

3 778 

23 887 

0 

98 

0 

0 

0 

98 

STÖD O OMSORG 58 834 66 539 -7 705 61 745 -8 040 336 659 -44 526 

Avdelningsgemensamt 3 674 4 950 -1 276 1 582 -594 6 116 -676 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

167 

-172 

1 024 

2 655 

0 

-169 

1 029 

4 090 

167 

-3 

-5 

-1 435 

60 

-144 

905 

761 

107 

-8 

69 

-761 

1 000 

-1 030 

6 146 

0 

0 

0 

0 

-676 

Stöd till försörjning 7 659 9 578 -1 919 8 262 -763 45 835 -12 450 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

3 105 

4 554 

5 432 

4 146 

-2 327 

409 

4 507 

3 755 

-1 443 

681 

18 638 

27 197 

-13 050 

600 

Stöd till vuxna med funktionshinder 12 183 13 969 -1 786 12 837 -1 340 71 968 -10 900 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

1 103 

575 

557 

8 683 

1 264 

1 087 

547 

929 

10 284 

1 123 

17 

29 

-372 

-1 601 

142 

995 

574 

848 

9 373 

1 048 

58 

-2 

-291 

-1 360 

254 

6 620 

3 450 

3 343 

50 959 

7 595 

-500 

0 

-1 800 

-9 100 

500 

Stöd till barn och familj 12 767 15 777 -3 010 17 127 -4 908 77 322 -16 450 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

864 

1 100 

2 199 

8 605 

2 302 

1 316 

2 211 

9 948 

-1 438 

-217 

-12 

-1 344 

4 483 

1 346 

2 542 

8 756 

-3 618 

-247 

-335 

-708 

5 188 

6 600 

13 205 

52 330 

-8 800 

-1 350 

-4 500 

-1 800 

Psykosocialt stöd 22 551 22 266 285 21 938 -435 135 418 -4 050 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

100 

4 475 

12 790 

481 

0 

2 607 

2 404 

0 

2 198 

1 548 

3 638 

82 

4 481 

12 135 

312 

0 

2 552 

2 161 

0 

2 245 

2 245 

3 323 

18 

-6 

655 

168 

0 

55 

244 

0 

-47 

-697 

315 

98 

4 418 

12 583 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 838 

3 001 

6 

-207 

-409 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-289 

465 

600 

26 817 

76 699 

2 884 

0 

15 631 

14 419 

0 

13 187 

9 293 

22 010 

0 

-100 

500 

-4 500 

50 



   

   
    

 

Ärende 7 

Internkontrollplan 2019 och 
internkontroll rapport 2018 med 

avseende ekonomi. 



 

      
  

  
        

           
  

              
    

                
              

 

                
    

            
                

            
            

 

            
           

             
         

    
  

    

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-18 
Dnr 19SN72 

Internkontrollplan 2019 och internkontroll rapport 2018 
med avseende ekonomi. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta den föreslagna 
internkontrollplanen avseende ekonomi inom socialtjänsten för 2019 samt ta del av 
internkontrollrapporten för 2018. 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 
framgår bland annat att: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

Den ekonomiska redovisning som idag sker till socialnämnden är den månatliga ekonomiska 
rapporten (SN bilden) samt en analys i textform. Detta är inte tillräckligt för att nämnden ska 
kunna anses ha uppfyllt sitt ansvar att ha god internkontroll. Redovisningen behöver 
kompletteras med en internkontrollplan avseende kontroll av de områden där risker bedöms 
vara stora. 

Ekonomer och controller har därför utifrån socialnämndens uppdrag utarbetat ett förslag på 
internkontrollplan. Förslaget föregås av en risk- och väsentlighetsanalys där områden som 
bedöms ge störst negativa konsekvenser bildar grund för det som ska kontrolleras. Efter 
genomförd kontroll sammanställs en rapport till nämnden över årets internkontroll. 

Beslutsunderlag
Riskanalys inför internkontrollplan ekonomi 2019 
Internkontrollplan ekonomi 2019 
Rapport – Internkontroll SOC 2018 

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

Carmen Karlsson 
Ekonom 
Socialförvaltningen 



    

 
 

 

   
 

         

   

      

  

 

 

         

         

         

          

      

 

 

      

       

             

     

         

      

      

           

   

 

 

            

    

            

     

 

         

        

     

  

2019-03-12 

Rapport: Internkontroll Socialtjänsten 2018 

I 2018 års internkontrollplan för Socialtjänsten anges att ansvariga ekonomer och 

controller under året ska granska hanteringen av privata medel, bensinkort, 

avtalshantering, återsökning av statsbidrag, försörjningsstöd och egna medel samt 

behandlingen av sekretessklassade fakturor. 

Privata medel 

Under hösten gjordes en granskning av två gruppboenden inom Stöd och omsorg, Kollektivet 

och Liljan. Det som framkom var att det för brukare saknades ifyllda blanketter om 

överenskommelser mellan personal på boendet och brukare/god man. På de blanketterna 

finns också angivet ett maxbelopp för att redovisa utan kvitto. De hushållskassor och privata 

medel som kontrollerades stämde med bokföringen. Förbättringsförslag påtalades till berörd 

personal. 

Även inom äldreomsorgen har privata medel granskats på tre särskilda boenden; 

Källbogården, Öjagården och Mogården. Det finns värdeskåp i samtliga rum men det är olika 

från boende till boende hur många av brukarna som använder dessa. I alla värdeskåp som 

granskades överensstämde beloppet kontanter med anteckningarna i kassaboken, kvitton 

fanns sparat men inte alltid numrerade. Detta kan ses som en förbättringsåtgärd och 

påtalades för boendechefen. Inga smycken eller värdesaker förvarades i värdeskåpen och det 

är bara kontaktperson och boendechef som har tillgång till nycklarna. Överenskommelser var 

undertecknade och sparade på anvisad plats. Överlag efterföljs rutinerna kring hantering av 

privata medel bra inom äldreomsorgen. 

Bensinkort 

Granskningen av bilarna som tillhör administrativa enheten (sju bilar) visade att fyra av dem 

hade en förbrukning i proportion till körsträcka. Resterande bilar låg under den normala 

förbrukningen och efter kontakt med bilansvarige koms det fram att det rörde sig om felaktig 

registrering av uppgifter i körjournalen vilket blev omedelbart åtgärdat. 

Av leasingbilarna inom Stöd och omsorg är de flesta körsträckor och bränslemängd 

inrapporterade. Det saknas fortfarande uppgifter för några bilar men för de som är 

inrapporterade är bränslemängd och körsträcka i proportion till varandra. 

1 
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Vid granskningen upptäcktes några mindre oklarheter gällande bränsleförbrukningen för fem 

av leasingbilarna i förteckningen, detta kontrollerades av administratören. I samtliga fall rörde 

det om att man råkat läsa av mätarställningen fel och således fyllt i fel miltal i körjournalen. 

Efter kontakt med respektive bilansvarig kunde detta korrigeras och bränsleförbrukningen 

bedöms då som normal. Samtliga tankningskvitton finns sparade och överensstämmer med 

körjournaler och fakturor. 

Avtalshantering 

Det är avgiftshandläggaren inom administrativa enheten som sedan 2014 har ansvar för att se 

till att avtalskatalogen hålls uppdaterad, samtidigt har avgiftshandläggare ansvar att se till att 

avtalen som verksamheten lämnar in blir förvarade på rätt sätt. Alla avtal som är inlämnade 

finns i avtalsregistret och verksamheten är informerade om att avtal ska lämnas in vid 

nyteckning, förlängning och avslut. Under året har ett arbete pågått och pågår fortfarande 

med att se till att de avtal som finns i avtalsdatabasen fortfarande är aktuella. 

Avgiftshandläggaren upplever att verksamheten har blivit bättre på att lämna in nya avtal eller 

meddela när de har ändrats eller avslutats. Från och med 2019 planeras att skicka ut till 

cheferna ett mail för att påminna om att lämna in nya avtal och/eller avsluta inaktuella avtal 

och på så sätt hålla avtalskatalogen så uppdaterad som möjligt. 

Rutiner: 

 Nytecknade avtal ska lämnas in till avgiftshandläggaren så snart som möjligt. Därefter 

läggs avtalsuppgifterna in i Kommers och originalavtalet förvaras i socialtjänstens arkiv 

under rätt pärm. 

 Bevakning av avtalets löptid sker genom Kommers där avgiftshandläggaren får ett 

automatiskt meddelande vid löptidens utgång. (Löptiden väljs vid registrering av 

avtalet i systemet). 

 Vid bevakningsmeddelande, kontaktar avgiftshandläggare berörd verksamheten för 

uppföljning av avtalet. Är avtalet fortfarande giltigt förlängs löptiden med ett år. Är 

avtalet inte längre giltigt, avslutas det i Kommers och originalet flyttas till pärmen för 

avslutade avtal. 

Återsökning av statsbidrag 

Inom Socialtjänsten finns det möjlighet att återsöka kostnader hos Migrationsverket för 

utbetalt försörjningsstöd och boendeplaceringar avseende ensamkommande barn och unga. 

Dessa återsökningar görs kvartalsvis eller årsvis beroende på typ. Det är administratör/ 

ekonom som är ansvarig och denne gör även regelbundna avstämningar för att se så att 

återsökta pengar kommer in till förvaltningen. 

2 
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Ett problem är att Migrationsverkets återbetalningar släpar efter en hel del; alla återsökningar 

gjorda under 2017 är fortfarande inte beslutade och/eller utbetalda. Uppföljnings-

dokumenten hos Socialtjänsten är dock uppdaterade med senaste information. 

Försörjningsstöd och egna medel 

Internkontroller av utbetalt försörjningsstöd och hanteringen av egna medel har utförts under 
året enligt rutiner för stickprov utbetalning av försörjningsstöd och egna medel. 
Dokumentation av utförd kontroll är inlämnad till ekonom och visar inte på några 
anmärkningar. 

Behandling av sekretessklassade fakturor 

Det åligger socialförvaltningen att undvika att fakturor med sekretessbelagda uppgifter 

hamnar på Ekonomi- och inköpsavdelningen och därför måste socialtjänsten se till att 

fakturorna är rätt adresserade. Leverantörsfakturor med känsliga uppgifter ska, där det är 

möjligt, bokföras via socialförvaltningens verksamhetssystem VIVA. 

Vid internkontroll genom stickprov visade det sig att rutinerna om fakturasekretess fungerar 

bra i de flesta fall. Det upptäcktes dock att internfakturorna för bostadsanpassning som 

fastighets- och serviceförvaltning skickar till socialtjänsten innehöll namn uppgifter från 

brukarna som har fått beviljad bostadsanpassning. Fastighets- och serviceförvaltningen 

kontaktades för att ändra faktureringsrutinen genom att skriva ett projektnummer kopplat till 

brukare istället för namnet. Samtidigt kontaktades ekonomiavdelningen för att få hjälp att 

sekretessmarkera fakturorna för 2018 och tidigare år. 

En påminnelse av rutiner för leverantörsfakturor med känsliga uppgifter har gåt ut till 

administratörerna. 
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Risk- och väsentlighetsanalys inom ekonomi, Socialtjänsten Piteå kommun 2019 

Rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Risk / 

väsentlighet 

Rekommenderat 

kontrollområde 

Hantering av rekvisitioner Risk att rekvisitoner används på felaktigt sätt 2 4 8 

Attestrutin Betalar fakturor som inte ska betalas 2 4 8 

Avgifter 

Piteå kommun tar ut felaktiga avgifter i förhållande till poltiska beslut 2 2 4 

Fakturering Risk att fakturor inte skapas i rätt tid 

Risk att felaktig momssats används 

Risk att inte fakturering görs eller att fel belopp faktureras 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

Hantering privata medel Risk för förskingring / felaktiga anklagelser / felaktig fördelning 3 4 12 JA 

Leasingbilar Risk för felaktig användning av bilar 

Risk att vi har för många bilar 

2 

2 

3 

3 

6 

6 

Tankkort Risk för felaktig användning av tankkort 3 3 9 JA 

Avtalshantering Risk att avtalsarkivet är inaktuellt 3 3 9 JA 

Återsökning statsbidrag Risk att vi missar att ta in pengar 2 3 6 

Föreningsbidrag Risk för felaktiga utbetalningar 1 3 3 

Bidrag från fonder Risk för felaktiga utbetalningar och beslut utifrån felaktiga grunder 1 3 3 

Försörjningsstöd Risk för utbetalningar till fel personer 3 4 12 JA 

Egna medel Risk för utbetalningar till fel personer 3 4 12 JA 

Personuppgifter; sekretess inom ekonomiska handlingar Risk att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut 2 4 8 

Försenade betalningar av fakturor Dyrare för kommunen då högre avgift för försening kan tas ut 3 2 6 



 

   

     

    

   

       

  

  

  

  

   

        

Internkontrollplan inom ekonomi, Socialnämnden Piteå kommun 2019 

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till När 

(senast) 

Hantering privata medel Kontroll av redovisning privata medel 

Kontroll att rutiner och riktlinjer följs 

Ekonomer 1 ggr/år Stickprov Controller November 

Tankkort Kontroll av körsträckor, drivmedelsförbrukning mot körda mil 

Kontroll av rutiner, förvaring, attest 

Ekonomer 2 ggr/år Uppföljnings-

underlag 

Controller November 

Avtalshantering Kontroll av rutiner för att hålla avtalsarkivet är uppdaterat Avgiftshandläggare 1 ggr/år 

Löpande 

Stickprov Controller November 

Försörjningsstöd Kontroll av utbetalningar försörjningsstöd 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Administratörer 

Försörjningsstöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Egna medel Kontroll av utbetalningar egna medel 

Kontroll av rutiner vid utbetalningar 

Administratörer 

Försörjningsstöd 

4 ggr/år Stickprov Controller November 

Internkontrollplan Årsrapport inför bokslutet Controller 1 ggr/år Dokumentation Förvaltningschef 

Nämnd 

December -

januari 

Risk- och väsentlighetsanalys / 

internkontrollplan 

Kontroll att risk- och väsentlighet är aktuell Ekonomer 

Controller 

1 ggr/år Analys Förvaltningschef 

Nämnd 

December -

februari 
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Tjänsteskrivelse 
Socialförvaltningen Datum 2019-02-25 

Dnr 19SN53 

Socialnämndens årsredovisning och årsbokslut med bilagor 
2018 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad årsredovisning för 2018, med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver det arbete som utförts under 2018 av förvaltningsledningen och 
stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är genomförda under verksamhetsåret för att 
styra, stödja och följa upp verksamheten i syfte att förbättra för medborgarna i Piteå.
Äldreomsorgen och Stöd och omsorg upprättar bilagor till årsredovisningen med 
kompletterande text. 

Händelser under året: 
- Två fältassistenter har anställts 
- Projekt på Berggården där Samhall utför städ- och serviceuppgifter 
- Två EU-projekt startade under 2018, Kompetenslyftet PA och Employment for migrants 
- En fördjupad ekonomisk analys gjordes 
- Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid 
hemgång 
- Test av läkemedelsrobot 
- Anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt boende 
- Förändrad HSL-organisation 
- Investeringar i välfärdsteknik 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 
Bilaga Stöd och omsorg
Bilaga Äldreomsorgen 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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1 Inledning 
Årsredovisningen beskriver de arbete som utförts under 2018 av 
förvaltningsledningen och stab. Redovisningen beskriver de aktiviteter som är 
genomförda under verksamhetsåret för att styra, stödja och följa upp verksamheten i 
syfte att förbättra för medborgarna i Piteå. 

2 Sammanfattning 

2.1 Händelser under året 

 Två fältassistenter som ska arbeta uppsökande och förebyggande för barn och 
ungdomar som befinner sig i riskmiljöer har anställts. 

 Projekt på Berggården där en extern aktör utför städ- och serviceuppgifter, 
med syfte att minska arbetsbelastningen för undersköterskorna. 

 Två EU-projekt startade under 2018, båda med syfte att stärka kvinnors och 
mäns ställning på arbetsmarknaden samt bidra till socialtjänstens 
kompetensförsörjning/-utveckling. 

 En fördjupad ekonomisk analys gjordes. 
 Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre 

dagars frist vid hemgång. 
 Test av läkemedelsrobot 
 Anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt 

boende, för att minska arbetsbelastningen för legitimerad personal. 
 Förändrad HSL-organisation 
 Investeringar i välfärdsteknik 

2.2 Samverkan 
Samverkan i närsjukvårdsområdet har intensifierats under året då en ny lag om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trätt i kraft. Under hösten 
2018 startades en lokal samverkansgrupp mellan Region Norrbotten och 
äldreomsorgen för att underlätta samverkan. Samverkan strävar efter att skapa ökad 
förståelse för varandras arbetsmetoder och hur man kan nyttja erfarenheter och 
resurser för att hjälpa den enskilde. 

Socialtjänsten, Piteå närsjukvårdsområde och utbildningsförvaltningen har under året 
träffats i den lokala samverkansgruppen och diskuterat frågor om samverkan kring 
barn och unga. Målet med samverkan är att alla barn och unga har ett sådant stöd att 
de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i den grupp som 
de tillhör. 

Socialtjänsten samverkar också med kommunerna i Norrbotten samt Region 
Norrbotten kring barn och unga genom överenskommelsen Norrbus. 

Tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden har socialnämnden utformat en 
handlingsplan för att förebygga droganvändning bland barn och unga. 
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3 Redovisning av uppdrag 

3.1 Redovisning av uppdrag från fullmäktige 
Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Fortsatt uppdrag att arbeta Pågår Riktlinje Flera innovativa projekt 
med ekonomi, innovation har utvecklats under 
och digitalisering 2018 t.ex. 

introduktionsmaterial för 
utrikesfödda, e-tjänst 
försörjningsstöd, 
medicinrobot, 
bemanningsrobot och 
digitalisering avvikelser. 

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 

Inom Stöd och omsorg 
pågår en utredning om 
det är möjligt att driva 
ett boendechefsområde 
som resultatenhet. 

Kommunchef ska utreda 
hantering och organisering av 
försörjningsstöd 

Pågår Åtgärd 
från delår 
2018 

Nulägesanalys 
genomförd hösten 2018. 
Förstudie inledd. 

För att Socialnämnden ska Pågår Åtgärd För att socialnämnden 
uppnå en ekonomi i balans från delår ska uppnå en ekonomi i 
får kommunchef i uppdrag 2017 balans har kommunchef 
att överväga en genomfört åtgärder som 
organisationsförändring i består av en översyn av 
syfte att tydliggöra ansvar tjänsteorganisationen, 
och rollfördelning mellan identifiering av löpande 
Kommunstyrelse, förbättringsarbeten inom 
Socialnämnd och hela socialtjänsten, 
Socialförvaltning utarbetat en 

handlingsplan för 
avdelningen stöd och 
omsorg, utveckla 
analysarbetet av 
verksamheterna samt 
arbeta för att tydliggöra 
ansvar och 
rollfördelning mellan 
kommunstyrelse, 
socialnämnd och 
socialtjänst. Socialchef 
har därefter initierat ett 
utvecklingsarbete inom 
hela verksamheten med 
en tydlig målbild. 

Utarbeta handlingsplan för 
förebyggande arbete kopplat 
till missbruk bland unga 
(samarbete BUN/SN) 

Klar Åtgärd
från ÅR 
2015 

Handlingsplan är 
färdigställd under 
december 2018. 
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3.2 Redovisning av uppdrag från
Socialnämnden 

3.2.1 Redovisning av uppdrag till förvaltningsledningen 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 
Riskanalys, Ej SN vep 2016 Riktlinje ej framtagen 
ingår i ledningssystem påbörjat under året. I och med 
för systematisk digitalisering av 
kvalitetsutveckling SoL/LSS och HSL 

avvikelserna ingår nu en 
riskanalys i varje 
avvikelse som skrivs. 

Genomföra en 
jämställdhetskart-
läggning inom området 
försörjningsstöd, 
kartläggning av 
anvisningar till projekt 
”Kompetens för alla ur 
ett 
jämställdhetsperspektiv”, 
samt avvikelser, 
SoL/LSS samt HSL. 

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

Genomfört och 
redovisas för nämnden i 
mars. 

Barn och familj, följa Klart SN VEP 2018 Kön har minskat till 11 
ärendekön och klara % december 2018. 
lagstadgad utredningstid Fortlöpande arbete. 
på fyra månader. 
Nutrition Klart SN VEP 

2016 
Riktlinje för 
förebyggande av 
undernäring är 
upprättad. 

Arbeta med innovation 
och 
verksamhetsutveckling 
för att möta de behov 
som finns. 

Klart Riktlinjer 2018 
KF 

Flera innovativa projekt 
har utvecklats med hjälp 
av innovationsfonden 
och statliga pengar för 
välfärdsteknik. 
Förvaltningen arbetar 
vidare. 

Öka frisknärvaron i 
socialtjänstens 
verksamheter. Målvärde 
för 2018, krympa 
sjuktalen. 

Klart SN VEP 
2016+2017 

Sjukfrånvaron har 
minskat, 2018: 6,7% 
2017: 7.8 % 
2016: 9,6 % 
Fortlöpande arbete och 
satsningar under 2019. 

Förvaltningen ska vi 
utgången av 2018 
redovisa en ekonomi i 
balans 

Pågår Riktlinjer 
2017 

Budget i balans 
uppnåddes inte under 
2018. 
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3.2.2 Redovisning av uppdrag till avdelningarna 
Redovisning och resultat av avdelningsspecifika uppdrag ingår i Äldreomsorgens 
och Stöd och omsorgs årsredovisningar. 

4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Budget i balans 

4.1.1 Uppdrag 
Förvaltningschefens uppdrag är att, med stöd av ekonomer och controller, analysera 
avdelningarnas förslag till åtgärder och i dialog med avdelningarna presentera förslag 
till Socialnämnden. 

Förvaltningschefen har också ett uppdrag att, med stöd av ekonomer och controller, 
månatligen analysera den ekonomiska utvecklingen och i dialog med dessa föreslå 
nämnden åtgärder för att komma till rätta med förväntade budgetunderskott. 

Förvaltningschefen har uppdraget att, med stöd av ekonomer och controller, 
månadsvis rapportera, med analys och åtgärder, särredovisade kostnader inom 
följande områden personlig assistans, försörjningsstöd, placeringar utanför det egna 
hemmet. 

Aktivitet 
I dialog har den ekonomiska utvecklingen för avdelningarna varje månad redovisats 
och analyserats. Aktiviteten syftar till att komma till rätta med förväntade budget-
underskott. 
Förvaltningen har månadsvis särredovisade kostnader inom följande områden: 

o Personlig assistans 
o Försörjningsstöd 
o Placeringar utanför det egna hemmet 

– Barn, vuxna 

Konsekvens/resultat 

Resultat (tkr) Nettokostnader Budget Resultat 
Förvaltningsövergripande 25 485 28 708 3 223 
Stöd och omsorg 371 298 333 063 -38 236 
Avdelningsgemensamt 5 868 6 941 1 073 
Stöd till försörjning 48 465 45 485 -2 981 
Stöd till vuxna med 
funktionsnedsättningar 

81 003 70 796 -10 207 

Stöd till barn och familjer 96 861 75 278 -21 582 
Psykosocialt stöd 139 101 134 563 -4 538 
Äldreomsorg 500 173 487 459 -12 714 
Avdelningsgemensamt 127 908 118 884 -9 024 
Framtidens äldreomsorg 874 2 914 2 404 
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Ordinärt boende 72 687 75 167 2 481 
Särskilt boende 265 933 259 241 -6 692 
Hälso- och sjukvård 53 069 50 403 -2 693 
Omvårdnadsintäkter -20 324 -19 150 1 147 
Summa 896 956 849 230 -47 726 

Aktivitet 
Förvaltningschefen har med stöd av ledningsgruppen presenterat en mer omfattande 
analys av avdelningarnas verksamhet. 

Konsekvens/resultat 
Analysen ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet inför 2019. 

5 Personal 

5.1 Förvaltningsövergripande aktivitet 

5.1.1 Uppdrag – Mångfald 
Under året ska nämndens och förvaltningens arbete med mångfald utvecklas genom 
att avdelningarna arbetar efter antagen handlingsplan. Samordningsansvaret för detta 
utvecklingsarbete ligger på förvaltningschefen. Till sin hjälp har förvaltningschefen 
kvalitetssamordnaren med EU-ansvar. 

Aktivitet 
Socialnämndens arbete för mänskliga rättigheter har följts upp för 2018 och redovisats 
för socialnämnden i mars 2019. Uppföljningen utgår från de kommunövergripande 
riktlinjerna för mänskliga rättigheter – mångfald som innehåller fem olika 
arbetsområden; Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, 
Samhällsbyggande och Jämställdhet. 

Konsekvens/resultat 
 Värdegrundsambassadörerna har gått utbildning i våld i nära relationer när det 

gäller äldre. 
 Några arbetsplatser har genomfört Sveriges kommuners och landstings 

webbutbildning i mänskliga rättigheter. 
 Uppstart av projekt Employment for migrants för att underlätta för 

utrikesfödda att kunna arbeta inom vård och omsorg. 
 Arbetet med Kulturarenan har gjort att kultur blir tillgängligt för fler 

målgrupper. 
 Tagit fram och analyserat könsuppdelad statistik för föreningsbidrag, 

avvikelser HSL och SoL/LSS samt deltagande i EU-projektet Kompetens för 
alla. 
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6 Kvalitetsplan 

I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar kvalitetsplanen alla områden som 
socialnämnden ansvarar för. Det innebär att kvalitetsplanen också är plan för hälso-
och sjukvården som nämnden är skyldig att upprätta enlig Patientsäkerhetslagen. 

6.1 Övergripande kvalitetsmål 

6.1.1 Uppdrag - hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården styrs i huvudsak genom statlig styrning i lagar och föreskrifter 
och det är i dessa det beskrivs hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. 
Med hälso- och sjukvård avses att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har uppdraget att 
årligen revidera internkontrollplan för hälso- och sjukvård. 

Aktivitet 
I samverkan med berörda verksamhetsområdeschefer och verksamhetschef samt 
utifrån resultat från föregående års resultat arbetades ett förslag till ny 
internkontrollplan HSL fram. 

Konsekvenser/resultat 
Socialnämnden antog internkontrollplanen 19 juni 2018. Uppföljningar utifrån den 
genomfördes under hösten 2017, och redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 2018. Se 
bilaga för resultat, analys och åtgärder. Detaljerade resultat på enhetsnivå redovisas 
till arbetsutskott, ledningsgrupper, verksamhetschef och berörda VO-chefer som i sin 
tur har ansvar för förbättringsarbetet på verksamhets- och enhetsnivå. 

6.1.2 Uppdrag - socialt arbete 
Kvalitetscontrollern ansvar för att ta emot, granska och utreda avvikelser samt utreda och 
ge beslutsunderlag för socialnämnden inför beslut om anmälan enligt lex Sarah. 
Kvalitetscontrollern har även ansvar för årlig kvalitetsplan inom SoL/LSS, uppdrag 
gällande klagomålshantering, socialtjänstens ledningssystem, kvalitetssystem, 
internkontroll, att utveckla egenkontroll inom SoL/LSS, utveckla kvalitetsindikatorer 
med koppling till verksamhetssystemet Diver, ansvarig och sammankallande för 
Socialtjänstens kvalitetsgrupp, för kvalitetsspåren på Insidan, kontroll på system ur ett 
säkerhets- och verksamhetsperspektiv, olika utredningsuppdrag samt att initiera och 
utveckla socialtjänstens övergripande riktlinjer. 

Aktivitet 
 Internkontroll på området SoL-LSS. 
 Kontinuerlig uppföljning och genomgång samt återkoppling av avvikelser och 

anmälningar enligt Lex Sarah. 
 Sammanställning av årets avvikelser. 
 Riktlinjer för myndigheter har reviderats. 
 Nya riktlinjer för placeringsbeslut har fattats. 
 Riktlinjer för Ledningssystem har reviderats. 
 Digitalisering av avvikelsehantering inom verkställighetsområdet och 

individnivå har skett under året. Planen är att all avvikelserapportering samt 
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även myndighetsutövningen ska omfattas av digitaliseringen men i dagsläget 
saknas system för dessa delar. 

Konsekvenser/resultat 
 Under 2018 inkom 166 avvikelserapporteringar inom SoL-LSS vilket är en 

ökning med 27. 
 Under 2018 har en lex Sarah anmälan lämnats till Inspektionen för vård och

omsorg (IVO). Ärendet är avslutat hos IVO. Vidare har IVO utrett två ärenden 
där beslut inte meddelats ännu. 

 Loggkontroller som genomfördes vid fyra tillfällen under 2018 visade på god 
följsamhet till rutinen. 

6.2 Prioriterade nyckeltal för kvalitet 
Resultat inom de områden som socialnämnden prioriterat som särskilt viktiga att följa 
upp då de är indikatorer inom viktiga kvalitetsområden. 

Hälso- och sjukvårdsnyckeltal Resultat 
Reducerad läkemedelsanvändning 
– Boende i äldreboende med olämpliga läkemedel 

Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Reducerad läkemedelsanvändning 
– Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel 

Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Övrig verksamhetsnyckeltal 
Andel som får en kontaktperson/kontaktpersonal i 
boendet/hemtjänst/gruppbostaden 

Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Tid från ärende startar till beslut är taget Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Tid från beslut till verkställighet Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Antal som får stöd som ges i öppenvård jämfört med 
slutenvård 

Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Ärendeutveckling/volymutveckling inom service och 
myndighetsutövning 

Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

Hälso- och sjukvård/socialt arbete 

Basal hygien – följa basala hygienföreskrifter Redovisas i 
årsredovisning 

avdelningarnas 

6.2.1 Uppdrag – HSL 
MAS har uppdraget att sammanställa de uppgifter som framkommer i 
internkontrollplanen, 

Aktivitet 
Sammanställda uppgifter finns i bilagan patientsäkerhetsberättelsen 2018. 

Konsekvenser/resultat 
Läkemedelsanvändningen uppvisar generellt små förändringar över året. Generellt ses 
ökningar. I jämförelse med nationella tal ligger Piteå i öppna jämförelser på grön 



              
               

  

             
 

    
         

        

       

          
         

  
         

           
    

         
 

    
 

         
           

     

          
     

    
      

   

    
      

  

8 

indikator när man uppmäter procent av de äldre som har fler än 10 ordinerade 
läkemedel. 89 % av de som bor i ett särskilt boende för äldre fick en 
läkemedelsgenomgång under året. 

I frågan om följsamhet till hygienföreskrifterna så kan man generellt se en försämring 
av resultaten. 

6.2.2 Uppdrag – SoL LSS 
Kvalitetscontrollern har uppdraget att tillsammans med staben och verksamheten 
utveckla egenkontrollen inom området SoL och LSS. 

Aktivitet 
Internkontroll på området SoL-LSS är genomförd under hösten. 

Konsekvenser/resultat 
 Genomförd internkontroll visar som föregående år att det finns processkartor 

för delar av socialtjänstens uppdrag inlagda på socialtjänstens gemensamma 
kvalitetsportal Insidan. 

 Granskningen visar att genomförandeplaner finns i merparten av ärendena, 
men de är ofta ofullständiga. Delaktighet i upprättandet är fortfarande ett 
utvecklingsområde för många verksamheter. 

 Resultatet av genomförd kontroll ligger till grund för internkontrollplan SoL-
LSS 2019. 

6.3 Utveckling av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningschefens stab under ledning av Kvalitetscontrollern har ett löpande 
uppdrag att i samverkan med de olika verksamheterna utveckla ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. 

7 Verksamhetsförändringar 

7.1 Uppdrag 
Förvaltningschefen har uppdraget att arbeta med att utveckla stabsfunktionen, med 
syfte att förbättra stödet till avdelningarna. 

Aktivitet 
Förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp, bestående av
verksamhetsutvecklare SO-ÄO, MAS, kvalitetscontroller, kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar och ekonomicontroller. 

Förvaltningsövergripande informationsgrupp bestående av 
Verksamhetsutvecklare SO-ÄO, kvalitetssamordnare med EU-ansvar och 
kommunikatör från informationsenheten. 
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Bemanningsfrågor. Referensgruppen som funnits tidigare har startat upp igen under 
2018. 

Konsekvenser/resultat 
 Samverkan i kvalitetsfrågor sker kontinuerligt. Bidrar till ökad samsyn mellan 

avdelningarna och stärker kompetensutveckling och nätverk. Samtliga träffar 
dokumenteras. 

 Samverkan och utveckling i kompetensförsörjningsfrågor pågår. 
 I samband med anställning av ny socialchef har en ny mötesstruktur för 

ledningsforum upprättats, vilket har resulterat i ledningstisdagarna. 

8 Klagomålshantering – Synpunkten 
Medborgare som har synpunkter på kommunens tjänster och service oavsett om det 
handlar om klagomål eller beröm, kan lämna dessa via det som kallas för Synpunkten. 
Medborgarnas åsikter som framkommer i Synpunkten ska användas som en viktig del 
i varje förvaltnings verksamhetsutveckling. 

Synpunkten kan användas oavsett om medborgaren önskat vara anonym eller inte. Ej 
anonyma lämnare får en återkoppling inom fem arbetsdagar. 

Till Socialnämnden har det inkommit 19 synpunkter under 2018, varav 14 berörde 
Stöd och omsorg och 5 äldreomsorgen. 
Synpunkterna gällde: 

1. Orosanmälan barn 
2. Orosanmälan barn 
3. Klagomål på handläggning av LVU-ärende 
4. Missnöjd med sin livssituation 
5. Parkeringsmöjligheter för anhöriga Öjagården 
6. Parkeringar för hemtjänsten Hortlax 
7. Orosanmälan barn 
8. Mer personal inom äldreomsorgen 
9. Boende för EKB 
10. Satellitboende 
11. Klagomål på bemötande på Barn och familj 
12. Information om boendesituation 
13. Husdjur på äldreboende 
14. Orosanmälan barn 
15. Orosanmälan barn 
16. Felparkerade hemtjänstbilar 
17. Orosanmälan barn 
18. Ekonomiskt bistånd 
19. Orosanmälan barn 

9 EU-arbete under året 

Under 2018 har förvaltningen startat två egna EU-projekt finansierade av Europeiska 
socialfonden (ESF): Kompetenslyftet PA och Employment for migrants. 
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Socialtjänsten har också deltagit som partners i ESF-projekten Lärande rekrytering 
och Kompetens för alla samt i Erasmus+ projektet Your EP. 

Socialtjänsten har också medverkat i projektansökan till ESF-projektet Motivera och 
Aktivera (MoA) som startar 1 mars 2019 där Socialtjänsten kommer att vara partner. 

Socialtjänstens EU-grupp har träffats fyra gånger under 2018. 

10 Bilagor 

10.1 Patientsäkerhetsberättelsen 2018 

10.2 Internkontroll granskning ekonomi 2018 

10.3 Internkontroll granskning SoL-LSS 2018 
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1 Sammanfattning 

Äldreomsorgen har under året genomfört förändringar i alla verksamheter när den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som började gälla 
den 1 januari 2018. Trots ökad arbetsbelastning har äldreomsorgen endast haft ett 
dygns betalningsansvar. 

Under året har äldreomsorgen fortsatt arbetet med olika projekt. Ett test genomförs i 
ordinärt boende med medicinrobotar. De prövas hos brukare som ser och hör bra och 
själv klarar av att ta sin medicin ur roboten. Ett annat projekt prövas i hemsjukvården 
där erfarna undersköterskor har anställts som kan utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Syftet är att minska de delegerade insatserna till 
hemtjänstpersonal och avlasta distriktssköterskorna. 

Äldreomsorgen deltar i två EU-projekt, Lärande rekrytering och Employment for 
migrants. Projekten riktar sig mot utrikesfödda kvinnor och män och syftar till att hitta 
och utveckla metoder som underlättar för arbete inom Äldreomsorgen. 

I juni 2018 erbjöds eleverna i årskurs 3 vid Vård- och omsorgscollege en 
tillsvidaretjänstgöring vid socialtjänsten om de hade fått yrkesexamen och godkänd 
praktik. 16 elever tackade ja till erbjudandet. 

Äldreomsorgen har 836 fast anställda varav 61 är män. Bruttokostnaden för 
äldreomsorgen är 535 miljoner kronor och nettokostnaden är 500 miljoner kronor. 

Kommunen har tio vård- och omsorgsboenden med 466 platser Under 2018 flyttade 
162 personer in, av dessa kom 4 personer från annan kommun. Villa Utkiken med 12 
korttidsplatser i väntan på särskilt boende var fullbelagda under hela året. På 
Norrgården genomfördes renoveringar under 2018 vilket medförde att efterfrågan av 
särskilda boendeplatser varit stort. 

Antalet personer med hemtjänst och antalet hjälptimmar har ökat sedan föregående 
mätning oktober 2017. 

Totalt har 871 hushåll trygghetstelefoner och under året har antalet larm från 
trygghetstelefoner ökat jämfört med fjolåret. 

Resultatet av årets omdömen i Öppna jämförelser blev fyra stycken grönt, åtta stycken 
gult, och tio med resultatet rött. De röda markeringarna är delvis kopplat till tid och 
kontinuitet i särskilt boende. Resultaten visar goda omdömen när det gäller hemtjänst 
och mindre goda omdömen när det gäller särskilt boende. 

Kostnaden per omsorgstagare på särskilt boende i Piteå ligger avsevärt lägre än 
liknande kommuner och riket. 
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2 Verksamhetsberättelse 

2.1 Särskilt boende 
I kommunen fanns vid årets början totalt 10 särskilda boenden med sammanlagt 466 
platser samt Villa Utkiken med 12 korttidsplatser ”i väntan på särskilt boende”. 

Inflyttade i särskilt boende 

2016 2017 
Villa 

Utkiken* 2018 

Inflyttade från eget 
boende 193 160 19 180 

Inflyttade från annan 
kommun 7 8 0 4 

Totalt 200 168 19 184 

*Öppnade 2017-09-11 

Omflyttade mellan särskilda boenden eller från gruppboenden 

2016 2017 
Villa 

Utkiken* 2018 

Mellan kommunens 
särskilda boenden 17 20 9 8 

Från Stöd och 
omsorgs 
gruppboenden 0 0 0 0 

*Öppnade 2017-09-11 
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Antal inflyttade i särskilt boende 

Särskilt boende 2016 2017 2018 

Berggården 46 31 35 

Hortlaxgården 20 20 23 

Källbogården 3 26 19 

Mogården 24 14 10 

Munkberga 14 9 14 

Norrgården 28 12 15 

Roknäsgården 23 21 20 

Rosågränd 1 3 7 

Öjagården 16 16 5 

Österbo 25 16 14 

Summa 200 168 162 

Villa Utkiken* - 19* 22 
*Gäller från Villa Utkikens öppnande 2017-09-11 
*Norrgården har genomfört renoveringar under 2018 
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2.1.1 Avgifter 
Avgiftsfinansieringsgrad för särskilt boende 

2016 2017 2018 

Vård och omsorg 2,1 % 2,2 % 2,4 % 

Hyra 66 % 69 % 70 % 

2.1.2 Nettokostnad per plats 

2016 2017 2018 

Berggården 470 500 476 400 513 100 

Hortlaxgården 494 700 495 000 493 600 

Källbogården 458 400 505 000 572 400 

Mogården 467 100 474 700 496 100 

Munkberga 465 500 486 900 512 800 

Norrgården 480 500 471 300 474 100 

Roknäsgården 491 500 448 300 458 800 

Rosågränd 529 800 528 900 538 600 

Öjagården 553 200 544 200 551 400 

Österbo 494 100 494 500 496 600 

Genomsnitt 485 000 487 100 505 100 
Ingår personalkostnad, hyra, material och vårdintäkter men inte tomhyror. 
*Under 2018 har Norrgården genomfört renoveringar. 
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2.2 Stöd i ordinärt boende 
Insatser i ordinärt boende består av hemtjänst i form av service, stöd och omvårdnad. 
Andra insatser som exempelvis trygghetstelefoner, matservice, nattpatrull, 
korttidsverksamhet och hemsjukvård. 

2.2.1 Hemtjänst 
Antal personer med hemtjänst per den 1 oktober 2018 fördelat efter ålder. 

Åldersfördelning 2016 2017 2018 

65 - 79 år 201 206 232 

80 år - 89 år 369 358 353 

90 år - 105 112 129 

Antal personer 675 676 714 
Personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm är inte inräknade. 

Andel personer med hemtjänst fördelat i åldersgrupper 
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Verkställda hemtjänsttimmar/dag 
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HSL-insatser tim 

Hemtjänst tim 

Antal omsorgstagare 

Hemtjänstinsatser gäller antal verkställda hemtjänsttimmar (hemtjänst, 
ledsagarservice och matservice) utförda per dag av hemtjänstpersonal för personer 
som var 65 år och äldre. 

HSL-insatser (hälso- och sjukvårdsinsatser) gäller timmar som inte infaller med annan 
hemtjänstinsats men utförs av hemtjänstpersonal. Gäller både yngre och äldre 
vårdtagare. 

Verkställda hemtjänsttimmar/dag 
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Hemtjänstinsatser 

oktober 2016 oktober 2017 oktober 2018 

Antal personer med hjälp och stöd fördelat på utförare 
Hemtjänsten utförs av kommunalt anställd personal. 
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2.2.2 Matservice 

Antal personer med enbart matservice och/eller trygghetslarm 

2016 2017 2018 

Enbart matservice 10 13 9 

Enbart trygghetslarm 281 305 141 

Enbart matservice och 
trygghetslarm 10 10 2 

Totalt 301 328 152 

Totalt beviljad 
matservice 192 206 202 

Matservice kan beviljas personer som bor i eget boende. Servicen kan levereras som 
hel matservice vilket innebär mat alla dagar eller halv matservice vilket innebär mat tre 
dagar/vecka. 

2.2.3 Trygghetstelefoner 
Trygghetstelefon beviljas till personer som bor i eget boende och som på grund av 
ålder eller funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer 
och inte kan larma omgivningen genom att använda telefonen. 

2016 2017 2018 

Antal hushåll med 
trygghetstelefoner 824 845 871 

Totalt antal larm till larmoperatör 28 714 32 971 39 667 

Statistik från larmoperatör 

Fördelning larm 
2016 2017 2018 

Antal larm till nattpatrull 
kl.22:00-06:00 3 807 3 939 4 302 

Antal larm till hemtjänst 
kl.06:00-22:00 4 920 6 364 10 913 

Totalt 8 727 10 303 15 215 

Antal larm/dygn 24 28 42 
Statistik från larmoperatör 
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2.2.4 Nattpatrullverksamhet 
Insatserna från nattpatrullerna är planerade besök och att svara på trygghetslarm inom 
kommunen förutom Markbygden. Statistik från verksamhetssystemet VIVA. 

2016 2017* 2018 

Planerade hembesök 15 336 13 250 17 286 

Planerad fjärrtillsyn 1 568 2 010 3 159 

Kostnad i kr 
per planerat besök/fjärrtillsyn 423 439 345 

Oplanerade hembesök 264 194 297 

Trygghetslarm 4 209 4 252 5 194 

Telefonkontakt 854 340 218 

Summa 5 327 4 786 5 709 
* Nattpatrullen har deltagit i ett projekt där surfplatta med Viva omsorgsapplikation har använts. Det 
innebär att siffran kan vara osäker. 

2.2.5 Hemtagningsverksamhet 
Hemtagningsverksamheten består av tre team: SIP-teamet (samordnad individuell 
planering), utredningsteamet och vård och omsorgsteamet. 

Vårdplanering Biståndshandläggare 
2016 2017 

Antal personer 541 490 

*SIP- Samordnad individuell plan 
2018 

Antal unika personer 558 

Antal inskrivningsmeddelanden 886 
*from 2018-02-28 



 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    
       

 
 

  
    

      

 

  
   

 
 

    

    

    

    

    

    

    
 
  

9 

Utredningsteam 
2016* 2017 2018 

Heldygnsbedömning * 136 104 

Avlösning * 131 122 

Bostadsanpassning * 314 329 

Anhörigstöd * 33 76 

Demensteam * 25 21 

Antal personer 387 639 652 
*2016 angavs bara en samlad siffra för utredningsteamet och då har inte 
bostadsanpassning, demensteam och anhörigstöd inkluderats. 

Vård- och omsorgsteam 
2016 2017 2018 

Antal unika personer 78 99 97 

2.2.6 Korttidsverksamhet 
På Trädgårdens Äldrecentra finns möjlighet till bedömning och avlösning. 

Avlösning 
2016 2017 2018 

Antal beslut 127 175 235 

Antal personer 98 131 122 

Beläggning personer snitt/dag 7,2 11,84 13,5 

Beläggning i procent 51 66 75 

Nettokostnad/vårddag - 2 649 2 861 

Antal nya personer under året 50 54 51 
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Utredning, bedömning 

2016 2017 2018 

Antal beslut 143 185 246 

Antal personer 143 136 104 

Beläggning personer snitt/dag 7,7 11,21 12,25 

Beläggning i procent 64 62,3 68,1 

Nettokostnad/vårddag 2 796 2 896 

2.2.7 Hemsjukvårdsverksamheten 
Kommunen ansvarar för hemsjukvård och hembesök i den enskildes hem dygnet runt 
årets alla dagar till personer som är 18 år och äldre. 

Ordinärt boende – distriktssköterska 
2016 2017 2018 

Hembesök 1 282 1491 1897 

Hemsjukvårdsbesök 14 926 15 220 15 048 
SIP 
Samordnad Individuell Plan 352 308 *385 

Vårdplaneringar 589 536 -

Medicinsk fotvård, antal åtgärder 150 165 196 
Hemsjukvård, antal personer 
Mätdatum 26 nov -18 479 462 418 

*Fr o m 28 februari 2018 

Stöd och omsorg - sjuksköterska 

2017 2018 
Besök i daglig verksamhet 0 0 

Besök i gruppboenden 2 384 2 832 

Totalt 2 384 2 832 
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2.2.8 Rehabenheten 
Rehabenheten är uppdelad i tre team som arbetar i tre olika distrikt över kommunen. 

2016 2017 2018 

Besök särskilt boende 3 330 3 075 2 935 

Hembesök ordinärt boende 1 766 1 653 2 079 

Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende 1 748 1 660 1 644 

Besök i dagligverksamhet SO 245 208 135 

Besök i hemmet – SO boende 999 1 021 1 037 

SIP - Samordnad individuell planering 7 8 **292 

Vårdplanering på sjukhus - VPL 550 528 -

Totalt 8 645 8 153 8 122 
*Gäller oktober – december 2014 
**Sedan 2018-02-28 utförs endast SIP, ej vårdplaneringar 

2.2.9 Dagverksamhet 
Kommunen driver två dagverksamheter, Trädgårdsvillan och Munkberga, för personer 
med demenshandikapp som bor i eget boende. 

2016* 2017 2018 

Besök totalt 1 950 2 221 2542 
Besök/dag 8,1 9,3 10,7 

Kostnad/besök, kr 1 085 925 808 
* 2015-2016 bedrevs verksamheterna separat. 
2017 bedrevs verksamheterna gemensamt. 
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2.2.10 Frivilligcentralerna 
Frivilligcentralen Samvaron bedriver sin verksamhet med hjälp av frivilliga 
privatpersoner, organisationer och föreningar. 

Uppskattat antal besök/dag 

2016 2017 2018 
Samvaron Hamnplan 125 85 130 

Samvaron Öjebyn 70 75 85 

Samvaron Källbo* 12 

Samvaron Övriga 15-20 15-20 15-20 
*Samvaron Källbo startade 2018-09-01 

2.3 Färdtjänst 
Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda 
kollektivtrafiken. 
Totalt nyttjade färdtjänsttillstånd 2018 är 911 st. 

Antal färdtjänsttillstånd 
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Antal färdtjänstresor 
2016 2017 2018 

Taxiresor 19 364 19 164 21 233 

Resor med specialfordon 2 154 2 218 2 246 

Totalt antal resor 21 518 21 382 23 479 

Antal resor per person 23 resor 24 26 

Kostnad/resa 108 107 100 

2018 fanns totalt 1 467 färdtjänsttillstånd. 688 personer var beviljade ledsagare till sin 
färdtjänst. 252 personer var beviljade färdtjänst med specialfordon. 

2.4 Riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst gäller resor från en kommun till en annan inom Sverige. 

Riksfärdtjänsttillstånd 2016 2017 2018 

Antal riksfärdtjänsttillstånd 105 96 109 

Nyttjade riksfärdtjänst-
tillstånd 64 77 91 

Riksfärdtjänstresor 2016 2017 2018 

Taxi, buss och tågresor 366 459 515 

Flygresor 2 - 4 

Totalt antal resor 368 459 519 

Resor per person 6 6 6 

Kostnad/resa 799 993 1 008 
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2.5 Betalningsansvar - korttidsvård 
För de personer som bedömdes färdigbehandlade vid somatisk korttidsvård 2018 
betalar kommunen 7 100 kr/dygn om inte annan placering ordnats inom fem dagar. 

2016 2017 2018 

Antal dygn 59 30 1 

Antal personer 7 4 1 

Antal dygn/person 8,42 7,5 1 

Total kostnad kr 282 500 151 260 7 100 

2.6 Synpunkter och överklaganden 
Synpunkten 
Under 2006 infördes en ny typ av klagomålshantering som kallas Synpunkten och 
omfattar kommunens alla förvaltningar. Fem synpunkter inkom under 2018 som 
berörde äldreomsorgen. 

Överklaganden till Förvaltningsrätten 

Typ av ärende Till omsorgs-
tagarens fördel 

Till 
kommunens 

fördel 

Totalt 

Bistånd särskilt boende 2 2 

Kontaktperson enligt LSS 1 1 

Bostadsanpassningsbidrag 1 1 

Ledsagning enl. LSS 1 1 

Totalt 1 4 5 

Inga överklaganden inkom till Kammarrätten under 2018. 
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Personalekonomi 
Äldreomsorgen producerar tjänster och är därigenom en personalintensiv 
organisation. Personalstatistiken beräknas på tillsvidareanställd personal. 

Antal tillvidareanställd personal per verksamhet 
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Kvinnor Män 

Diagrammet visar antalet personer med tillsvidareanställning inom äldreomsorgen 
fördelade på män och kvinnor. Under 2018 hade 836 personer tillsvidare-anställning, 
61 män och 775 kvinnor. 

Under 2018 har 45 anställda inom Socialtjänsten gått i pension. 
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Kompetensutveckling 

Utbildningsinsatserna planeras av studiedagsgruppen. Gruppen består av 
representanter för alla yrkeskategorier. De är rådgivande och fungerar som en länk 
mellan förvaltningen och vårdens vardag. Gruppen är också beslutande vid 
ansökningar av projekt. 

De utbildningsinsatser som har erbjudits är med variation från halva dagar till hela 
dagar och några exempel på utbildningar är: 

 Verksamhetssystemet Life Care 
 Klassifikationerna ICF/KVÅ för sjuksköterskor 
 Munvård för sjuksköterskor 
 Dokumentationsutbildning för undersköterskor 
 Demensutbildning för undersköterskor 
 Sårvård för sjuksköterskor 
 Hjärt- lungräddning för sjuksköterskor 
 Smärtlindring 
 Integrationsutbildning 
 Diabetes 
 Biståndshandläggning för demenssjuka 
 Nätverksträffar för värdegrundsambassadörer 

Totalt har ca 1200 personer deltagit i utbildningarna. 

Under 2018 genomfördes 30 projekt av olika personer eller personalgrupper. 
Projektpengarna användes för att kunna frikoppla personal, metodutveckla och hitta 
förhållningssätt i vardagen. De beviljade medlen varierade från 2 000 kronor till 10 000 
kronor per ansökan, beroende på vilka projekt de ville genomföra. 

I slutet på året anordnades ”Kvalitetsmässan” på Nolia city konferens speciellt för de 
ca 150 personer som ingår i kvalitetsgrupperna på sina enheter. Temat för mässan var 
Nära liv – Nära vård. Olika projekt presenterades där bland annat vår medicinskt 
ansvarige sjuksköterska berättade om vikten av patientsäkerhet. 
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Verksamhetsutveckling under året 
Under året har Äldreomsorgen arbetat med följande innovationsprojekt. 

 Roknäsgården har under året arbetat med olika förbättringsarbeten utifrån en 
vision att öka trivseln på arbetsplatsen för all personal. 

 Hemsjukvården har anställt två undersköterskor som kan utföra delegerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet har varit att säkerställa patientsäkerheten 
eftersom kompetensnivån sjunker bland personalen. 

 Ett projekt med en läkemedelsrobot prövas hos ett antal brukare som klarar av 
medicinhanteringen i ordinärt boende. Syftet är att effektivisera arbetet för 
personalen och öka patientsäkerheten eftersom rätt läkemedel ges vid rätt 
tidpunkt. 

 Under hösten startades ett projekt i samarbete med Samhall på Berggården 
som utför tvätt- och städtjänster, syftet är att renodla undersköterskeuppgifterna 
för att förbättra deras arbetssituation. 

 I november genomfördes en ”sprint” med företaget Tromb. Det är en 
arbetsmodell som genomfördes under fem dagar. Syftet med sprinten var att 
hitta ett fungerande, effektivt arbetssätt som är tillfredsställande när den 
enskilde är utskrivningsklar från sjukhuset. 

Andra områden som äldreomsorgen arbetat med är: 
• En stor utbildningsinsats och förberedelsearbete har genomförts eftersom från 

den 1 januari 2018 gäller lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård som ersätter betalningsansvarslagen. 

• ICF/KVÅ är ett systematiskt arbetssätt där man kan följa äldres hälsa och behov 
av åtgärder samt resultatet av åtgärderna på lokal såväl som nationell nivå. 
ICF/KVÅ infördes i slutet av året där man utreder och bedömer behov, planerar 
och genomför åtgärder samt följa resultat med användning av enhetliga, 
entydiga begrepp, termer och klassifikationer. 

• EU-projektet Lärande rekrytering har fortsatt under året som gått. Projektet har 
utvecklat en förbättrad modell för introduktion av utrikesfödda med syfte att 
stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Av totalt 18 deltagare fick 16 
av dem sommarvikariat. 

• EU-projektet Employment for migrants startade under hösten. Projektet syftar 
till att hitta metoder för att introducera nysvenskar och validera informella 
kunskaper till formella betyg för att möjliggöra att de utbildar sig. 

• Fortsatt utbildning under året i BPSD-registret till både ordinärt och särskilt 
boende. 

• Byggnationen av nya demensboendet Ängsgården har pågått under året. 
• Samvaron Källbo invigdes 1 september 2018 och i och med detta slutfördes 

projektet Framtidens äldreomsorg. 
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6 Resultat 

6.1 Prioriterade nyckeltal 
Följande områden är av socialnämnden prioriterade nyckeltal. 

Hälso- och sjukvård 2016 2017 2018 
Procent av de äldre i särskilt boende 
med 2-3 ordinationer av 
neuroleptika, antidepressiva, 
lugnade medel och sömnmedel 24 % 26 % 30 % 

Procent av de äldre i särskilt boende 
med mer än tio ordinerade 
läkemedel 17 % 19 % 20 % 

Hygienföreskrifter, särskilda 
boenden 2016 2017* 2018** 
Varje individ som hade korrekt 
följsamhet, basala hygien- rutiner 
och klädregler (7 steg) 40 % 27 % 23 % 

Varje individ som hade korrekt 
följsamhet till basal hygien rutinerna 
(4 steg) 43 % 33 % 30 % 

Varje individ som följde klädregler (3 
steg) 75 % 82 % 90 % 

Observatörerna gör öppna kontroller med lärande/diskussioner vid alla särskilda boenden. 
*79 observationer har genomförts (75 undersköterskor/vårdbiträden och 4 sjuksköterskor) 
**73 observationer har genomförts (65 Undersköterskor/vårdbiträden och 3 sjuksköterskor) 

Övrig verksamhet 2016 2017 2018 

Andel som får en kontaktperson i 
boendet/hemtjänsten 100 % 100 % 100% 

Tid från ärende startar till beslut är 
verkställt, boendeutredning 
(uppskattad tid) 

21 dagar 28 dagar * 

Tid från ärende startar till beslut är 
verkställt, hemtjänst – personlig 
omvårdnad (uppskattad tid) 

5 dagar 5 dagar * 

*Se följande tabell Myndighetsutövning - Verkställighet 
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Myndighetsutövning - Verkställighet 2018 

Handläggningstid 
Ordinärt boende 5,34 

Verkställighetstid 
Ordinärt boende 5,88 

Summa från ansökan till verkställighet, Ordinärt boende 10,2 

Handläggningstid 
Särskilt boende 20,61 

Verkställighetstid 
Särskilt boende 54 

Summa från ansökan till verkställighet, Särskilt boende 73,61 

6.2 Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro i % av arbetstid 

2016 2017 2018 

Piteå Äldre-
kommun omsorg 

Piteå Äldre-
kommun omsorg 

Piteå Äldre-
kommun omsorg 

Kvinnor 8,2 10,64 6,6 8,6 6,1 8,4 

Män 3,8 9,62 4,0 7,5 3,3 5,3 

Totalt 7,3 10,58 6,1 8,6 5,5 8,2 
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6.3 Ekonomisk redovisning 
Äldreomsorgen redovisade ett underskott mot budget med -12 714 tkr för 2018. 
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Fördelning av kostnader enligt bokslut 
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2018 uppgick personalkostnaderna till 85,8% av de totala bruttokostnaderna 
Personalkostnaderna beräknas på all personal inkl. vikarier. 
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Fördelning av kostnader enligt bokslut 2018 

Bokslut i tkr 

Netto 
varav 

kostnader 
varav 

intäkter Verksamhet 2016 2017 2018 

Avdelningsgemensamt 9 401 11 734 127 770 129 305 1 535 

Framtidens äldreomsorg 1 915 3 502 874 875 0 

Ordinärt boende 63 157 69 551 72 687 74 869 2 182 

Särskilt boende 256 928 252 220 265 933 275 971 10 038 

Utredning / Bedömning / Avlösning 143 134 151 212 0 0 0 

Hälso- och sjukvård 0 0 53 096 53 274 178 

Omvårdnadsintäkter -16 769 -19 554 -20 325 126 20 450 

Intäkter trygghetslarm -1 492 0 0 0 0 

Semesterlöneskuld -1 201 -703 138 138 0 

Totalt 455 073 467 962 500 173 534 557 34 384 
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6.4 Jämförelsetal mellan kommuner 
I bruttokostnaden ingår verksamhetens samtliga driftskostnader inklusive central och 
lokal administration, interna kostnader (internhyra, kapitalkostnader mm) 
Källa: Kolada.se 

Från och med juni 2018 visar Kolada ny brukarstatistik för äldreomsorg. Detta 
påverkar alla nyckeltal där statistik från Socialstyrelsen använts. Förändringen har 
framförallt genomförts för att bättre stämma överens med det Socialstyrelsen själv 
redovisar. I äldreomsorgens årsredovisning har detta påverkat statistiken N21009, 
N21819, N21821, N23009, N23890 där skillnader mellan årets statistik och 
föregående år kan visa på större skillnader på grund av denna förändring hos 
Kolada. 

6.4.1 Äldreomsorg 
Kostnad för äldreomsorg, kr per invånare N20043 

2015 2016 2017 

Piteå 11 598 11 859 12 397 

Norrbotten, ovägt 19 465 19 958 20 698 

Riket 11 533 11 741 12 025 

Liknande 
kommuner 12 045 13 203 13 572 

Skillnad Liknande 447 1 344 1 175 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 3,9 10,2 8,7 

Invånare 65 år och äldre (%) N01960 

2015 2016 2017 

Piteå 22,6 22,9 23,1 

Riket 19,8 19,8 19,8 

Liknande kommuner 21,2 22,1 21,9 

Skillnad Liknande -1,4 -0,8 -1,2 kommuner/Piteå 

https://Kolada.se
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Kostnad äldreomsorg, kr per invånare 65 år och äldre N20007 

2015 2016 2017 

Piteå 51 225 51 847 53 710 

Norrbotten, ovägt 73 675 74 951 77 004 

Riket 58 344 59 364 60 661 

Liknande kommuner 56 791 59 760 62 079 

Skillnad Liknande 
kommuner/Piteå 5 566 7 913 8 369 

Skillnad (%) 10,9 13,3 13,5 

Nettokostnadsavvikelse, (%) N20900 

2015 2016 2017 

Piteå -0,1 -2,6 -2,4 

Norrbotten, ovägt 17,2 16,2 16,2 

Luleå 22,3 19,0 18,8 

Älvsbyn 30,6 26,5 23,5 

Boden 15,8 18,2 22,7 

Skellefteå 22,9 22,9 23,7 

Liknande kommuner 2,2 

6.4.2 Ordinärt boende - Hemtjänst 
Kostnad hemtjänst, kr per invånare 65 år och äldre N21009 

2015 2016 2017 

Piteå 17 320 18 035 18 675 

Riket 19 574 19 907 20 383 

Liknande kommuner 16 917 17 232 19 040 

Skillnad Liknande -403 -803 365 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) -2,3 -4,7 1,9 
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Kostnad hemtjänst, kr per brukare N21819 

2015 2016 2017 

Piteå 237 851 245 551 259 991 

Riket 257 758 248 930 -

Liknande kommuner 242 699 221 274 232 450 

Skillnad Liknande 4 848 -24 277 -27 541 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 2,0 -9,5 -11,8 

Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst (%) N21821 

2015 2016 2017 

Piteå 7,3 7,3 7,2 

Riket 7,6 8,0 -

Liknande kommuner 6,8 8,0 8,4 

Skillnad Liknande -0,5 0,7 1,2 
kommuner/Piteå 

6.4.3 Särskilt boende 
Särskilt boende, kr per invånare 65 år och äldre N23005 

2015 2016 2017 

Piteå 30 127 30 215 30 919 

Riket 33 095 33 829 34 543 

Liknande kommuner 33 520 36 806 37 256 

Skillnad Liknande 3 393 6 591 6 337 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 11,3 21,8 17 
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Kostnad särskilt boende, kr per brukare N23009 

2015 2016 2017 

Piteå 617 431 689 538 711 857 

Riket 786 647 826 016 -

Liknande kommuner 778 404 898 538 869 990 

Skillnad Liknande 160 973 209 000 158 133 
kommuner/Piteå 

Skillnad (%) 26,1 30,3 18,1 

Invånare 65 år och äldre i särskilda boendeformer, andel (%) N23890 

2015 2016 2017 

Piteå 4,9 4,4 4,3 

Riket 4,2 4,1 -

Liknande kommuner 4,4 4,2 4,3 

Skillnad Liknande -0,5 -0,2 0,0 
kommuner/Piteå 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel i % N23800 

2015 2016 2017 

Piteå 1.2 1.2 1,2 

Riket 1,1 1,1 -

Liknande kommuner 1,2 1,2 1,3 

Norrbottens 
kommuner 1,6 1,7 1,8 

Skillnad Liknande 0 0 0,1kommuner/Piteå 
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Invånare 80+ i särskilt boende, andel i % N23801 

2015 2016 2017 

Piteå 16,4 14,4 13,8 

Riket 13,1 12,7 -

Liknande kommuner 14,2 12,7 12,8 

Norrbottens 
kommuner 16,4 15,6 15,3 

Skillnad Liknande -2,2 -1,7 1,5 kommuner/Piteå 
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Öppna jämförelser 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Öppna 
jämförelser en bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten innehåller 
indikatorer som ska ge kommuner och landsting ett förbättrat underlag för att kunna 
utveckla, följa upp och förbättra vården och omsorgen om äldre. Samtliga kommuner 
och landsting i landet är jämförda. 

Resultatet visar med grön färg de 25 procent bästa och med röd färg de 25 procent 
sämsta i förhållande till de andra kommunerna. Gul färg visar de 50 procent av 
kommunerna som blivit rangordnade däremellan. 

25 % bästa värde 
50 % 
25 % lägsta 
värde 

Ordinärt boende 2016 2017 2018 
Helhet, hemtjänsten 94 96 93 
Information om förändringar 83 79 74 
Bemötande (mycket  nöjda), hemtjänst 84 84 81 
Hänsyn till åsikter och önskemål, 
hemtjänst 87 90 85 

Möjlighet att framföra synpunkter eller 
klagomål, hemtjänst 68 67 58 

Möjlighet att påverka tiden, hemtjänst 58 54 53 
Tillräckligt med tid, hemtjänst 89 88 87 
Trygghet (mycket trygga), hemtjänst 49 53 53 
Personalkontinuitet, antal personal/14 
dagar, medelvärde 9 9 13 
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Särskilt boende 2016 2017 2018 
Helhet, särskilt boende 76 76 74 
Möjlighet att komma utomhus 40 39 33 
Sociala aktiviteter 45 54 46 
Bemötande (mycket nöjda) 54 57 56 
Hänsyn till åsikter och önskemål 70 69 73 
Maten 65 66 64 
Måltidsmiljön 63 64 67 
Möjlighet att påverka tider 47 42 45 
Tillräckligt med tid 58 64 63 
Trivsamma gemensamma utrymmen 64 59 63 
Trivsamt utomhus 70 64 68 
Trygghet (mycket trygga) 48 49 41 
Väntetid till särskilt boende 27 28 44 
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1 Stöd till barn och familjer 

1.1 Inkomna ärenden 
Ärenden 2015 2016 2017 2018 
Anmälan 740 1108 1081 1372 
Ansökan 11 22 27 28 
Övriga ärenden (service) 371 436 342 268 
Summa ärenden 1122 1566 1450 1668 
Inledda utredningar 301* 258 281 334 
Andel inte inledda 63 % 77 % 74 % 82 % 
* Av totalt 301 inledda utredningar avser 117 ensamkommande barn (EKB). Antalet anmälningar och antalet 
inledda utredning fortsätter att öka även om man bortser från EKB 

Utredningar av barn och unga 
Inledda utredningar 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal 301 258 281 334 
varav 0 - 12 år 130 168 196 233 

13 - 17 år 160 80 79 92 
18 - 20 år 11 10 6 9 

Avslutade utredningar 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal 179 280 387 324 
varav 0 - 12 år 90 116 256 229 

13 - 17 år 77 136 116 83 
18 - 20 år 12 28 15 12 

Avslutade utredningar utan bistånd 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal 83 104 227 385 

- varav nedlagda 41 45 55 56 
- varav avslutade utan bistånd 42 59 172 132 

Berör totalt antal personer 82 100 213 317 

Anmälningar från socialtjänsten till polis 
om misstanke om brott mot barn 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal anmälningar 10 13 14 17 
Varav 0 - 12 år 10 13 10 15 

13 - 18 år 0 0 4 2 
Totalt antal personer 9 13 14 17 

Utredningstider 2015 2016 2017 2018 
Andel inom 4 månader 44 % 26 % 38 % 89 % 
Det totala antalet utredningar som avslutats har ökat, då vi under 2017/2018 slutfört ett stort antal utredningar 
som legat i kö sedan 2016. En stor andel av dessa har avslutats utan insats då skälen till inledd utredning 
inte längre varit aktuella. 
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1.2 Stödformer – barn och unga 

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer (SoL) 
Kontaktperson 2015 2016 2017 2018 
Totalt påbörjade under året 9 14 27 14 
- varav  0 - 12 år 3 7 9 3 

13 - 17 år 4 5 15 10 
18 - 20 år 2 2 3 1 

Berör totalt antal personer 9 14 27 14 
Antal personer vid årets slut 19 22 37 35 

Kontaktfamilj 2015 2016 2017 2018 
Totalt påbörjade under året 18 9 15 8 
- varav  0 - 12 år 14 9 14 6 

13 - 17 år 4 0 0 2 
18 - 20 år 0 0 1 0 

Berör totalt antal personer 18 9 15 8 
Antal personer vid årets slut 34 28 36 28 

Familjehem – sammanfattning 2015 2016* 2017 2018 
Antalet placerade vid årets början 64 62 65 64 
Påbörjade under året 17 30 42 35 
Avslutade under året 22 29 43 40 
Antalet placerade 31/12 59 63 64 59 
Antal vårddygn 16 594 18 295 18 669 20 514 
Kostnad (tkr) 12 485 14 310 15 743 14 337 
Kr/dygn 752 782 843 699 

*Påbörjade och avslutade korrigerade i efterhand 
Ökningen av antal vårddygn beror på fler jourdygn. 

Institution/HVB* - sammanfattning** 2015 2016 2017 2018 
Antalet placerade vid årets början 12 22 28 30 
Påbörjade under året 6 19 29 16 
Avslutade under året 4 13 26 17 
Antalet placerade 31/12 14 28 31 29 
Antal vårddygn 4 560 4 945 6 932 8 292 
Kostnad (tkr) 12 030 14 357 23 069 23 501 
Kr/dygn 2638 2903 3328 2834 

* Inkluderar också s.k. förstärkta familjehem 
** Exklusive ensamkommande barn och ungdomar 
Ökningen av antal vårddygn beror på att det behövts fler förstärkta familjehem 

Ensamkommande barn och ungdomar 
(EKB) 

2015 2016 2017 2018 

Pågående vid årets början 25 120 117 44 
Påbörjade under året 117 13 1 12 
Avslutade under året 22 16 74 23 
Pågående 31/12 120 117 44 33 
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Sammanfattning - stöd och hjälp till barn och unga 

2015 2016 2017 2018 
Antal % Antal % Antal % Antal % 

Totalt antal 
barn och unga som erhållit 
stöd och hjälp under året 267 240 285 301 
Varav 

- öppenvård 105 40 129 42 165 48 216 56 
- kontaktperson/ 

kontaktfamilj 
83 31 67 22 86 25 81 21 

- familjehem (under 
18 år) 

57 21 85 28 68 20 57 15 

- hem för vård eller 
boende 

8 3 16 5 18 5 27 7 

- Våga Vilja 9 3 8 3 10 2 6 1 
Avser inte Ensamkommande barn och ungdomar (EKB). Avser endast biståndsbeslut, inte service. 
Sex personer har haft korttids enligt SoL. Fyra personer har haft Trappan. Samma person kan ha flera bistånd. 

LSS insatser barn/unga den 1 oktober 2018 
2017 2018 

Totalt antal insatser 44 46 
Varav 

- Boende 2 4 
- Kontaktperson 5 6 
- Ledsagarservice 0 0 
- Korttidsvistelse 21 21 
- Korttidstillsyn 10 11 
- Avlösarservice 6 5 

Antal beslut under hela året* 86 81 
- varav beviljade 33 32 
- varav avslagna 0 3 

* I totalt antal beslut under året ingår att inleda utredning, beslut, omfattning, beviljat, 
förlängning och upphörande 

1.3 Korttids och fritids 
Solrosens korttids (vardag/helgvistelse) 2015 2016 2017 2018 
Placerade 25 25 31 22 
Planerat – antal personer i snitt/dag Uppg. 

saknas 
2,9 3,0 2,9 

Närvaro – antal personer i snitt/dag Uppg. 
saknas 

2,2 2,7 2,7 
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Korallen (helgkorttids) 2015 2016 2017 2018 
Placerade 13 13 14 14 
Planerat – antal personer i snitt/dag Uppg. 

saknas 
3 2,4 3,1 

Närvaro – antal personer i snitt/dag Uppg. 
saknas 

2,8 2,2 2,8 

Korallens ungdomsgrupp (fritids) 2015 2016 2017 2018 
Placerade 16 21 23 15 
Planerat – antal personer som nyttjat plats Uppg. 

saknas 
17 21 15 

Närvaro – antal ungdomar i snitt/dag Uppg. 
saknas 

6,2 6,9 8,4 

Minskat antal brukare generellt, men trots detta högre generell beläggning. Höjd närvaro på fritids. 

1.4 Övrig verksamhet 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal besök 3177 4340 4264 5383 
Kuratorskontakt 614 858 991 1323 

Totalt antal besök inkluderar besök hos barnmorska. Antalet besök hos kurator innefattar även besök 
i Arvidsjaur och Arjeplog då det ingår i Piteås uppdrag. Ökningen av kuratorskontakt beror dock i huvudsak 
på stor efterfrågan och ökad tillgång för Piteås del. 

Familjerådgivningen 
Antal besökare 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Antal ärenden 169 236 188 227 
andel som fått tid inom 14 169 100 201 85 26 14 189 83 
dagar 
Antal ensamma män 17 36 21 
Antal ensamma kvinnor 44 58 46 
Andel ensamma 64 28 
Totalt antal besök 584 818 938 931 

Totalt antal besök fortsatt många. Fortsatt kösituation periodvis varför 17 % inte fått tid inom 14 dagar. 

Jourboende – Våld i nära relationer 
Under året har 8 vuxna och 6 barn bott på jourboendet. Av dessa kom 4 vuxna och 3 barn från 
andra kommuner. Total beläggning 337 dygn. 
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Familjerätt – ärendetyp 
Totala antalet ärenden 2015 2016 2017 2018 
Yttrande vårdnad/umgänge/boende 15 14 21 17 
Utredningar vårdnad/umgänge/boende 25 11 20 21 
Adoptionsutredningar* 3 0 0 8 
Avtal vårdnad/umgänge/boende 11 11 4 7 
Faderskapsbekräftelser 274 277 284 242 

*Innefattar närståendeadoptioner, nationella spädbarnsadoptioner samt medgivandeutredningar för 
nationella och internationella adoptioner. 

2 Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

2.1 Stöd och service 

LSS insatser den 1 oktober 2018, gäller hela socialtjänsten 
2015 2016 2017 2018 

Antal personer med en eller flera insatser 332 321 323 308 
Personkrets 1 277 276 282 276 
Personkrets 2 22 18 15 10 
Personkrets 3 33 27 26 22 
Uppgift gäller hela socialtjänsten 

LSS insatser vuxna funktionsnedsatta (VF) den 1 oktober 
2018 

2015 2016 2017 2018 
Totalt antal insatser* 383 404 390 366 
Antal beslut under hela året 112 147 136 169 
varav beviljade 103 135 121 141 
varav avslagna 9 12 15 28 
* Gäller hela Stöd och omsorg 

Personlig assistent - LSS 2015 2016 2017 2018 
Antal personer med insatsen 4 4 8 11 
varav vuxna 3 3 5 8 
varav barn/ungdom 1 1 3 3 
Totalt timmar/vecka 90 108 286 724 
Timmar i snitt/person/vecka (vuxna) 20 26 35 77 
Tim i snitt/person/vecka (barn/ungdom) 29 29 37 35 

Antal personer med kommunen som utförare 1 1 2 3 
Antal personer med privat utförare 3 3 6 8 



 
 

  
 

    

     
     

     
     

     
     

 
 

    

     
     

           
           

            
              

          
         

     
     

     
     

     
 

      
     
     

     
     

  
      

      

       
 

     
      

      
     

     
      

       
     

 
      
     

     
     

     
     
     

     
      

          

8 

51 kap Socialförsäkringsbalken 
(f d LASS) 

2015 2016 2017 2018 

Antal personer med insatsen 127 123 119 109 
Vuxna 106 101 102 94 
Barn/ungdom 21 22 17 15 
Totalt antal timmar/vecka 20006 19494 18451 17227 
Tim i snitt/pers/vecka (vuxna) 167 169 158 165 
Tim i snitt/pers/vecka (barn/ungdom) 107 111 135 115 
Antal personer med kommunen som 
utförare 

45 42 42 39 

Antal personer med privat utförare 82 81 77 70 
Antal ärenden med journatt 13 12 13 14 
Antalet personer med beslut om personlig assistans enligt LSS (där kommunen är beslutsfattare) fortsätter att öka 
2018 medan antalet personer med beslut om personlig assistans från Försäkringskassan (FK) minskar. 
Detta beror på att FK bedömer att allt färre personer har grundläggande behov som överstiger 20 timmar per 
vecka. Dessa personer ansöker då om personlig assistans enligt LSS hos kommunen som på grund av lagstiftning 
och i huvudsak praxis (domar) måste bevilja en del av de sökande assistans. 2-årsomprövningarna från FK är 
fortsatt stoppade i avvaktan på direktiv från riksdag och regering kopplat till uppdraget att se över personlig 
assistans som presenterades i början av januari 2019. 

Ledsagarservice 2015 2016 2017 2018 
Tim i snitt/pers/vecka (vuxna) 2,6 3,3 3,6 2,6 
Antal personer med insatsen 31 31 21 17 

Antal personer med insatsen 2015 2016 2017 2018 
Kontaktperson 42 43 30 25 
Avlösarservice 2 5 2 1 
Boende med särskild service för vuxna 108* 110* **115 **126 
Daglig verksamhet 179 183 191 174 
* Endast omsorgsboenden 
** Alla särskilda boenden inom Stöd och omsorg 
Antal personer med ledsagare och kontaktperson har minskat. 

SoL bistånd vuxna funktionsnedsatta (VF) den 1 oktober 
2018 

2015 2016 2017 2018 
Totalt antal beslut under året* 472 469 487 468 
varav gynnande beslut 255 238 249 261 
varav avslagsbeslut 4 0 0 0 

Antal personer med ett eller flera bistånd 1/10 141 131 129 128 
* I totalt antal beslut under året ingår att inleda utredning, beslut, omfattningsförändring, avslag, beviljat, 
förlängning, omplacering, omprövning och upphörande 

Antal personer med biståndet 2015 2016 2017 2018 
Ledsagarservice 30 24 10 9 
Kontaktperson 15 12 9 7 
Dagverksamhet i form av sysselsättning 6 6 7 8 
Utredningsboende 0 0 2 1 
Boendestöd 19 24 29 36 
Anhörigvård 5 4 4 3 
Avlösarservice i hemmet 1 0 1 0 
Bostad med särskild service 0 0 1 1 
Antal personer med ledsagare och kontaktperson har minskat. Antal personer med boendestöd fortsätter att öka. 
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Dövblindombud/Larmombud 
Dövblindombudet gör hembesök hos brukare som endast kommunicerar med taktilt 
teckenspråk i syfte att förhindra isolering. Dövblindombudet deltar även i dagverksamheten 
Teckenträffen två dagar i veckan, fungerar som stödperson och undervisar personal i ”Tecken 
som stöd vid behov”. Piteå har cirka 22 personer som tillhör döva/dövblindgruppen. I tjänsten 
ingår även att jobba som larmombud. 

Trygghetstelefoner 
Statistik från Stöd och omsorg ändras efter 2018 på grund av omorganisation. 
Från och med 2018 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över installation och service av 
trygghetstelefoner i gruppbostäder. Det innebär att statistiken nedan endast omfattar beslut om 
trygghetstelefoner i ordinärt boende 2018, därav minskningen i antalet. Larmgruppen som 
verkställer trygghetstelefoner i ordinärt boende består av larmombud från Stöd och omsorg och 
Äldreomsorgen. 

2015 2016 2017 2018 
Antal trygghetstelefoner under året 78 76 81 54 

Hemtjänst, den 1 oktober 2018 
Antal personer med social hemtjänst. Personer med enbart matservice 
och/eller trygghetstelefon är inte inräknade 

2015 2016 2017 2018 
Hemtjänst 73 59 56 55 

Antal personer med enbart matservice och/eller trygghetstelefon 
2015 2016 2017 2018 

Enbart matservice 17 9 10 11 
Enbart trygghetstelefon 34 16 19 16 
Enbart matservice och trygghetstelefon 0 0 0 0 
Totalt 51 25 29 27 

Utförda hemtjänst- och matservicetimmar per vecka 

Hemtjänst och matservice - vux funk 2018 
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Bostadsanpassning för personer mellan 0 – 64 år 
2015 2016 2017 2018 

Antal beslut under året 107 105 131 122 
Bifall 98 87 112 89 
Delvis bifall 9 4 6 10 
Delvis avslag 0 1 1 0 
Avslag 0 3 3 11 
Avskrivit 0 8 9 10 
Avvisning 0 0 0 2 

2015 2016 2017 2018 
Största bidraget som beviljats av 
socialnämndens arbetsutskott 
under året 418 744 kr 240 150 kr 166 064 kr 462 685 kr 
Genomsnittskostnad per beslutat 
ärende 29 285 kr 25 006 kr 20 368 kr 21 630 kr 

2.2 Färdtjänst/riksfärdtjänst 
Avser personer under 65 år. 

Färdtjänst 
2015 2016 2017 2018 

Antal färdtjänstberättigade < 65 år 329 324 308 299 
Antal enkelresor/person 93 100 106 112 
Antal enkelresor totalt 30467 32451 32611 33585 
Bruttokostnad 3 757 331 kr 4 543 284 kr 4 778 300 kr 4 985 131 kr 
Kommunal snittkostnad/resa 123 kr 140 kr 147 kr 148 kr 
Färdtjänstavtalet medför att Stöd och omsorg fick en intäkt av egenavgift för arbetsresor, 466 700 kronor. 
Antalet färdtjänstberättigade har minskat mellan åren. Antal enkelresor har ökat mycket sedan 2015. 

Riksfärdtjänst 
2015 2016 2017 2018 

Antal tillstånd 47 45 31 36 
Totalt antal resor 314 356 265 307 

Enbart taxiresor* 286 314 236 271 
Snittpris 1 006 kr 1 098 kr 1 248 kr 1 135 kr 

Enbart flygresor 28 42 29 36 
Snittpris 3 110 kr 4 040 kr 3 146 kr 2 357 kr 

Bruttokostnad (exkl moms) 374 667 kr 514 529 kr 385 712 kr 392 504 kr 
Kommunal snittkostnad/resa 1 193 kr 1 445 kr 1 456 kr 1 279 kr 
* I antalet ingår även buss och tågresor 

Antal tillstånd har ökat något från föregående år och även antal resor. 
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2.3 Ekonomisk statistik 2018, vuxna funktionsnedsatta 
(VF) 

OBS! Antalet personer är räknade på en mätdag, den 1/10. Kostnaden avser dock hela året. 

2015 2016 2017 2018 
LSS & SOL 1 250 613 kr 1 188 484 kr 989 540 kr 550 301 kr 

Antal personer 61 55 31 26 
Kostnad per 
person 

20 502 kr 21 609 kr 31 921 kr 21 165 kr 

Ledsagar-
service 

Kontakt-
personer 

LSS & SOL 1 110 205 kr 879 230 kr 644 648 kr 626 138 kr 

Antal personer 57 55 39 32 
Kostnad per 
person 

19 477 kr 15 986 kr 16 529 kr 19 567 kr 

Avlösar-
service 

LSS & SOL 87 194 kr 74 608 kr 170 686 kr 62 106 kr 
Antal personer 3 5 3 1 
Kostnad per 
person 

29 065 kr 14 922 kr 56 895 kr 62 106 kr 

Personlig 
assistans 

Totala 
kommunala 
kostnader 

48 660 456 kr 48 100 463 kr 53 151 721 kr 58 273 928 kr 

Antal personer 131 127 127 120 
Kostnad per 
person 

371 454 kr 378 744 kr 418 517 kr 485 616 kr 
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Psykosocialt stöd till vuxna 

3.1 Missbruks- och beroendevård 

Alkohol- och narkotikagruppen 

Öppenvård 
Egna behandlingskontakter 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Antal personer 313 330 389 387 

- varav män 169 194 235 240 
- varav kvinnor 146 47 136 41 154 39 147 38 

- varav anhöriga 43 14 44 13 62 21 44 11 
Antal besök 7 252 7309 9400 8943 

- varav män 4 652 5219 6596 6219 
- varav kvinnor 2 600 36 2090 29 2804 30 2724 31 

Sluten vård 
Vård i HVB-hem och boende Strandgården 2015 2016 2017 2018 
Totalt antal personer i HVB 77 70 49 47 
Antal boende på Strandgården inkl Strömforsgården 10 10 15 8 
Totalt antal vårdperioder HVB 131 106 75 73 
Totalt antal vårddygn, inte Strandgården 6891 5882 4563 4666 
Boendedygn Strandgården och Strömforsgården 902 958 1290 658 
Totalt antal vård och boendedygn 7793 6840 5853 5040 
Vård och boendekostnad per dygn 2069 2065 2359 2319 

Boendekontrakt 

Andrahandskontrakt via Pitebo och HSB 2015 2016 2017 2018 
Överförda från föregående år 38 36 31 23 
Nya under året 10 9 8 7 
Avflyttade -12 -14 -16 4 
- varav avhysta 2 4 1 0 
- varav övertagande av kontrakt 5 7 1 3 
Kontrakt vid årets slut 36 31 23 26 
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3.2 Psykisk ohälsa 

Särskilda boenden, psykiskt/neuropsykiatriskt 
funktionsnedsatta 

Lagstiftning (Antal personer) 2015 2016 2017 2018 
LSS 14 9 14 17 
SoL 28 28 33 30 
Antal personer som även lyder under annan 
lagstiftning 2015 2016 2017 2018 
Öppen rättspsykiatrisk tvångsvård (ÖRV) 4 2 2 4 
Öppen psykiatrisk tvångsvård och (ÖPT) 8 7 10 10 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 0 1 1 6 
Inläggningsdygn 2015 2016 2017 2018 
Psykiatri 775 656 461 522 
Somatik 20 67 44 51 
Omsättning (Antal personer) 

2015 2016 2017 2018 
Utflyttning 1 1 3 10 
Avlidna 0 2 1 2 
Inflyttning 5 7 10 10 
Omflyttningar inom boendena 0 0 1 6 

Personligt ombud 

Omsättning 2015 2016 2017 2018 
Klientantal 1/1 39 42 39 44 
Nya klienter 32 29 51 55 
Avslutade klienter 27 32 47 44 
Klientantal 31/12 42 39 43 55 

Noterbara planeringar efter avslut 2015 2016 2017 2018 
Boendestöd 3 3 1 5 
Lämnat försörjningsstöd 9 12 20 13 
Social kontaktperson 4 5 2 3 
Flyttat till annan kommun 1 4 4 2 
Fått jobb 5 4 13 9 
Avliden 1 0 1 0 
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Kontaktpersoner 

2015 2016 2017 2018 
Antal bistånd vid årets slut 63 58 56 53 
- varav insatser till män 33 29 24 29 
- varav insatser till kvinnor 30 29 32 24 

Psykosociala stödteamet, socialpsykiatri 

Omsättning 2015 2016 2017 2018 
Antal brukare 1/1 42 43 45 50 
Nya brukare under året 15 14 17 15 
Avslutade brukare under året 14 12 12 18 
Antal brukare 31/12 43 45 50 47 

Antal hembesök under året 2509 2495 2607 2473 

Avslutade 2015 2016 2017 2018 
Till gruppbostad 0 1 1 1 
Eget boende med hemtjänst 3 0 0 0 
Flyttat till annan kommun 1 0 0 0 
Avsagt sig boendestöd 7 8 11 13 
Landsting – Psyk 0 0 0 1 
Landsting – LSS 1 0 0 1 
ANG - intensivt stöd 0 1 0 0 
Annan anledning 1 1 0 2 

3.3 Särskilda boenden, omsorg LSS 

Bostad med särskild service för vuxna 
2015 2016 2017 2018 

Antal boendeplatser, samtliga boenden 110 110 115 117 

Beläggning i samtliga boenden den 31/12 97 % 100 % 96 % 97 % 
Antal personer som flyttat in 5 4 8 10 
Antal personer som flyttat ut 0 0 3 1 
Antal som omflyttats inom 
omsorgsboenden 

1 2 13 8 

Antal avlidna 3 2 7 3 
Av 117 boende är 14 personer 65 år eller äldre 

Omsorgs-
boende 

2015 2016 2017 2018 

Nettokostnad 71 379 618 kr 71 747 348 kr 77 770 488 kr 76 180 648 kr 
Antal 
personer 

110 110 115 117 

Kostnad per 
person 

648 906 kr 652 249 kr 676 265 kr 651 117 kr 

OBS! Antalet personer är räknade på en mätdag, den 1/10. Kostnaden avser dock hela året. 
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Boendestöd LSS 
Antal 
2015 

Antal 
2016 

Antal 
2017 

Antal 
2018 

1 januari 16 19 29 33 
Nya brukare under året 6 17 12 20 
Avslutade brukare under året 4 7 7 16 
31 december 18 29 34 37 

Avslutade brukares fortsatta 
kontakter 

Antal 
2015 

Antal 
2016 

Antal 
2017 

Antal 
2018 

Bostad med särskild service 
LSS 0 1 2 4 
Hemtjänst 0 3 0 1 
Flyttat till annan ort 1 1 0 1 
Flyttat hem till föräldrarna 0 1 0 0 
Inget fortsatt stöd 3 1 5 10 

3.4 Hemtjänst 
Hjälp i 2015 2016 2017 2018 
hemmet, Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden Tim/v Ärenden 
1/1 107 14 40 14 26 10 27 10 
31/12 38 13 27 11 25 10 23 9 
Enbart mat-
service* 
1/1 7 0 2 2 
31/12 4 2 2 1 
* Ordinarie bostad 

Hemtjänst och matservice - psykosocialt stöd 2018 
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4 Stöd till försörjning och daglig verksamhet 

4.1 Ekonomiskt bistånd 
Understödstidens längd – 
antal månader 

2015 2016 2017 2018 

Antal månader 3,3 3,4 3,6 3,7 

Ekonomiskt bistånd 2015 2016 2017 2018 
Ekonomiskt bistånd/hushåll (helår) 23725 25208 27006 32643 
Invånare i kommunen 41588 41811* 42180* 42122* 
Kostnad för försörjningsstöd/ 
invånare kr 446 461 547 645 

*Uppgift 30/11 

Orsak till försörjningsstöd 

– andel av kostnaden 2015 2016 2017 2018 
Arbetsmarknad 48,4 % 52,0 % 56,6 % 48,1% 
Sjukförsäkring 18,8 % 22,7 % 14,4 % 15,9% 
Övrigt 32,8 % 25,3 % 29,3 % 36,0% 

Färre men dyrare hushåll jämfört 2017. 

Ålderssammansättning 
för ekonomiskt bistånd 2015 2016 2017 2018 
Ålder Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% Antal 

hushåll 
% 

18 - 24 år 238 30 232 30 263 31 256 30 
25 - 64 år 500 64 491 64 532 62 538 65 
65  43 6 42 6 60 7 38 5 
Totalt antal hushåll 781 100 765 100 855 100 832 100 

Färre hushåll under 2018 samtliga grupper. 

Förmedlingsmedel 
Utfall 2015 2016 2017 2018 

Aktuella ärenden totalt 50 40 43 36 
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5 Daglig verksamhet/Sysselsättning 

5.1 Fyra dagverksamheter 
*snitt/dag 2015 

Närvaro* Platser 
Rubinen 17 26 
Kristallen 10 12 
Topasen 11 16 
Safiren 8 16 

Summa  70 

2017 
Närvaro* Platser 

13 25 
10 14 
12 18 
11 17 

Summa   74 

2016 
Närvaro* Platser 

15 26 
10 14 
12 18 
10 16 

Summa      74 
Närvaron på Rubinen var 50 %, Kristallen 67 %, Topasen 65 % och Safiren 69 %. 

2018 
Närvaro* Platser 

10 20 
8 12 
11 17 
11 16 

Summa 65 

Fyra dagverk-
samheter 

2015 2016 2017 2018 

Nettokostnad 5 871 688 kr** 7 854 098 kr** 8 149 178 kr** 8 198 549 kr** 
Antal personer 70 74 74 65 
Kostnad per pers 83 881 kr 106 136 kr 110 124 kr 126 132 kr 

** Exkl chefslön 

Boendepatrullen 

Antal personer i boendepatrullen 2015 2016 2017 2018 

Antal personer den 31/12 8 9 12 10 

Arbetsanpassare omsorg 

Antal personer placerade ute på företag 2015 2016 2017 2018 

Antal personer den 31/12 44 37 45 43 

Arbetsanpassare psyk 
Antal personer placerade ute på företag 2015 2016 2017 2018 
Antal personer den 31/12 21 22 28 17 

Minskningen beror på att personerna slutat på grund av bristande motivation eller sjukdom. 

5.2 SAVO 
2015 2016 2017 2018 

Antal sysselsatta 44 44 44 42 
Antal närvarande (snitt) 35 33 33 33 
Närvaro 80 % 75 % 75 % 79 % 
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Nyckeltal 
Inom Stöd och omsorg har samtliga fyra verksamhetsområden lämnat statistik till 
Kommunens kvalitet i korthet (KiK), SCB samt Öppna jämförelser. Statistiken samlas 
i Kolada. 

När kommunens räkenskapssammandrag (RS) inlämnats, går det att ta ut intressant statistik 
där vi kan jämföra oss med andra kommuner. Statistiken kan visa både antal, kostnader och 
olika kvalitetsmått. 
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Information om resultaten från 
skolenkäten Personligt 2018 
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Redovisning av Socialtjänstens 
arbete inom Mänskliga rättigheter 



 

      

  
           

           
            
           

       
       

     
       
          
        
         

  

   
     

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-02-25 
Dnr 19SN52 

Redovisning av Socialtjänstens arbete inom Mänskliga 
rättigheter 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisningen av socialtjänstens arbete med de mänskliga rättigheterna utgår från Riktlinjer 
för mänskliga rättigheter – mångfald som är beslutade av Kommunstyrelsen. De innehåller 
fem olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga rättigheter/mångfald; 
Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande samt Jämställdhet. 
Några aktiviteter som socialtjänsten gjort under året är: 
- SKL:s webbutbildning i mänskliga rättigheter 
- Utbildning i normkritiskt förhållningssätt och jämställdhet 
- Utbildning för värdegrundsambassadörerna i våld i nära relationer gällande äldre 
- Arbetar med integration av utrikesfödda på arbetsplatser 
- Jämställdhetskartläggning av avvikelser, föreningsbidrag och anvisningar till projekt 
Kompetens för alla 

Beslutsunderlag 
Redovisning mänskliga rättigheter 2018 
Riktlinjer mänskliga rättigheter – mångfald 

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

Linda Stenström 
Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 



 
 

          

     
   

             
            

        

             
  

  
         

            
           

              
            

             

            
     

  
                 
            

    

             
        

                 
            

  

           
                  

             

               
              

                

Datum 
2019-02-27 

Handläggare 
Linda Stenström 

Datum 

Uppföljning av socialnämndens arbete för 
Mänskliga rättigheter – mångfald 

Kommunstyrelsen i Piteå kommun antog i januari 2017 riktlinjer för mänskliga rättigheter. De 
innehåller fem olika arbetsområden för hur kommunen ska arbeta med mänskliga rättigheter/mångfald; 
Attityder och kunskap, Integration, Tillgänglighet, Samhällsbyggande samt Jämställdhet. 

Här nedan presenteras Socialtjänstens arbete med mänskliga rättigheter som utgår från de olika 
arbetsområdena i riktlinjerna. 

Attityder och kunskap 
Inom äldreomsorgen arbetar man aktivt med värdegrundsfrågor och attitydförändringar. 
Värdegrundsambassadörerna fortsätter sitt uppdrag inom äldreomsorgen. Under året har de gått en 
utbildning i våld i nära relationer när det gäller äldre personer. 

Inom förvaltningen har man under 2018 via ledningsgrupper spridit att medarbetare bör gå Sveriges 
kommuners och landstings webbutbildning i mänskliga rättigheter som finns på Insidan. Några 
verksamheter har genomgått den, bland annat inom personlig assistans och på administrativa enheten. 

Inom EU-projektet Kompetenslyftet PA har anställda personliga assistenter fått mer kunskap inom 
både jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt. 

Integration 
Ett av Piteå kommuns mål är att ”Samtliga förvaltningar och bolag ska erbjuda olika former av språk-
och yrkespraktik och formellt lärande i form av lärlingsutbildningar eller andra anpassade 
träningsprogram i sina verksamheter.” 

Under 2018 startade EU-projektet Employment for migrants som syftar till att underlätta för 
utrikesfödda att kunna arbeta inom vård och omsorg. 

Socialtjänsten bidrar även till detta mål genom att ta emot praktikanter i sin verksamhet. Detta sker i 
samarbete med olika utbildningsanordnare men också genom olika projekt såsom Lärande rekrytering 
och Vårdlyftet. 

Tillgänglighet 
Under året har många digitaliseringsprojekt genomförts i förvaltningen. De flesta digitaliseringsprojekt 
föregås av ett startkort där man går igenom projektets förutsättningar. Under 2018 har man lagt till en 
parameter om mänskliga rättigheter som man måste reflektera kring i det tänkta projektet. 

Under året har socialtjänsten även arbetat med Kulturarenan inom särskilt boende för äldre samt för 
funktionsnedsatta tillsammans med Acusticum. Kulturarenan innebär att även de som inte kan ta sig 
till en konsertlokal kan ta del av konserten via webblänkar, vilket gör kulturen mer tillgänglig. 

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 
Jämställdhet 
Under 2018 har socialnämnden beslutat om två uppdrag kopplade till jämställdhet; 

1. Genomföra en jämställdhetskartläggning inom området försörjningsstöd, kartläggning av 
anvisningar till projekt "Kompetens för alla" ur ett jämställdhetsperspektiv. 

2. Genomföra en jämställdhetskartläggning rörande avvikelser SoL/LSS samt HSL 

Inom projekt Kompetens för alla har man under projekts gång genomfört mätningar en gång per termin 
när det gäller de anvisningar till projektet som socialtjänsten, Stöd till försörjning gör. Under 2018 har 
en mätning gjorts under våren 2018, eftersom projektet avslutades 31 augusti. Det man tittat på är hur 
många män respektive kvinnor som är inskrivna i projektet jämfört med hur många kvinnor och män 
som är aktuella på försörjningsstöd. Mätningen är en ögonblicksbild just under det aktuella 
mättillfället. 

Till skillnad från 2017, då procentuellt fler män var inskrivna i projektet, var det vid sista mätningen 
innan projektets avslut procentuellt fler kvinnor inskrivna i projektet. Se tabell 1. 

Tabell 1 
Månad Aktuella på försörjningsstöd Anvisade till KOFA 

Kvinnor Män Kvinnor Män 
April 2017 44 % 56 % 42 % 56 % 
Oktober 2017 45 % 55 % 38 % 62 % 
April 2018 43 % 57% 56 % 44 % 

Kartläggningen har presenterats för socialsekreterargruppen och för chefer på Stöd till försörjning.
Även i styrgruppen för projektet har kartläggningen redovisats. Genom att synliggöra resultatet och 
prata om det, gör man samtidigt socialsekreterarna medvetna och det blir lättare för dem att göra 
medvetna val. Ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt leder i sin tur till en ökad kvalitet på arbetet man 
utför. Detta visar också resultatet för 2018 då fler kvinnor än män deltog i projektet och förhållandet 
blev det motsatta. 

När det gäller det andra uppdraget; att genomföra en jämställdhetskartläggning rörande SoL/LSS och 
HSL-avvikelser, har man tittat på fördelningen mellan könen på antalet inkomna avvikelser. 

Resultatet visar på en jämn könsfördelning i SoL/LSS-avvikelserna medan HSL-avvikelserna har en 
övervikt på kvinnor, ca 60 % kvinnor och 40 % män. Procentuellt sett är könsfördelningen ungefär 
densamma som 2017. Se tabell 2. 

Tabell 2 
Typ av avvikelse Totalt Antal 

kvinnor 
Antal män Både 

kvinnor och 
män 
inblandade* 

Okänt 
kön/rör ej 
specifik 
person** 

Läkemedelsavvikelser 
(HSL) 

916 550 364 - 2 

Bristande 
informationsöverföring 
(HSL) 

21 13 4 - 4 

Omvårdnadshändelse 
(HSL) 

11 5 4 - 2 

Medicintekniska 
händelser (HSL) 

13 6 6 - 1 

SoL/LSS-avvikelser 166 63 60 26 17 
* Kan ex.vis vara vid bråk eller att flera brukares behov åsidosatts 
** Kan ex.vis handla om brister i narkotikaräkning, att kön inte framgår av avvikelsen pga avidentifierad eller att avvikelsen 
inte rör en specifik brukare 
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Utifrån att det är fler kvinnor än män som får äldreomsorgsinsatser (tex var det 69 % kvinnor och 31 
% män som bodde på särskilt boende för äldre under 2018) och de flesta SOL/LSS-avvikelserna 
kommer från äldreomsorgen kan man möjligtvis anta att det procentuellt görs fler SoL/LSS-avvikelser 
som rör män än kvinnor. När det gäller HSL-avvikelserna stämmer de bättre överens med hur 
fördelningen kvinnor/män ser ut inom Socialtjänsten, där det är en övervikt på kvinnor. 

Jämställdhetsintegrering av föreningsbidrag 
2018 var första året socialtjänsten efterfrågade könsuppdelad statistik på antalet medlemmar i 
föreningar som får föreningsbidrag av socialtjänsten. Socialtjänsten ger föreningsbidrag till föreningar 
som sitter i Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och Kommunala förebygganderådet (KFR). Av 
föreningarna i KFR var det bara IOGT/NTO som redovisat könsuppdelad statistik medan nästintill alla 
föreningar i KTR redovisade detta. Resultatet visar att överlag är det flest kvinnor som är engagerade 
i de olika föreningarna, av 17 föreningar totalt är det 11 föreningar som har övervägande del kvinnor. 
Fem föreningar är relativt jämnt fördelade mellan könen (mindre än 10 % skillnad) och av dem är det 
två föreningar (IOGT/NTO och Neuroförbundet) som har en högre andel män. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  

 

   

    

     
      
  

 
 

Riktlinjer för 

Mänskliga rättigheter – mångfald 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Riktlinjer 
mänskliga rättigheter – 
mångfald 

Riktlinjer 2014-06-02, § 120 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 2 2017-01-23, § 12 2018- 12 -31 
Dokumentinformation Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald i Piteå kommun 
Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen samt övriga nämnder 
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Uppföljning 
Kommunledningsförvaltningen, Strategiska enheten samordnar arbetet för riktlinjerna 
internkommunalt genom samarbete via Strateggrupp mångfald MR. De övergripande 
handlingsplanen ska följas upp och revideras vartannat år. 

På kommunens hemsida www.Pitea.se finns information om pågående arbete och här 
marknadsförs aktuella insatser och aktiviteter. 

Kontakt 

För frågor och information, kontakta: 

Anna-Lena Pogulis anna-lena.pogulis@pitea.se 

Vera Renberg vera.renberg@pitea.se 

mailto:vera.renberg@pitea.se
mailto:anna-lena.pogulis@pitea.se
www.Pitea.se


   

 

 
 

  
 

 
   

 
  

   
  

 
 

  
    

  
   

  
 

 

 
 

     
     
     
    
  

 
   
    
  
   
  
  
    

 
   

 
 

   
       

 
 

  
   

 
  

   
 

 
 

Sid 2 

Bakgrund 
Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter, och dessa riktlinjer tydliggör hur 
den planen ska förverkligas. 

Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av FN:s toppmöte, åtagit sig att leda världen mot 
en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör grunden i arbetet för 
Agenda 2030 enligt regeringens strategi. Den offentliga sektorn har ett uppdrag att respektera, skydda 
och främja de mänskliga rättigheterna. Piteå kommun har en ambition att ta sin del av ansvaret i dessa 
frågor, och har därför återspeglat dessa i kommunens styr- och ledningssystem. 

Definition 
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå kommuns definition av 
mångfald har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Inom Piteå 
kommun ska vi arbeta aktivt mot alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och 
grupper särbehandlas negativt. 

MÅL 
Riktlinjerna har beröring för följande övergripande mål 
 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare (Plan för hållbarhet) 
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). 
 Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 

kommunens utveckling. 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). 
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. 
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen). 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Syfte: Riktlinjerna avser att i ett helhetsperspektiv ge uppdrag om hur Piteå kommun ska 
utveckla sitt arbete för att nå ökad mångfald som en förutsättning och möjlighet för tillväxt. 

Avgränsning: Riktlinjerna omfattar fem huvudområden: 
- Attityder och kunskap - Integration, - Tillgänglighet, Samhällsbyggande -Jämställdhet. 

Roller och ansvar 
Kommunledningsförvaltningen, Strategiska enheten har ett uppdrag att samordna och följa arbetet för 
mänskliga rättigheter och därmed mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. De 
övergripande riktlinjerna ska följas upp och revideras vartannat år. 

Det offentliga ansvaret är att respektera skydda, och uppfylla de mänskliga rättigheterna, vilket innebär 
att alla medarbetare i stat, kommun och landsting har ett ansvar. Alla nämnder ska därför i sina 
verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga 
rättigheterna. 



   

 

 
   

 
 

    

   

 
   

 
    

 
   

  
 

   
  

       
  

 
 

 

    
    

 
       
   

  
        

  
 

 
 

  

Sid 3 

Genomförande – arbetsområden 

Attityder och kunskap 
Det är viktigt att vara medveten om den ojämlikhet som finns för att kunna kraftsamla. Varje samhälle, 
organisation och grupp präglas av normer. Med norm menas det som är väntat eller en outtalad 
föreställning om vad som anses vara ”normalt”. Vissa normer behövs i samhället för att människor ska 
kunna leva tillsammans. Det finns också normer kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna som kan 
verka harmlösa men de styr vårt sätt att tänka och agera. Den som lever i enlighet med en norm tänker 
ofta inte på den utan normen blir synlig först när den utmanas. Personer som inte är en del av rådande 
normer riskerar att exkluderas och diskrimineras. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun,  
att använda normkritik, att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som 
är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt, är en metod som kan vi kan använda för 
att förändra de strukturer som riskerar att diskriminera. 

Att bygga attityder och förhållningssätt som är tillåtande och bygger på öppenhet är viktigt för att nå 
målet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Attityder börjar i kunskap och 
kunskapsbyggande kan ske på många sätt. Det kan handla om allt från att berätta Piteås och Piteåbornas 
egna berättelser, folkbildning via studieförbund, utbildning på arbetsplatser, men även att ta del av 
forskning. Förskola och skola har en viktig roll när det gäller arbetet med attitydförändring. 
För det interna arbetet finns en långsiktigt hållbar struktur för utbildning inom mänskliga rättigheter.  I 
introduktion av nyanställda ingår en kort information om kommunens arbete med värdegrundsfrågor 
och mänskliga rättigheter. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Förskolan och skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och attitydförändringar 
 Tillsammans med studieförbund och andra folkbildare fortsatt arbeta med 

diplomering, konceptet ”Ett Piteå för alla”, som grund för att nå en bred kunskapsbildning bland 
allmänhet, föreningar och på arbetsplatser. 

 Utbildning inom mänskliga rättigheter (MR) där HBTQ-frågor är i fokus under 2017-18 
 Arrangera och möjliggöra utåtriktade aktiviteter och utbildningsinsatser för att öka kunskapen 

om diskriminering, normer och dess effekter. 
 Möjlighet att Piteå kan bli en MR- stad ska undersökas när kriterier för konceptet MR- stad blir 

klart under början av 2017. 
 Utbilda politiskt tillsatta råd (folkhälsoråd, landsbygdsråd, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, 

förebygganderåd) 



   

 

 
 

 
  

   
    

 
 

  
 

  
  

 
 

 
     

    
 

 
 

 
 

   
   

   
 

  
 

 
  

 
 

    
 

 
 
  

Sid 4 

Integration 
Begreppet integration används här som ram för invandring. Begreppet integration bär en värdering om 
allas lika värde och att vi gemensamt bygger ett inkluderande samhälle. 
Under 2015 ökade antalet flyktingar som sökte sig till Europa och då också till Piteå, vilket påverkar oss 
på många sätt. 

Vi behöver bli fler för att klara samhällsservicen i framtiden och personer med utländsk bakgrund är en 
viktig grupp i arbetet för att nå befolkningsmålet. För att dessa nya pitebor ska trivas, stanna kvar och 
bidra till Piteås utveckling krävs ett engagemang från kommunen och andra myndigheter likväl som från 
företag och enskilda pitebor. Arbetet för mänskliga rättigheter som innefattar integration ska ses som en 
förutsättning för tillväxt. 
Att motverka rasism och främlingsfientlighet är en del av i en ständigt pågående strävan att upprätthålla 
demokratin, en handlingsplan för att motverka extremism är inarbetad i kommunens säkerhets- och 
krisarbete. Piteå kommun deltar i det svenska nätverket av European Coalition of Cities Against Racism 
(ECCAR), ett nätverk av städer i Europa som vill förbättra sitt arbete mot rasism och diskriminering. 

Det pågående aktiva arbetet för att trygga bostadsförsörjning för nyanlända och samtidigt motverka 
bostadssegregation är viktigt. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Integrationsaspekter ska beaktas i all samhällsplanering, såväl fysisk som social. 
 Samtliga förvaltningar och bolag skall erbjuda olika former av språk- och yrkespraktik och 

formellt lärande i form av lärlingsutbildningar eller andra anpassade träningsprogram i sina 
verksamheter. 

 Entreprenörskap och kreativitet skall uppmuntras och olika vägar till egen försörjning ska 
förtydligas genom ökad samverkan mellan näringsliv, näringslivsenhet och utbildning. 

 Vartannat år ska kommunens arbete mot diskriminering och rasism utvärderas utifrån ECCARS 
tiopunktsprogram med start 2017. 

Därutöver konstateras att PiteBo har beslutat att avsätta var tionde ledig lägenhet till boende för 

nyanlända. 



   

 

 
 
 

 
 

    
  

  
 

 
 

   
  

    
  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
       

 
    
  

  
  

 
 
 
  

Sid 5 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. Alla har rätt till och ska ges 
möjlighet att delta i det dagliga samhällslivet på jämlika villkor. Det handlar om allt från arbetsliv, 
utbildningar och fritid till möjligheten att ta del av samhällstjänster, utbud av service och tjänster. Ändå 
finns det människor som på olika sätt har begränsat utrymme. Det kan bero på fysiska hinder, otrygghet, 
risk att bli utsatt för diskriminering och begränsande normer. 

Grunden i arbete med tillgänglighet är att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen är vägledande för hur offentliga sektorn ska arbeta. Det innebär att man ska utgå ifrån att 
människor är olika samt har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför 

förändringar i samhället. 

Representanter för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har deltagit i en dialog om strategier 
för utveckling av tillgänglighet i kommunen. Synpunkter från det tillfället sammanfaller väl 
med de utgångspunkter som finns för åtgärder. Och, representanterna från KTR betonade 
särskilt vikten av kunskapsspridning och medvetandegörande. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 Tillgänglighet till kommunens kommunikationsplattformar ska kontinuerligt utvecklas till stöd 

för personer med olika behov och förutsättningar. (t.ex. teckentolk, inläsning, lättläst, klarspråk 
m.m.) 

 Den fysiska miljön inom- och utomhus ska regelbundet tillgänglighets- inventeras så att enkelt 
avhjälpta hinder undanröjs. 

 Tillgängligheten till busshållplatser och den lokala busstrafiken ska utvecklas. 
 Resultat och åtgärder utifrån den inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus som är gjord ska 

följas upp. 
 Kommunikationsplan för att folkbilda och medvetandegöra kunskaper samt utveckla bemötande 

kring tillgänglighet. 



   

 

 
 

 
 

  
 

    
   

 
  

 
 

    
 

   
    

   
 

     
   

   
 

 

 

   
 

      
  

      
  

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sid 6 

Samhällsbyggande 

Kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och det påbörjade stadsmiljöprogrammet ska 
visa riktning för den strategiska utvecklingen. 

Tillit: För att trivas och må bra har människor behov av att känna trygghet, delaktighet och möjlighet att 
påverka. Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå 
social hållbarhet. Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett socialt kapital. 
Framtidens samhällsbyggande bör ha fokus på att utveckla förutsättningar för tillit till det lokala 
samhället. 

Boende. Piteå har idag en boendestruktur där 58 % av befolkningen bor i småhus och 42 % i lägenheter. 
Kartläggning från 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till år 2020 
sett i förhållande till de politiska målen för tillväxt. För 2030 är målet 46 000 invånare. Ett flertal stora 
byggprojekt pågår och flera utvecklingsprojekt planeras. Det finns även ett behov av bostäder för 

pitebor som står utanför bostadsmarknaden. 

Mötesplatser. Piteå kommun har en rad olika mötesplatser för olika målgrupper, och i Piteå finns ca 
300 föreningar som erbjuder aktiviteter. Trots det framkommer i olika dialoger ett stort behov av 
mötesplatser. Det uttrycks ett behov av att ha en plats att ”hänga” där alla andra är, där det inte är fokus 
på en viss målgrupp. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

 I pågående översiktsplan, stadsmiljöprogram och fördjupade planer ständigt främja en social 
hållbarhet och aktivt motverka bostadssegregation. 

 Möten, event och aktiviteter bör utvecklas både i stads- och landsbygd, olika evenemang bör 

flytta runt i kommunen. 
 Köp av mark för exploatering av flerbostadshus i centrum villkoras med byggande av 

flerbostadshus utanför centrum. 
 Utveckla kollektivtrafik även på kvällar och helger ur ett mångfaldsperspektiv. 
 Kommunen ska utveckla trygga och trivsamma bostadsområden där service och mötesplatser, 

grön- och lekområden finns tillgängliga för alla. 



   

 

 
 

 

 
  

   
 

  
   

 
 

 
  

 

  
 

 
 

 

    
  

  
   
   

 
    
 

 
 

 

     
 

 
 

Sid 7 

Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Kommunens arbete utgår från de nationella målen för jämställdhetspolitiken, jämn 
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet, mäns våld mot kvinnor ska upphöra, jämställd utbildning och jämställd hälsa. Piteå 
kommun har mål som säger att kommunens service och bemötande ska vara jämställt i kommunens alla 
verksamheter samt att kommunen ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. 

Piteå kommun har undertecknat CEMR- deklarationen som riktar sig till Europas kommuner, landsting 
och regioner. Genom undertecknandet har kommunen tagits ställning för principen att jämställdhet ska 
råda mellan kvinnor och män, att kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering och andra 
åtaganden inom deklarationen. 

Under 2016 har en fokusdialog genomförts med ca 500 pitebor kring kvinnor och mäns förutsättningar 
att leva, bo och verka i Piteå, bland annat med utgångpunkt från kvinnors höga ohälsotal. Resultatet 
visar kortfattat behov av åtgärder/insatser kring hälsa, arbete och arbetsvillkor, utbildning och inkomst 
samt normer och värderingar. I dialogen lyfts folkbildning, medvetandegörande samt kampanjer som en 
viktig del. En annan viktig del är att synliggöra skillnader i arbetsvillkor för stora kvinnodominerade 
grupper. Ohälsotalen ses, i dialogen, som en effekt av ovanstående. 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder: 

Internt 

 Uppföljning utifrån CEMR-deklarationen under perioden 
 Aktivt följa och arbeta med resultat av öppna jämförelser, och utveckla metoder för att följa upp, 

mäta effekter av det jämställdhetsarbete som genomförs 
 Genomföra åtgärdsprogram för att minska den höga sjukfrånvaron, främst bland kvinnor. 
 Personalavdelningen leder och samordnar arbete för att utveckla medarbetarnas yrkesstolthet och 

medarbetarskap 
 Lönesatsning på kvinnodominerade yrken där oskäliga löneskillnader konstaterats. 
 Jämställdhetsintegrera kommunens information och kommunikation, föreningsbidrag och 

projektfinansiering 

Externt: 

 Kommunikationsplan med kampanj för att folkbilda och medvetandegöra kunskaper, retorik m.m. 
kring jämställdhet. 
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Ändringar i delegationsordningen 
gällande social beredskap och 

några mindre justeringar 



 

      
   

  
      

            
          

                
  

              
               

  

                

             
                 
   

          

         

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-15 
Dnr 19SN71 

Ändringar i delegationsordningen gällande social beredskap 
och några mindre justeringar 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänner föreslagna ändringar. 

Ärendebeskrivning 
I och med förändringen från en politisk social beredskap till en tjänstepersonsberedskap 
behöver justeringar göras i delegationsordningen. Tjänsteperson i beredskap föreslås som 
delegat i följande ärenden: A1.1, A1.2, A2.38, B2, B3.1, B5, C1.16, C3.8, F.1, H1, H4, H8 
samt H9. 

Dessutom föreslås ärendet B3.1 läggas till då det saknas delegater för ärenden som är 
brådskande och inte kan vänta på AU:s beslut. I den punkten föreslås även tjänsteperson i 
beredskap läggas till. 

En text som beskriver vad social beredskap är har lagts till i den inledande texten i 
delegationsordningen. 

Ärende ”J20, Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans”. Lagrummet 
har uppdaterats från LASS till 51 kap SFB. Utifrån att LASS har utgått föreslås även att lagen 
tas bort från förkortningslistan. 

Från förkortningslistan föreslås även personuppgiftslagen att tas bort då den utgått. 

Alla föreslagna ändringar är markerade med rött i bifogad delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 

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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Socialnämndens
delegationsordning

Beslutad av socialnämnden 2017-12-20

Senast uppdaterad: 2019-01-18



  

    

                
                

                 
                 

             
                    
         

               
              

       

                
            

                     
                  

      

                  
               

     

   

             
          
              

         
                

  
           
           

              
               

             
           

               
              

               
               

Beslutanderätt och delegation 

Allmänna regler om delegation 

Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i 
vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten att fatta självständiga beslut till en delegat. 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattar 
beslutet. Beslutet kan inte ändras av nämnden på annat sätt än att ett nytt beslut fattas. Om 
socialnämnden anser att någon utövar sin beslutanderätt olämpligt kan nämnden återkalla rätten att 
fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst ärende eller för en viss delegat. Om ett beslut 
fattas av någon utan delegation i ärendet gäller det inte. 

Nämnden kan också innan ett beslut är fattat överta beslutanderätten från den som fått ett 
delegationsuppdrag och istället själv fatta beslut. Vidare kan delegaten istället för att själv fatta 
beslutet överlämna ärendet till nämnd för ställningstagande. 

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ dvs en nämnd får uppdra åt 
en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte 
ärenden enligt 6 kap 38 §. 

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd. Det 
är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 

Delegationsbegränsningar i kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär eller annars av 
större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av 
beslut som socialnämnden i sin helhet har fattat. Däremot är delegation möjlig om det överklagade 
beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden bör delegeras till den 
delegationsnivå som fattat det ursprungliga beslutet men inte till en lägre beslutsnivå. 

Enligt tredje punkten är delegation av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild i vissa fall 
inte tillåten. Bestämmelsen ska ses ur ett verksamhetsperspektiv. Det är därför endast om det 
enskilda ärendet av någon anledning är principiellt viktigt som det inte omfattas av möjligheten till 
delegation. Förbudet mot att delegera yttranden enligt den tredje punkten ovan gäller dock inte om 
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det överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana 
yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv. 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa 
begränsningar i möjligheten till delegation. Sådana delegeringsbegränsningar finns angivna i 10 kap. 
4 § socialtjänstlagen (SoL). Där uppräknas ett antal ärendetyper där beslutanderätten endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott). 

Ytterligare regler om delegation finns i 10 kap. 5 § SoL. Där uppräknas vilka ärendetyper enligt
Föräldrabalken (FB) där beslutanderätten kan delegeras. Övriga beslut enligt Föräldrabalken kan inte 
delegeras. Det gäller exempelvis befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en 
utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning om faderskap. Sådana ärenden måste avgöras av 
nämnden i sin helhet. Ytterligare några delegeringsförbud finns angivna i 10 kap. 5 § SoL. Exempel är 
att befogenhet att göra framställan till försäkringskassan om att barnbidrag eller underhållsstöd ska 
betalas till annan lämplig person eller till nämnden istället för till vårdnadshavaren inte får delegeras. 

Delegation av beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas 

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap 39 § finns därför en regel om 
delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde 
utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde. 

Beslutanderätt enligt lag och kompletterande beslutanderätt 

För att kunna fatta snabba beslut när så krävs har ordförande rätt att fatta beslut enligt 6 § 2 st LVU 
och 13 § 2 st LVM utan delegering eller förordnande. Då ordföranden av någon anledning inte kan 
fullgöra sitt uppdrag övergår denna befogenhet till vice ordförande i rollen som tjänstgörande 
ordförande. Därutöver ges i dessa lagar i vissa fall möjlighet att förordna förtroendevald eller 
tjänsteman att fatta vissa beslut. Detta kallas kompletterande beslutanderätt och ska inte förväxlas 
med delegation. Beslut om dessa förordnanden måste fattas av socialnämnden. Vidare skall det i 
förordnandet, eller på annat sätt, tydligt framgå vem som vid varje tillfälle har beslutanderätten. 

Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon 
som kan fatta beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på 
nämndens vägnar, och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation 
ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande beslutanderätt ska 
redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive lagrum att beslut om omedelbart 
omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut 
om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I 
övrigt finns inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
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rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska 
anmälas till nämnden. 

Anmälan till nämnd 

Nämnden ska enligt 6 kap 40 § KL besluta i vilken utsträckning beslut som fattats enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, laglighetsprövning och 
som inte anmäls till nämnden ska särskilt protokollföras. Syftet med rapporteringsskyldigheten är 
dels att nämndledamöterna ska få information om beslut som fattas på delegation från nämnden, 
dels att möjliggöra för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen utförs. 
Anmälan till nämnden innebär dock inte att nämnden ska ompröva eller fastställa beslutet. 

Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan normalt överklagas på samma sätt som beslut av nämnden i sin helhet. Beslut 
som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) ska överklagas inom tre veckor från 
den dag justering av protokollet från det nämndsammanträde där beslutet anmäldes anslagits. Beslut 
som överklagas med stöd av regler i speciallagstiftning (förvaltningsbesvär) överklagas av den som 
beslutet angår inom tre veckor från det hen fick del av beslutet. 

Jäv 

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna i ( se 6 kap 28-32 §§ 
kommunallagen gäller för förtroendevalda och anställda). 

Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen 
självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet. I sådana ärenden saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt 
fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. 
fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration. 

Social beredskap 

Tjänstepersoner i beredskap mottar och hanterar sociala ärenden som inkommer efter kontorstid 
och som inte kan vänta till nästkommande vardag. 

Förklaring av begreppet handläggare 

Handläggare används i delegationsordningen som ett samlingsnamn för den tjänsteperson som 
hanterar/handlägger ett visst ärende, exempelvis socialsekreterare, LSS-handläggare, 
biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjuksköterska. 

Överklagan 
Överklagningsärenden ska alltid passera AU för beslut, såtillvida att ärendet inte omprövats och 
ändrats i sin helhet till den klagandes fördel och således inte skickats till domstol. 
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Övrigt 
Beslutanderätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare. 
Ersättare får endast träda in i delegatens ställe när delegaten är frånvarande p.g.a. sjukdom, ledighet, 
semester, tjänsteresa eller liknande. 

Delegationsförbud 

Enligt 10 kap 5 § i SoL är det förbud att delegera – till särskilt utskott och till tjänsteman – beslut i 
följande ärenden (FB: föräldrabalken). 

2 kap 3 § FB Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 

2 kap 7 § FB Beslut att lägga ned faderskapsutredning 

2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning 

4 kap 10 § FB Yttrande till domstol i adoptionsärende 

6 kap 7 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(vårdnadshavaren brister i omsorgen) 

6 kap 8 § FB Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare 
(längre tids fostran i annat enskilt hem) 

6 kap 9 § FB Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

6 kap 10 § FB Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller 
två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar 
vill få vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap 10c § FB Ansökan om ändring i vårdnad 

7 kap 7 § FB Godkänna avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp’ 

5 kap 2 § SoL Meddela förbud eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt 
hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

16 kap 18 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av barnbidraget, ex. vid 
misskötsamhet. Detta gäller ej barn som berörs av 106 kap. 6 och 7 §§ 
där det finns särskilda regler som gäller utbetalning när barnet vistas i 
familjehem eller vårdas i ett hem för vård eller boende inom 
socialtjänsten 

18 kap 19 § SB Begäran om ändring av betalningsmottagare av underhållsstödet, ex. 
vid misskötsamhet. 
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Förkortningar 
Lagar och förordningar 

BAB Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
FB Föräldrabalken (1949:381) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
HSF Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LASS Lag (1993:389) om assistansersättning (tas bort) 
LOU Lag (2007: 1091) om offentlig upphandling 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
PUL Personuppgiftslag (1998:204) (tas bort) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Övriga förkortningar 

AU Arbetsutskottet 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
FK Försäkringskassan 
HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa m.m. 
IU Individutskottet 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JK Justitiekanslern 
JO Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PSV Psykosocialt stöd till vuxna (verksamhetsområde) 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SFS Statens författningssamling 
SKL Sveriges kommuner och landsting 
SN Socialnämnden 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
STF Stöd till försörjning (verksamhetsområde) 
Vux.funk Stöd till vuxna funktionsnedsatta (verksamhetsområde) 
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P3 – Övriga ärenden___________________________________________________________________________________________________________32 
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A – Övergripande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), 
Kommunallagen (KL) m.fl. 

A1 Utredning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A1.1 Beslut om att utredning ska inledas 11 kap 1 och 2 

§§ SoL 
Handläggare 
Tjänsteperson i beredskap 

A1.2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap 1 och 2 
§§ SoL 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 
Tjänsteperson i beredskap 

A1.3 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef BoF och PSV Avser även ärenden enligt 
LVU och LVM 

A1.4 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.5 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till annan kommun 
hos IVO 

2 a kap 11 § 
SoL 

Enhetschef 

A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt missförhållande eller 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande (lex Sarah) 

14 kap 7 § SoL 
24 f § LSS 

AU SOSFS 2011:5 Kap 6 

A1.7 Motta och utreda rapporter avseende Lex Sarah 14 kap 2-7 §§ 
SoL 
24 a-24 g §§ 
LSS 

Kvalitetscontroller eller 
motsvarande 

A1.8 Nedsättning eller befrielse från avgift gällande boende 8 kap 4-8 §§ 
SoL 

AU 
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A2 Överklagan, yttrande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A2.1 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
ursprungligen fattats av delegaten 

10 kap 1 och 2 §§ SoL AU Alla ärenden som rör överklagande ska passera 
AU, såtillvida det inte omprövats i sin helhet till 
den enskildes fördel. Se A2.7. 

A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.2 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande när 
förvaltningsrätt och kammarrätt i 
LVU- och LVM-ärenden ändrat 
nämndens beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, 
6 kap 39 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

Beslutet ska fattas av nämnd eller utskott men om 
brådska råder eller nämnd-
/utskottssammanträdet inte kan avvaktas. Se även 
vad som sägs i SKL:s rekommendationer bilaga 1 
avsnitt 9 beträffande delegering av beslutanderätt 
som annars inte är delegerbar. 

A2.3 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL 
6 kap 33 § KL 

AU 
Förvaltningschef 

A2.4 Beslut att utse ombud för 
socialnämnden i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
Avdelningschef 

A2.5 Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

A2.7 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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delegat. 
A2.9 Avgivande av yttrande i SoL-, LVU-

och LVM-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegaten 

5 kap 2 § KL, 
6 kap 37 och 38 §§ KL 
och 7 kap 5 § KL 
9 kap 31 § KL 

AU Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 
enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref. 67) 

A2.9.1 - I brådskande fall Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

A2.10 Beslut att anföra besvär över 
beslut 

AU 

A2.11 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde 

9 § 2 st FL AU 

A2.12 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
Skadeståndslagen 

AU 

A2.13 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL AU Tillsynsmyndighet är IVO, JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge yttrande om ärendet är av 
principiell betydelse. 

A2.14 Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 

13 kap 5 § SoL AU 

A2.15 Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

31 kap 1 § 1 st BrB Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.16 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § 1 st LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.18 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år 

33 § jfr med 31 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
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A2.19 Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

37 § LUL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.20 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

3 § Lagen om offentligt 
biträde 

Handläggare 

A2.21 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § lotterilagen Handläggare 

A2.22 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.23 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 

Enhetschef 

A2.24 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård. 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef 
Avdelningschef 

A2.25 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § Lag om offentligt 
biträde 
7 § Förordning om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.26 Yttrande enligt namnlagen 44 och 45 §§ Lag 
(2016:1013) om 
personnamn 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.27 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Handläggare Se SKL:s cirkulär 1997:79 – ändringar vad gäller 
internationella adoptioner. Det förutsätts att 
nämnden eller den ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande. 

A2.27.1 - Ej samtycke 6 kap 14 § SoL Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

A2.28 Begäran om utdrag ur lokalt 
polisregister (Bl.a. för 
adoption/vårdnad om barn) 

11 § 1 st BrB 
4 § 9 Lag om 
misstankeregister 

Handläggare En socialnämnd får begära ut uppgifter från 
misstanke- och belastningsregister i ärenden om 
adoption, vårdnad om barn, barns boende, 
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umgänge med barn, medgivande att ta emot barn 
m.m. enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 6-10 och 12-16 §§ 
SoL samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

A2.29 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § 
Körkortsförordningen 

Handläggare 

A2.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st 
Passförordningen 

Handläggare 

A2.31 Yttrande för utfärdande av 
provisoriska pass för barn för 
direktresa till Sverige 

Enhetschef 

A2.32 Yttrande beträffande 
äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Handläggare 

A2.33 Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

11 kap 16 § 2 st FB Handläggare 

A2.34 Upplysningar i vapenärenden Handläggare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde 
har samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f) 

A2.35 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

29 § Smittskyddslagen Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Avdelningschef 

A2.36 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Handläggare Skattemyndigheten ska underrättas om vem som 
är delegat 

A2.37 Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningslagen 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 

Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna 
av dödsboet. 

A2.38 Beslut om att polisanmäla 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott 

10 kap 2, 21-24 §§ OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef 
Verksamhetsområdeschef 
Tjänsteperson i beredskap 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap 
samt misstanke om brott vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i 2 år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

A2.39 Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter 

10 kap 2 § OSL 
12 kap 10 § SoL 

Enhetschef Bidragsbrottslag (2007:612) 6 § 
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m.m.) 
A2.40 Framställan till domstol om behov 

av målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Handläggare 

A3 Anmälan till överförmyndare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A3.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 

man eller förvaltare 
5 kap 3 § pkt 
1 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk,: 
Handläggare 

OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

A3.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren om behov av god 
man eller förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § pkt 
2 SoF 

BoF: Enhetschef 
STF, ÄO, PSV, Vux.funk: 
Handläggare 

A3.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om underårigs 
egendom 

5 kap 3 § SoF Enhetschef Avser all slags egendom inkl ATP 

B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 
6 § SoL. Utredning av familjehemmet ska alltid ske. 

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 
för barn och ungdom 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Ej varaktig vård högst 4 mån 

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende 

4 kap 1 § 
SoL 

AU 

B3.1 - Beslut om tillfällig placering i hem för vård 4 kap 1 § Ordförande Används i undantagsfall om punkten B2 bedöms som ej 

14 



      
  

 
  

 

         
           

 

   
 

 

         
      

        
  

     

  

       

           

           

       

          

      
        

         

                
    

         
 

                
         

         
         

 
          

    
            

   
                      

   

och boende/särskilt boende i avvaktan på 
AU:s nästa sammanträde 

SoL Vice ordförande 
Tjänsteperson i 
beredskap 

tillräcklig insats 

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och samma 
familjehem/jourhem. 

3 kap 19a 
§ SoF 

Enhetschef BoF 

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 
samband med placering, omplacering, eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård och boende 
enligt kommunens riktlinjer 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

B5.1 - Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef BoF 

B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B8 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Handläggare 
BoF 

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
BoF 

B10 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. 

6 kap 6 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott 
men inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap 8 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott
men inte till tjänsteperson. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt SoL 
fortfarande behövs. 

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 
12 §§ SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott 
men inte till tjänsteperson. 

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn. 

6 kap 13 § 
SoL 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott 
men inte till tjänsteperson. 

15 



          
 

 

        
  

    
  

       
     

    
   

 

           
   

 

       
    

    
 

 

         
   

    
 

 

             
 

 

      
    

             

        
            

    

   
 

  

       
    

           

   

            

 

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare. 

AU Observera LOU. 

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 
(över 4 mån) 

11 kap 2 § 
2 st. SoL 

AU 

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört 

11 kap 4 a 
och b §§ 
SoL 

Enhetschef BoF 

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 
åtgärd 

11 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef BoF 

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef BoF 

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende till 
annan kommun hos IVO 

2 a kap 11 
§ SoL 

Enhetschef BoF 

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun 

2 a kap 10 
§ SoL 

Enhetschef BoF 

B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder. 

6 kap 11 § 
SoL 

AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna. 

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1-4 
§§ SoF 

Administratör Se rekommendationer SKL 

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
betalning av ersättning eller avgift 

8 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef BoF Se även nr A1.18 och nr I15 

B24 Ersättning till kontaktperson/familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) enligt 

riktlinjer 
Handläggare 
BoF 

Se rekommendationer 
SKL 

B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU 
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B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj enligt riktlinjer Handläggare 
BoF 

Se rekommendationer 
SKL 

B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU 

C – Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

C1 Beslut enligt LVU som kan delegeras till utskott men inte till ledamot eller tjänstepersoner enligt 10 kap 4 § SoL 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C1.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten för 

vård enligt LVU 
4 § LVU AU 

C1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.3 Beslut om hur vården ska ordnas och var den 
unge ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

AU Se även nr C2.2 och nr C2.3. 

C1.5 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 och 
2 st LVU 

AU Se även nr B13. 

C1.6 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 1 och 
3 st LVU 

AU 

C1.7 Övervägande av om beslut beträffande 
umgänge eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st pkt 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs 

C1.8 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.9 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 
LVU 

AU 

C1.10 Prövning om beslut om förebyggande insats 22 § 3 st AU Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
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enligt 22 § LVU ska upphöra att gälla LVU månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs 
C1.11 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 

st LVU ska upphöra 
22 § 3 st 
LVU 

AU 

C1.12 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 
flyttningsförbud 

24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

C1.13 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. B13. Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 3:e 
månad är skyldig att överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

C1.14 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st 
LVU 

AU 

C1.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

AU Se även Nr. C2.4 

C1.16 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Enhetschef BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

C2 Kompletterande beslutanderätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom 

under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C2.1. Beträffande umgänge se även Nr. 
C1.6 samt C3.4 och C3.5 
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C2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

C2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud om nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C2.5 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutanderätt kan ej delegeras till annan ledamot 

C3 Övriga beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
C3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef BoF 
C3.2 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 

upphöra 
9 § 3 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

C3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Handläggare BoF 

C3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 1 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL. 

C3.4.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 
p LVU 

SN (Ej 
delegerbart) 

Enligt dom HFD 2016 ref. 74 gäller 
delegationsförbud då detta ses som ärende 
som faller under 6 kap 34 § 3p KL 
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C3.5.1 - I brådskande fall 6 kap 39 § 
KL 

Ordförande Ska anmälas till nämnden 

C3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt 
förordnad 
ledamot 

Se även Nr. C1.15 

C3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU AU 

C3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Handläggare BoF 
Tjänsteperson i 
beredskap 

E – Föräldrabalken 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
E1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 

st FB 
Handläggare 
BoF 

Se Socialstyrelsens allmänna råd 2011:2 – Socialnämndens 
utredning och fastställande av faderskap. Utredning ska anses 
inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat 
en man inte vara far enligt 1 kap 2 § FB. 

E2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Enhetschef 
BoF 

E4 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap 9 § FB Handläggare 
BoF 

Beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden. 

E5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap 5 § 2 
st och 6 § 2 
st FB 

Handläggare 
BoF 
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E6 Utreda och besluta att en åtgärd får genomföras 
utan den ena vårdnadshavarens samtycke 

6 kap 13 a § 
FB 

AU Beslut om insats kan fattas av socialsekreterare medan beslutet 
om att tillåta att insatsen görs mot vårdnadshavarens vilja 
måste fattas av IU. Se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 
10/2012. 

E7 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-
och umgängesmål 

6 kap 19 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E8 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap 20 § 
FB 

Handläggare 
BoF 

E9 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 
FB 

Enhetschef 
BoF 

E10 Godkänna avtal om underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än 3 månader 

7 kap 7 § FB Handläggare 
BoF 

Se SKL:s cirkulär 2006:54 – Beräkning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn under 18 år. 

E11 Godkänna avtal för vård, boende och umgänge 6 kap 6 och 
17 a §§ FB 

Handläggare 
BoF 

E12 Begäran hos tingsrätten om att utse 
vårdnadshavare/förmyndare för barn 

6 kap 7-10 
§§ FB 

Enhetschef 
BoF 

F – Beslut enligt SoL gällande ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
F1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1§ 

SoL 
Handläggare STF 
Tjänsteperson i beredskap 

En individuell bedömning ska alltid göras i 
biståndsärenden 

F2 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare STF 

F3 Beslut i fråga om deltagande i kompetenshöjande 
verksamhet som villkor för försörjningsstöd 

4 kap 4 § 
SoL 

Handläggare STF Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation 

F4 Beslut att avslå eller reducera försörjningsstöd vid 
vägran att delta i kompetenshöjande verksamhet 
eller frånvaro utan godtagbara skäl 

4 kap 5 § 
SoL 

Handläggare STF 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd till el- och 
hyresskulder upp till 20 000 kr 

4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF 
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F5.1 - Över 20 000 kr 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder 4 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Enhetschef STF 

F7 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

4 kap 2 § 
SoL 

Handläggare STF 

F8 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 
medel 

4 kap 1 § 
SoL 

Verksamhetsområdeschef 
STF 
Enhetschef STF 

F9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL 

9 kap 1 
och 2 §§ 
SoL 

Handläggare STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt 

F10 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 
st SoL 

Enhetschef STF Beslutet om ekonomiskt bistånd ska innehålla 
uppgift om den eller de omständigheter som utgör 
grund för återbetalningsplikt, jfr 4 kap 28 § SoL 

F11 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap SoL som utgått obehörigen eller med för 
högt belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef STF 

G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för 

vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 månader 
4 kap 1 § 
SoL 

AU Observera LOU men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1.2 - över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

G2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 
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G3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
PSV 

H – Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
H1 Beslut om att inleda utredning 

om skäl för tvångsåtgärd 
7 § LVM Enhetschef PSV 

Tjänsteperson i 
beredskap 

H2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef PSV 

H3 Beslut om vilken tjänsteperson 
som ska vara kontaktperson och 
svara för kontakterna med 
missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Handläggare PSV 

H4 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Handläggare PSV 
Tjänsteperson i 
beredskap 

Beslut om läkarundersökning ska fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig 

H5 Beslut om att hos 
förvaltningsrätten ansöka om 
vård 

11 § 
LVM 

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men inte till 
tjänsteperson 

H6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 

Beslutet ska dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga 
beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 

H7 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § 

18 b § 
LVM 

Ordförande 
Vice ordförande 
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LVM ska upphöra Särskilt förordnad 
ledamot 

H8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 
LVM 

Enhetschef PSV 
VO-chef PSV 
Avdelningschef SO 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Tjänsteperson i 
beredskap 

H9 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 2 
LVM 

Enhetschef PSV 
VO-chef PSV 
Ordförande 
Vice ordförande 
Särskilt förordnad 
ledamot 
Tjänsteperson i 
beredskap 

AU 

I – Beslut enligt SoL gällande äldre och personer med funktionsnedsättningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
I1 Beslut om insats i form av särskilt boende 4 kap 1 § 

SoL 
Vux.funk: AU 
PSV: Enhetschef 
ÄO: Handläggare 

OBS! Notera skillnaderna i 
delegation. 

I2 Beslut om insats i form av hemtjänst 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I3 Beslut om insats i form av boendestöd 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I4 Beslut om insats i form av kontaktperson/-familj och andra 
uppdragstagare 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 
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I5 Beslut om insats i form av ledsagare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I5.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I6 Beslut om insats i form av avlösare upp till 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I6.1 - Över 12 timmar 4 kap 1 § 
SoL 

AU 

I7 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj, 
ledsagare, avlösare och andra uppdragstagare 

Handläggare LSS 

I8 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I9 Beslut om insats i form av matservice 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I10 Beslut om insats i form av dagverksamhet (ÄO) och daglig sysselsättning 
(SO) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I11 Beslut om insats i form av heldygnsbedömning på utredningsenhet 
(äldreomsorg och PSV) 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I12 Beslut om insats i form av avlösning på avlösningsenhet 8 kap 2 § 
SoL 

Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

I13 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna 4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare LSS 

I14 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats i hem 
för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 
SoL, 
6 kap 1 § 
SoF 

Handläggare LSS Se aktuellt cirkulär från SKL. 

I15 Beslut i fråga om jämkning av avgifter inom äldreomsorgen och Stöd och 8 kap 2,4-9 Avgiftshandläggare Se även Nr A1.8 nedsättning 
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omsorg §§ SoL och befrielse från avgift samt 
Nr. B23 

J – Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
J1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Beslut om personkretstillhörighet kan 
inte överklagas särskilt 

J2 Beslut om biträde av personlig assistent 9 § 2 LSS AU Avser inte personer som fyllt 65 år 
J3 Beslut om insats i form av personlig assistent 

(tillfällig utökning) 
9 § 2 LSS Handläggare LSS 

J4 Faktiskt uppkomna merkostnader vid ordinarie 
assistents frånvaro 

9 § 2 LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J5 Beslut om insats i form av ledsagare 9 § 3 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J6 Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7 Beslut om insats i form av avlösning i hemmet upp 
till 12 timmar 

9 § 5 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J7.1 - Utöver 12 timmar 9 § 5 LSS AU 
J8 Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet 
9 § 6 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

J9 Beslut om insats i form av korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Handläggare LSS 

J10 Beslut om insats i form av boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Handläggare LSS 
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J11 Beslut om insats i form av boende i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom 
kommunen och hos annan huvudman 

9 § 8 LSS AU 

J12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 

9 § 9 LSS ÄO: Handläggare och enhetschef 
myndighetsutövning 
Vux.funk: AU 

OBS! Notera skillnaderna i delegation. 

J13 Beslut om insats i form av daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig 

9 § 10 LSS Handläggare LSS Personkrets 1 och 2 

J14 Beslut om att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen 

11 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare LSS 
J16 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 
16 § 2 st LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning 

Med undantag för personlig assistans 
och bostad med särskild service där IU 
är beslutsfattare 

J17 Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare 

J18 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt 
eller för hög assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetsområdeschef 
Vux.funk 

J19 Beslut om avgift från förälder vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 2 och 4 
§§ SoF 

Handläggare LSS Beslutet är inte överklagningsbart 

J20 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till FK 

51 kap SFB Handläggare LSS 

J21 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) enligt riktlinjer 

Handläggare 

J21.1 - Utöver riktlinjer AU 
J22 Beslut om att anmäla till överförmyndare att 

person som omfattas av LSS är i behov av 
15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS

Enhetschef ÄO 
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förmyndare, förvaltare eller god man myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

J23 Beslut om anmälan till överförmyndaren att behov 
av förmyndare, förvaltare eller god man ej längre 
finns 

15 § pkt 6 LSS Handläggare ÄO och LSS
Enhetschef ÄO 
myndighetsutövning
Boendechef ÄO 
Hemtjänstchef 
Verksamhetsområdeschef 

K – Färdtjänst, Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
K1 Beslut om färdtjänst, inklusive beslut om ledsagare och fordonstyp enligt 

riktlinjer 
6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 §. 

K1.1 - Utöver riktlinjer 6-9 §§ Lag om 
färdtjänst 

AU 

K2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

12 § Lag om 
färdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K3 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst om tillståndshavaren gjort sig 
skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller 

12 § Lag om 
färdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 16 § 

K4 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K4.1 - Utöver riktlinjer 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

AU 

K5 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om förutsättningarna för 
tillstånd inte längre finns 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggare ÄO 
och LSS 

Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 §. 

K6 Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst om tillståndshavaren gjort 
sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller för riksfärdtjänst 

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

AU Överklagas genom 
förvaltningsbesvär 13 § 
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L – Bostadsanpassning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
L1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp 4 § BAB AU 
L2 Beslut om bidrag upp till 3 prisbasbelopp 4 § BAB Verksamhetsområdeschef 

Enhetschef 
L3 Beslut om bidrag upp till 1 prisbasbelopp 4 § BAB Handläggare BAB 

M – Hälso- och sjukvård Patientsäkerhetslagen (PSL) m.fl. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
M1 Beslut i fråga om att anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada. 
3 kap 5§ 
PSL 

MAS Se HSLF-FS 
2017:41 
Se HSLF-FS 
2017:40 

M2 Beslut i fråga om att anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en 
person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är 
verksam eller har varit verksam hos vårdgivare, kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 
kap 2 § HSL 

M3 Anmälan av verksamhet 2 kap 1-
2§§ PSL 

Verksamhetsområdeschef Se SOSFS 
1998:13 
Se SPSFS 
2013:18 

N – Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
N1 Beslut om utlämnande av allmän 2 kap 14 § Handläggare För vägledning i olika situationer, exempelvis för men-
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handling till enskild eller annan 
myndighet 

TF, 
6 kap 1-5 §§ 
OSL 

Enhetschef /sekretessprövning, hänvisas till OSL och Socialstyrelsens 
vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten 
och i hälso- och sjukvården”. 

N2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap 14 § 
TF, 
6 kap 1-5 §§ 
TF, 
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Verksamhetsområdeschef 
Enhetschef 

För vägledning i olika situationer hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning ”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och sjukvården”. 

N3 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § 
SoL, 
11 kap 3 § 
OSL 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O – Upphandling, avtal mm 
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna. 
Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. 
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
O1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut >5 basbelopp AU 
O2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 5 

prisbasbelopp 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 

O3 Upphandling högst 2 prisbasbelopp Verksamhetsområdeschef 
O4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare 
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O5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett 
prisbasbelopp 

AU 

O6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: 
Verksamhetsområdeschef 

O7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef 
Ersättare: Förvaltningschef 

O8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Nya 
dataskyddsförordningen 

O9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

O10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller 

P – Övrigt inom socialnämndens verksamhet 

P1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare 
P1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 

enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 
9 kap 3 § SoL Enhetschef 

P1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Handläggare 

P1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SB 107 kap 5 § SB 
9 kap 2 § SoL 

Administratör 

P1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag 

16 kap 18 § SB Handläggare 
Administratör 

P1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen 

Handläggare 
Administratör 
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P2 Eftergift av ersättning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef 

P3 – Övriga ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
P3.1 Fondmedel AU 
P3.2 Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till SN:s nästa sammanträde 6 kap 39 § KL Ordförande 

Ersättare: vice ordförande 
P3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef 

Ersättare: Verksamhetsområdeschef 
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Utökning av boendeplats inom 
stöd och omsorgs särskilda 

boenden, LSS 



 

        
 

  
   

              
             

               
                

              
         

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-11 
Dnr 18SN479 

Utökning av boendeplats inom stöd och omsorgs särskilda 
boenden, LSS 

Förslag till beslut 
Att nämnden godkänner informationen 

Ärendebeskrivning 
Eftersom processen att skapa nya boenden är lång ser vi möjligheten att utöka boendeplatser 
på Renen/Liljans gruppbostad med ett närboende som en möjlighet att minimera risken för 
medborgares lidande och viten. En närboendeplats kan i detta fall jämföras med en plats på 
servicebostad enligt LSS. Det vill säga att det krävs en relativt god förmåga att driva sitt 
livsprojekt men möjlighet till stöd finns i närheten, dygnet runt. En servicebostad är en 
mellanform mellan ett helt självständigt boende en lägenhet i gruppbostad. 

Beslutsunderlag 

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

Jan Lindberg 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 
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Information om permanentning av 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-05 
Dnr 19SN66 

Information om permanentning av läkemedelsrobot 

Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av informationen och godkänner den. 

Ärendebeskrivning
Idag på marknaden finns det välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller 
andra funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt gör att 
personen inte längre blir bunden till de specifika läkemedelstiderna. Det lösgör tid för 
hemtjänsten till andra SoL- insatser och blir även kostnadseffektivt då det kostar mer att 
personal går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

Inför uppstarten av projektet upprättades en projektplan och det gjordes en inventering av 
vilka personer med delegerade insatser för läkemedel utan SoL-insatser som fanns som kunde 
vara aktuella för projektet. Personen måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen 
meddelar att det är dags att ta läkemedel, se tillräckligt bra, höra maskinen samt ha så pass bra 
funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina läkemedel. Personen måste också 
ha, eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel för att delta i projektet. 
Dessutom måste patienten vara positivt inställd till att få sina läkemedel via roboten. 

På de maskiner som nu är i bruk har vi sparat in 12 besök/dag. Varje besök beräknas ta 15 
minuter. Ett besök kostar hemsjukvården ca 90 kr. Det betyder att hemsjukvården skulle ha 
betalat ca 29 790 kr/mån. för besöken. Varje automat kostar 2 500 kr/mån. I pengar sparar 
man ca 20 000 kr/mån. Det innebär också att man sparat 3 timmars arbetstid/dag för 
undersköterskorna i hemtjänsten vilket motsvarar 90 timmar/ mån. Hemsjukvården lägger 
idag ca 4 timmar/mån. totalt på att administrera robotarna. Totalt en besparing på ca 86 
timmars arbetstid/mån. för de fyra robotarna som var ute i januari 2019. Det motsvarar drygt 
0,5 årsarbetare i sparad arbetstid. 

De personer som har fått en robot är över lag väldigt nöjda. En av personerna uttrycker att det 
känns tryggt och säkert. Finns det en osäkerhet om medicinen är tagen eller ej går det att läsa 
av på roboten. Ingen av personerna som har roboten nu har någonting negativt att säga om 
detta sätt att ta sina läkemedel. Roboten ökar självständigheten hos personen som har den och 
ger ökad frihet då de inte behöver anpassa sina liv efter de tider hemtjänsten avsatt för besök 
hos dem. Med läkemedelsroboten kan man ha större tidsspann för när medicinen ska tas. 

Med den brist på arbetskraft som råder behöver vi använda oss av tekniska lösningar för att 
frigöra personalens arbetstid där så är möjligt. Ekonomiskt sparar kommunen pengar för alla 
brukare med två eller fler läkemedelstillfällen per dag som är hjälpta av roboten. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering 201902 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 
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Utvärdering av test av läkemedelsrobot 

Bakgrund 
Det har skett en ökning av avvikelser under de år som hemsjukvården varit i kommunens regi. 
Det rapporterades 1 avvikelse 2013, 62 avvikelser 2016 och 92 avvikelser 2017. Det ökade 
antalet avvikelserapporteringar betyder inte nödvändigtvis att det sker fler fel 
läkemedelshanteringen, bara att det rapporteras mer frekvent. Det är dock tydligt att det finns 
en brist i hanteringen av läkemedel som möjligen kan bero på att de som hanterar läkemedel 
saknar kunskapen att utföra de uppgifter de är delegerade att utföra. 

Kompetensnivån bland vårdpersonalen har minskat samtidigt som det är svårare att rekrytera 
både legitimerad personal och undersköterskor/vårdbiträden. Ett led i att effektivisera arbetet 
är att använda sig av den välfärdteknik som finns att tillgå på marknaden. 

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 
delaktighet och/eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en 
funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon 
annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga 
livet eller köpas på konsumentmarknaden. 

Hemsjukvården köper dagligen tjänster av hemtjänsten att utföra delegerade insatser som inte 
sammanfaller med SoL-insats. Det handlar främst om att ge läkemedel i form av tabletter, 
injektioner eller ögondroppar. 

Idag på marknaden finns det välfärdteknik som hjälper personer med kognitiv svikt eller andra 
funktionsnedsättningar att ta sina läkemedel. Det ökar självständigheten samt gör att personen 
inte längre blir bunden till de specifika läkemedelstiderna. Det lösgör tid för hemtjänsten till 
andra SoL- insatser och blir även mer kostnadseffektivt eftersom att det kostar mer att personal 
går hem och ger läkemedel än vad det kostar att hyra läkemedelsroboten. 

På marknaden idag finns det en läkemedelsrobot, utformad av Evondos, som hjälper brukare 
med komma ihåg att ta sina läkemedel i tid. Till roboten finns även ett distansvårdsystem vilket 
betyder att den som har behörighet på distans kan se alla aktiviteter som händer kring roboten. 
Det går även att ändra inställningar på distans. Roboten har ett låst skåp som fylls på med 
dosdispenserande läkemedelsrullar. Roboten talar om både med ljud och ljus i stegrande 
frekvens att det är dags för brukaren att ta sina medicin. Den läser optiskt av dospåsarna, vilket 
innebär att påsarna alltid ges till rätt person, på rätt dag och vid rätt tidpunkt. Om brukaren av 
någon anledning inte tar sina läkemedel, samlas dessa i ett låst fack i maskinen. Ett meddelande 
går då iväg till berörd personal enligt en larmkedja som verksamheten har valt. Vid eventuella 
fel på roboten får ett meddelande till Evondos som då kan starta undersökningen av vad som 
kan vara fel. 

Genomförande 
Vi beviljades medel från Innovationsfonden på ca 118 00 kronor till leasing av 
läkemedelsrobotar för ett försöka på sex månader. Försöket har pågått från hösten 2018. 

Inför uppstarten upprättades en projektplan och det gjordes en inventering av vilka personer 
med delegerade insatser för läkemedel utan SoL-insatser som fanns som kunde vara aktuella 



                 
               

                
                 

             
                
 

                 
               
              

          
                

       

                
                 
                

                
    

                    
               

                 
     

             
               

               
               

    

                  
                  

                  
     

                
       

                
                 
             

            
       

för projektet. Av dessa gjordes ett urval vilka som kunde tänkas klara av att ta sina mediciner 
med hjälp av roboten. Personen måste kunna förstå vad som ska göra när maskinen meddelar 
att det är dags att ta sina läkemedel. Vidare måste personen kunna se tillräckligt bra, höra 
maskinen samt ha så pass bra funktion i händerna för att kunna öppna påsen och ta sina 
läkemedel. Personen måste också ha, eller vara aktuell för att få, distansdispenserade läkemedel 
för att delta i projektet. Dessutom måste patienten vara positivt inställd till att få sina läkemedel 
via roboten. 

Av de personer som identifierades i starten var det ingen som var intresserad av att ingå i 
projektet då de sedan tidigare hade hjälp av hemtjänsten. De som inkluderats i projektet i 
efterhand har fått Evondos presenterat som ett förstahandsval när det kommer till stöttning vid 
läkemedelshantering som inte sammanfaller med SoL-insats. Personerna hade sedan tidigare 
ingen hjälp av hemtjänsten. Den 31/1-19 var det fyra personer som ingick i projektet och som 
har en Evondos som påminner om läkemedelsintag. 

Resultat 
Det är idag fem personal som är administratörer av Evondos, dessa har behörighet att lägga till 
och ta bort brukare och personal. Det är 18 personer som har fått utbildning och har behörighet 
som användare. De kan således gå in i distansvårdssystemet men kan inte lägga och ta bort 
brukare/personal. Tre personer har behörighet som påfyllare det vill säga att de kan logga in i 
roboten men inte i distansvårdssystemet. 

På de fyra maskiner som nu är i bruk har vi sparat in 12 besök/dag där varje besök beräknas ta 
15 minuter. Ett besök kostar hemsjukvården ca 90 kr. Det betyder att hemsjukvården skulle ha 
betalat ca 29 790 kr/månad för de besöken. Varje automat kostar 2 500 kr/månad. I pengar 
sparar man nästan 20 000 kr/månad. 

Det innebär och att man sparat 3 timmars arbetstid/dag för undersköterskorna i hemtjänsten. 
Det motsvarar 90 timmar i månaden. Hemsjukvården lägger idag ca 4 timmar/månad totalt på 
att administrera robotarna. Det betyder att det i äldreomsorgen skett en besparing på ca 86 
timmars arbetstid/månad för de fyra robotarna som var ute i januari 2019. Det motsvarar drygt 
0,5 årsarbetare i sparad arbetstid. 

De personer som har fått en robot är över lag väldigt nöjda. En av personerna uttrycker att det 
känns tryggt och säkert, om det finns en osäkerhet om medicinen är tagen eller inte går det att 
läsa av på roboten. Ingen av de personer som har roboten nu har någonting negativt att säga om 
detta sätt att ta sina läkemedel. 

Sammanfattning 
Med den brist på arbetskraft som råder behöver vi använda oss av tekniska lösningar för att 
frigöra personalens arbetstid där så är möjligt. 

Vi ser även att denna lösning ökar självständigheten hos personerna som har den. De får även 
en större frihet då de inte behöver anpassa sina liv efter de tider hemtjänsten avsatt för besök 
hos dem. Med läkemedelsroboten kan man ha större tidsspann för när medicinen ska tas. 

Ekonomiskt sparar kommunen pengar för alla brukare med två eller fler läkemedelstillfällen 
per dag som är hjälpta av roboten. 



   

    
    

Ärende 14 

Plan för fortsättning av 
verksamheten ”korttids i väntan 

på” 



 

        

  
             

             
           
           

              
            
          

               
   

                 
               
              

               
              
            

      

               
              

               
                 

              

              
                

      

            
           

                
   

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-01 
Dnr 19SN69 

Plan för fortsättning av verksamheten ”korttids i väntan på” 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att befintlig verksamhet på Villa Utkiken flyttas till en enhet på
Ängsgården. 

Ärendebeskrivning
Antalet äldre ökar kraftigt under kommande år. Det råder för närvarande obalans mellan 
behovet av särskilda boendeplatser och tillgängliga boendeplatser. Renoveringar av mer akut 
karaktär påverkar också platstillgången negativt. Norrgården har renoverats under fjolåret och 
vi har ytterligare ett särskilt boende med liknande problem som kommer att kräva omfattande 
renoveringar. Det här får konsekvenser för såväl den enskilde som äldreomsorgens 
verksamheter och ekonomi. Med bakgrund av liknande problem beslutade Socialnämnden 
2017-02-22 att öppna 12 platser under hösten 2017 för korttidsvistelse i väntan på plats till 
särskilt boende (Villa Utkiken) 

När man inte kan garantera en god och säker vård i hemmet kan brukare hänvisas till vistelse 
på korttidsplats i väntan på erbjuden plats till särskilt boende. Beslut om bistånd enligt SOL§ 
4:1 gällande vård och omsorgsboende är då klart. Målgruppen kan vara både personer som 
väntar på ett särskilt boende eller personer som bedöms behöva särskilt boende under kort tid, 
där det kan finnas fördelar med att lägenheten är möblerad. Tillfällig vistelse på korttidsplats 
kan även erbjudas personer som väntar på beslut och verkställighet om assistansersättning 
enligt Lagen om stöd och service. 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i 
kraft 1 januari 2018 har medfört att kommunen fått kortare tid för utskrivningsprocessen. Vårt 
betalningsansvar träder ikraft efter 3 dagar och kostar kommunen 7800 kr per dygn. Det 
innebär att det är av stor vikt att vi klarar att ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhuset 
inom 3 dagar. Villa Utkikens verksamhet är en del i att vi klarar det uppdraget. 

Det finns fördelar med att flytta enheten till Ängsgården eftersom all personal på Villa
Utkiken flyttar med till Ängsgården. En annan fördel är att det är de minsta lägenheterna vi 
har och att boendet är centralt beläget. 

Socialtjänsten äskade inför Vep 2019-2021 medel för ovanstående verksamhet till en tom 
enhet på Norrgården. Medel till ombyggnation erhölls men inga medel till drift. 
Om driftsmedel erhålls i framtiden är det möjligt att göra en ny analys, alternativt öppna 10 
demensboendeplatser på Norrgården. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

       
     
   

Ärende 15 

Begäran om att lyfta 1,0 mkr till 
nytt vård- och omsorgs- boende 
från kommunstyrelsens centrala 

pott 



 

           
    

  
            

           

             
           

             
           

         

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-06 
Dnr 19SN75 

Begäran om att lyfta 1,0 mkr till nytt vård- och omsorgs-
boende från kommunstyrelsens centrala pott 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 1,0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för att påbörja projektering av nytt vård- och omsorgsboende 

Ärendebeskrivning 
I VEP 2019-2021 finns avsatt 1,0 mkr till utredning/projektering av nytt vård- och 
omsorgsboende. Det planerade vård- och omsorgboendet ska även ersätta Munkberga. Utifrån 
framtida behov av platser och Munkbergas otillräckliga standard är det viktigt att påbörja 
projektering. Tidplan avser: start av utredning/ projektering 2019, projektering 2020 samt 
byggstart våren 2021 för att stå färdigt hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

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

Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen 



   

  

Ärende 16 

Fastighets- och inköpsstrateg 



 

  

  
           

      

          
            

             
               

              
             

            
 

    

    
     
     
    
     
        
   

        
 

  
          

  
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-03-05 
Dnr 19SN65 

Fastighets- och inköpsstrateg 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att ge förvaltningschefen uppdraget att inrätta en ny 
tjänst som fastighets- och inköpsstrateg för socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning
För att socialförvaltningen ska kunna bedrivas kostnadseffektivt med bibehållen kvalitét 
behöver verksamhetens behov av lokaler och inköp samordnas. Ansvaret för att koordinera 
lokalbehov och inköp ligger inte på någon särskild tjänsteperson idag utan hanteras av 
respektive chef. För att skapa ordning och reda och arbeta med god framförhållning i frågor 
som är avgörande för utvecklig och ekonomi i balans gör förvaltningen bedömningen att en 
person bör rekryteras som tilldelas ansvaret för frågorna. På sikt ska tjänsten innebära 
minskade kostnader i förbrukningsmaterial och hjälpmedel samt bidra till minskade lokal- och 
återställningskostnader. 
Kostnad: ca 650 000 kr 

Uppdrag för fastighets- och inköpsstrateg: 
Ansvara för boendeplaner tillsammans med verksamheten 
Ansvara för omställning i befintliga lokaler 
Ansvara för projektering vid nybyggnation 
Ansvara för förlängning av större hyresavtal 
Ansvara för uppföljningar av avtalstrohet i samverkan med inköpsavdelningen 
Ansvara för större upphandlingar 
Hålla ihop förvaltningens behov och planering för reinvesteringar 
Aktuella utredningsuppdrag 

Beslutsunderlag 

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

Eva Börjesson Öman 
Bitr socialchef, administrativchef 
Socialförvaltningen 



   

 

Ärende 17 

Delgivningar mars 
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Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-02-18 

§ 6 
Uppsägning av avtal med beroendecentrum Region Norrbotten 
Diarienr 18KS779 

Beslut 
Kommunfullmäktige säger upp avtalet med Beroendecentrum Region Norrbotten. 

Ärendebeskrivning
Nuvarande avtal om Beroendecentrum har funnits sedan 2014. Platserna har inte nyttjats 
frekvent av Piteå kommun. Norrbottenskommunerna föreslår en uppsägning av avtalet och 
samtliga socialchefer i länet är av samma åsikt. Avtalet behöver sägas upp senast 31 december 
2018, för att ingen ny avgift ska behöva erläggas. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 § 222 
Socialnämndens föreslår att till kommunfullmäktige förorda en uppsägning av avtalet med 
Beroendecentrum i Sunderbyn. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 § 52 Norrbottens kommuners styrelse 2018-12-06 Beroendecentrum uppsägning avtal 
 § 63 Kommunförbundet Norrbotten 2014-09-18 Samarbete inom missbruks- och 

beroendevård 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
         

 

            
          

         

 
  

    
  

  
    

  
   
   

      
    

        
          

    
 

           

             
    

                
            
              

        

            
          
             
   

_____ 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-02-18 

Kommunfullmäktige 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

S 
S, V, MP 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott: 
MP, S, V 

V 
V, MP, S 
I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott: 
MP, V, S 

MP MP, V, S, SLP 
SLP SLP, MP, S, V 
M M, C, KD, L, SJV, MP, S 
C C, M, L, KD, SJV 
KD KD, C, M, L, SJV, MP, S, V, SD 
L L, C, M, KD, SJV, SLP, MP, S, V, SD 
SJV SJV, M, C, S, KD 
SD 

(1 av 2)

§ 9 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 
Diarienr 18KS599 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer angiven ordning för inkallande av ersättare för de val av 
styrelse och nämnder som förrättades vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 
2018. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i angiven 
partigruppsordning 

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet. 

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om inget annat föreskrivs i lag eller annan författning 
rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Ärendebeskrivning 
Vid val av ersättare i styrelse och nämnder ska fullmäktige fatta beslut om den ordning i 
vilken de ska kallas till tjänstgöring. Om fullmäktige inte fastställer någon inkallelseordning 
gäller att turordningen inte styrs av partitillhörighet, utan ersättare träder istället in i den 
ordning de finns upptagna i fullmäktiges protokoll gällande valet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 279 om ordning för inkallande av ersättare i 
styrelse och nämnder 2019-2022. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår nu att 
särskild ordning för inkallande i barn- och utbildningsnämnden tas bort vid inkallande av 
ersättare för deras partier. 



 

      
 

             
 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-02-18 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
          

   
 

             
     

              
            

              
  

      

      
 

             
 

    

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-02-18 

§ 10 
Rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
(LSS) 3 kvartalet 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut Lagen om stöd och 
service (LSS) för kvartal 3 2018. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Rapportering LSS kvartal 3 2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
        

 
 

           
   

               
         

          

      

          
 

             
 

            
       
     

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-02-18 

§ 11 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 3 
kvartalet 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 
för kvartal 3 2018. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 3, 2018. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Agnetha Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 § 217 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut – SoL, kvartal 3 2018 
 Rapportering kvartal 3 2018 Stöd och omsorg (SoL) 
 Rapportering kvartal 3 2018 Äldreomsorgen (SoL) 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 

         
        

              
               

          
            

       

    
            

           

 
        

             
             

          
          

         
    

         
 

            
 

 

            
     

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 47 
Sprinklersystem Hummerstigen 
Diarienr 18KS852 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår yrkan om investeringsbudget för installation av verksamhetsanpassat 
brandskydd till LSS-boende för barn och unga på Hummerstigen. 

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

Socialnämndens beslut 2018-12-19 § 248 
Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om investeringsbudget för 2019 på 650 tkr för 
installation av verksamhetsanpassat brandskydd till LSS-boende för barn och unga på 
Hummerstigen. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen beviljar principiellt inte sidoordnade budgetäskanden om det 
inte finns mycket särskilda skäl och att frågan inte kunnat förutses. Socialnämnden bör 
inventera sina samtliga bostäder och göra en bedömning om behov av investering i 
sprinklersystem m.m. och återkomma i Verksamhetsplaneringen för 2020-2022 med ett 
sammantaget äskande. Kommunledningsförvaltningen anser därför att yrkan ska avslås, om 
investeringsbudget för installation av verksamhetsanpassat brandskydd till LSS-boende för 
barn och unga på Hummerstigen. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): avslag till kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Helena Stenberg (S) och Johnny Åström (SJV): bifall till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
     

 

       

         
         

  

        
             

          
      

                
             
                
    

                
           

          
            

                

             
              

          
        

           
         

           
 

  
       

 
      

      

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 54 
Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
Diarienr 19KS121 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare antagit riktlinjer för subventionerade anställningar och 
kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP). Dessa har inför revidering beretts i 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

Bakgrund 
2005 beslutade Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, numera 
Samhällsbyggnadsnämnden, att införa KAP för ungdomar under 25 år som uppbär stöd till 
försörjning. I huvudsak kompletterar programmet arbetsförmedlingens insatser för unga som 
inte får ta del av statliga program. 

Sedan 2014 har Samhällsbyggnad även arbetat med att ta emot den över 25 år som uppbär
stöd till försörjning. Även här som ett komplement till arbetsförmedlingens insatser för den 
som inte kan ta del av statliga program. För båda grupperna är det Socialtjänsten som bedömt 
vem som anvisas till programmet. 

I dag märks att fler personer som är i behov av försörjningsstöd ofta står långt från 
arbetsmarknaden, samtidigt som arbetslivet har svårt att rekrytera arbetskraft med önskvärd 
kompetens. Fler av dessa personer är inte kvalificerade för arbetsförmedlingens 
programverksamhet. Utifrån detta krävs samordnade insatser och aktivitet för att personer inte 
ska fastna i ett långt passivt försörjningsstöd utan i stället bli en del av den funktionella 
arbetskraften. 

Piteå kommun har under långt tid samverkat med Arbetsförmedlingen och där förenat rollen 
som arbetsgivare med att erbjuda möjligheter till arbete och sysselsättning för dem som står 
utanför ordinarie arbetsmarknad. Detta sker med olika former av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som subventionerade anställningar och olika praktikmöjligheter. Förutom 
subventionerade anställningar har Piteå kommun ett eget program för anställningar, Tillfälliga 
kommunala anställningar (TKA), för människor med försörjningsstöd, ofta med 
försörjningsansvar mot barn och som inte är kvalificerade för subventionerade anställningar 
via Arbetsförmedlingen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-21 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Riktlinjer för Kommunalt 
arbetsmarknadsprogram (KAP). 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderade Riktlinjer för subventionerade 
anställningar. 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

      

  
         

         
         

 
           

             
          

          
  

     

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

Socialnämndens beslut 2018-11-21 
Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av riktlinjerna för Kommunalt 
arbetsmarknadsprogram och föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagna riktlinjer. Förslaget 
ges under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden fattar samma beslut som 
Socialnämnden. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Då båda riktlinjerna handlar om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa föreslås att riktlinjer för subventionerade anställningar och 
kommunala arbetsmarknadsprogram slås samman till ett dokument, Riktlinjer för aktiva 
åtgärder för arbetslösa. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



     

 

       

 

     
          

         
     

Riktlinjer för aktiva åtgärder för 
arbetslösa 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för aktiva åtgärder för 
arbetslösa Riktlinjer 2019-03-04 § 54 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Samhällsbyggnad/socialtjänsten 1 19KS121 2023-12-31 
Dokumentinformation Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
Dokumentet gäller för Försörjningsstödstagare i åldern 18-65 år som bedöms behöva stöd 

för att närma sig egen försörjning eller provas mot arbetsmarknadens 
krav. Anställda inom Piteå kommun. 



 

          
             

              

    
         

     

          
        

             

   
             

         
         

    
          

     
          

              
 

          
          

            
             

     

          
        

              
            

      
      

            
             

         

Sid 1 

Målgrupper 

Målgruppen för Kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) är personer med stöd till 
försörjning i åldern 18-65 år. Utgångspunkten är att flertalet av mottagarna av försörjningsstöd 
har någon förmåga till lönearbete men kan behöva stöd för tillträde till arbetsmarknaden och 
självförsörjning. 

Målgrupper för subventionerade anställningar är: 
• Personer som är eller riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. 

• Personer som deltar i KAP 

• Personer med funktionsvariationer i förhållande till arbetsmarknaden som därför har 
svårt att finna, få och behålla ett arbete. 

• Personer som tillhör grupper som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. 

Mål 

 Utöka utbudet av arbetskraft 
 Korta tiden i passivitet och därmed på sikt lägre kostnader för stöd till försörjning 
 Tillvarata arbetsförmågan hos personer med funktionsvariationer i förhållande till 

arbetsmarknaden, kommunens behov av arbetskraft och möjligheter att kvalificera 
sig för statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 Stärka kompetens hos individen och därmed skapa kompetenta medarbetare för 
Piteå kommun eller andra arbetsgivare. 

 Stödja personer till rätt insats och rätt stöd från rätt myndighet 
 Piteå kommun tar sin del av ansvaret för att ge medborgarna möjlighet till arbete 

och egenförsörjning 

Genomförande 

Socialtjänsten anvisar deltagare till Samhällsbyggnad som ansvarar för aktiviteter, planering 
och uppföljning av KAP. Försörjningsstöd utbetalas under inskrivningstiden förutsatt att 
planering följs och övriga villkor är uppfyllda. Programmet innehåller förutom praktik andra 
aktiviteter som utgår från individers behov. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan 
verksamheterna och revideras vid behov. 

Arbetsförmedlingen anvisar personer med möjlighet till subventionerad anställning i dialog 
med Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad föreslår lämpliga arbetsplatser inom kommunen. 
Arbetsplatsen utser handledare. Personer i KAP och den med stöd till försörjning är prioriterade 
men även andra är aktuella. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan 
Samhällsbyggnad och Arbetsförmedlingen. Samhällsbyggnad informerar Socialförvaltningen 
och vid behov andra förvaltningar om rutiner. 

För personer med stöd till försörjning som har försörjningsansvar mot andra, där 
Socialförvaltningen bedömer att en anställning är viktig men personen inte är kvalificerad till 
subventionerad anställning via arbetsförmedlingen, kan Samhällsbyggnad erbjuda en tillfällig 



 

           

          
           

           
         

           
           

             
    

           
          

     

       
          

         

             
         

   

       
            

            
 

                
  

     

Sid 2 

kommunal anställning. Rutiner för anvisning tas fram gemensamt mellan Samhällsbyggnad och 
Socialförvaltningen. 

Samhällsbyggnad samarbetar med samtliga förvaltningar inom Piteå kommun om arbetsplatser. 
Samhällsbyggnad följer upp anställningar, utbildar och stödjer handledare i förvaltningarna för 
bra mottagande på arbetsplatser. Respektive förvaltning ska ha minst en subventionerad 
anställning per påbörjat hundratal medarbetare. Ansvaret för lönekostnaden för 
subventionerade anställningarna ligger hos Samhällsbyggnad, som också har en budgetpost för 
detta. Intäkter för lönesubventioner och andra intäkter föranledda av anställningarna stannar 
hos Samhällsbyggnad för att maximera antalet personer som kan tas emot och minska 
kommunens kostnader för programmet. 

Förvaltningar kan själv anställa personer med subventionerad anställning som inte belastar 
Samhällsbyggnads budgetpost. I dessa fall kan Samhällsbyggnad bistå förvaltningarna med 
ansökan/återsökning om lönesubvention hos Arbetsförmedlingen. 

Kommunledningsförvaltningens personalavdelning beslutar om lönenivåer. I normalfallet 
används beredskapsavtalet när anställning utgår från individs behov och allmänna 
bestämmelser när det är ett arbetsgivarbehov som leder till anställning. 

Förutom ovanstående kan Piteå kommun erbjuda olika typer av praktikprogram i dialog med
andra myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen. Överenskommelser om detta görs mellan 
Samhällsbyggnads och aktuell myndighet. 

Uppföljning/utvärdering 

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

Antagen av KS 2019-03-04 § 54 



 

 
    

 

      

           
          
          

             
   

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 55 
Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 
Diarienr 18KS770 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Riktlinjerna för kommunala arbetsmarknadsprogram 
och Riktlinjer för subventionerade anställningar handlar båda om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa och föreslås därför slås samman till ett dokument, Riktlinjer för 
aktiva åtgärder för arbetslösa. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
      

 

     

           
          
          

             
   

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 56 
Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå kommun 
Diarienr 18KS771 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer för subventionerade anställningar. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att se över kommunens styrande dokument så 
att dessa blir tydligare för medborgarna. Riktlinjerna för kommunala arbetsmarknadsprogram 
och Riktlinjer för subventionerade anställningar handlar båda om Piteå kommuns 
engagemang för arbetslösa och föreslås därför slås samman till ett dokument, Riktlinjer för 
aktiva åtgärder för arbetslösa. 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Redovisning av ärendeflödet för 

köpta insatser, exklusive hemtjänst, 

inom Stöd och omsorg 

Perioden 2018 till 2019 



 
 

    
 

  

 

 

 

  

 

 
  

1 

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 20 0 6 0 14

feb 16 3 5 14

mar 14

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 3 0 11 0

Medel: 0,0 0,0 5,5 0,0 14,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärendeflöde LSS och SFB-beslut 2017-2019 

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 2016-2018 

2017 2018 2019

LSS egna 332 832 0

LSS priv. 2305 2305 0

SFB egna 30008 30008 0

SFB priv. 44644 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 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

SFB priv 71 71 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 791 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS priv. 2 301 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB egna 29 183 29 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SFB priv 44 683 44 624 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 
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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

Medel: 1,3 1,4 17,8

Placerade 2018 

2019
Vid månadens 

start
+ -

Vid månadens 

slut

jan 16 2 0 18

feb 18 1 0 19

mar 19

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa:

Medel: 1,5 0,0 18,5

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 12 0 0 12

feb 12 0 1 11

mar 11

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 0 1

Medel: 0,0 0,0 11,5

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

Placerade 2018 

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 58 0 5 53

feb 53 1 1 53

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Summa: 1 6

Medel: 0,0 3,0 53,0

Stöd och omsorg – Redovisning av ärendeflöde 
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Ärende 19 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt februari 2019 
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