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Ledamöter 
Ersättare för kännedom 

Socialnämnden 

Tid 

Plats 

Ledamöter 

Övriga deltagare 
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Ovalen 

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

Fredrik Sjömark, socialchef 
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Kallelse 

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

Förslag på justerare: Emeli Lundström 
Förslag på tid och plats för justering: torsdag 20 juni 2019, kl 14:00, socialtjänsten 
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Kallelse 

2. Inlottade ärenden 
Diarienr 19SN21 
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Kallelse 

3. Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019 
Diarienr 19SN106 

Förslag till beslut 
Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att besluta 
om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för att ge en 
översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen. 

I dialog med företrädare från verksamheten har det beslutats om att innevarande år tidigarelägga 
egenkontrollerna i syfte att kunna utöka analysarbetet. MAS och verksamhetsområdeschefer 
med HSL-personal kommer under hösten inför att jobba gemensamt med analyser inom de 
olika egenkontrollområdena. 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att den stora oron i riskanalysen främst handlar om 
brist på tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. 
Betydligt färre som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att 
tänka nytt, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 
prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan HSL 2019 
 Internkontrollplan HSL 2019 
 Internkontrollplan HSL 2019 - med korrigeringar 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 - med korrigeringar 
 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 190403 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(4 av 19)



   
 

  
        

         
                

   
              
    

           
            

   

          

     
          

  

 
         

     
          

  

           
           

        
            

             

  
  

Kallelse 

4. Ändring delegationsordning gällande umgängesbegränsningar 
Diarienr 19SN71 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänna föreslagna förändringar i 
delegationsordningar 

Ärendebeskrivning
Ärende C3.4 föreslås en förändring i texten från nuvarande formulering: 
”Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren” 
Till följande: ”Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som 
har umgängesrätt ska utövas (umgängesbegränsning)” 
Motivering: Enligt kommunjuristen är det underförstått att paragrafen handlar om när 
överenskommelse inte kan nås och genom följande formulering följer den också lagparagrafen 
på ett tydligare sätt. 

Under anmärkning har också hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

Ärende C3.4.1 – I brådskande fall 
Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 
nämndens nästa sammanträde. 

Ärende C3.5 
Under anmärkning har hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

Ärende C3.5.1 – I brådskande fall 
Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 
nämndens nästa sammanträde. 

Ärende C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st pkt 1 och 2 fortfarande behövs. 
Förslag till ändring: Delegat ändras från AU till SN.
Motivering: Denna paragraf, enligt kommunjurist, hänger samman med Ärende C3.4 och C3.5 
och att lagstiftningen/rättspraxis därmed ska tolkas på samma sätt, dvs att det råder 
delegationsförbud. 

Beslutsunderlag 
 Ändring delegationsordning umgängesbegränsning 
 Utdrag delegationsordning umgängesbegr 

(5 av 19)



     
       

 

  
            

           
           

       

              
           

              
            

            
             

 
            

               
             

             
            
             

               
               

             
          

           
            

      
       

    
  

       
   

          
  

           
       
          
       

Kallelse 

5. Arbetsutskottets förslag till förändrad verksamhetsinriktning 
inom stöd till vuxna med missbruk och beroende 
Diarienr 19SN101 

Förslag till beslut 
Socialnämndens föreslås besluta att utöka Alkohol- och Narkotikagruppen med en behandlare fr 
om 2020-01-01 för att möjliggöra förändring av verksamheten genom införandet av 12-
stegsbehandling i grupp i öppenvård, kunna arbeta mer uppsökande/förebyggande samt utifrån 
kommande överenskommelse om ansvarsfördelning kommun/region arbeta med 
hasardspelsyndrom. 

I arbetet med Framtidens stöd och omsorg ska en översyn över samtliga boendeformer göras,
där halvvägshus kan vara ett alternativ. Även adekvata utvärderingssystem ska tas fram. 

Ärendebeskrivning 
Alkohol- och Narkotikagruppen har under den dryga månad vi har haft på oss för 
utredningsuppdraget arbetat med att göra en översyn och beskrivning över vår befintliga 
verksamhet, öppenvård och myndighetsutövning (bilaga 1) och utifrån det gjort förslag på 
förändring av verksamheten. Vi har även uppdaterat vårt tidigare lagda förslag till halvvägshus 
(bilaga 2). 
Alkohol- och Narkotikagruppens är idag en omfattande öppenvårdsverksamhet där vi möter ca 
400 Pitebor/år. Den behandling vi erbjuder idag är i huvudsak individuell. För att kunna möta 
fler personer med mer omfattande behov av behandling planerar vi för införande av 12-
stegsbehandling i grupp. Det innebär gruppträffar fem dagar/vecka och kommer krävas stor del 
av två behandlares arbetstid. Vår förhoppning genom införande av 12-stegsbehandling i grupp 
är att fler klienter behöver kortare behandlingstid på behandlingshem än i dagsläget samt 
eventuellt undvika någon placering helt och hållet då vi kommer att ha löpande intag. Beräknat 
på 2018-års statistik tror vi att 56 personer hade kunnat vara aktuella för gruppbehandling enligt 
12-stegsmodellen i öppenvård och att antal dygn på behandlingshem hade kunnat minska med 
ca 525 dygn till en minskad kostnad med 1,2 miljoner kr. 
Förslaget till verksamhetsinriktning innehåller även andra mindre omfattande förändringar i den 
egna verksamheten samt förslag om ett införa ett systematiskt uppföljningsarbete för hela 
socialtjänsten. 
Beräknade minskade kostnader för institutionsbehandling (2018-års siffror): 
Införande av 12-stegsbehandling i grupp 1,2 miljoner kronor/år 
Halvvägshus ca 1,1 miljoner kronor/år 
Beräknade ökade driftskostnader: 
Införande av 12-stegsbehandling i grupp 600 000 kr/år 
Halvvägshus 4,6 miljoner kronor/år 

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till vuxna med 

missbruk och beroende 
 Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till vuxna vid missbruk och beroende 
 Bilaga 1 Alkohol- och narkotikagruppen, öppenvård och myndighatsutövning 
 Bilaga 2 Halvvägshus för personer med missbruk och beroende i Piteå 
 Bilaga 3 Bostad först - en kort sammanställning 

(6 av 19)



  
 

  
       

   

                
  

             
          

             
 

  
   

Kallelse 

6. Föreningsbidrag KFR 2019 
Diarienr 19SN123 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2019 har nio föreningar ansökt om föreningsbidrag. Av dessa är en förening ny, Hopp Piteå 
mot sexuella övergrepp. 

Samtliga har ansökt om grundbidrag och medlemsbidrag. Åtta av föreningarna har även ansökt 
om verksamhetsbidrag. Den totala summan att fördela är 600 000 kronor. 

Åtta av föreningarna har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket återfinns 
i underlaget. 

Beslutsunderlag 
 Föreningsbidrag KFR 2019 
 Underlag föreningsbidrag KFR 2019 
 Föreningsbidrag_ber_2019_KFR 

(8 av 19)



  
 

  
       
            

   

                 
             

            
               

            

Kallelse 

7. Föreningsbidrag KTR 2019 
Diarienr 19SN124 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i 
framtiden. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2019 har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag. Av dessa är en förening ny för i år, 
Anhörigföreningen.Varje förening ges 5 000 kronor i grundbidrag samt ett bidrag för varje 
betalande medlem. Utöver detta betalas ett administrativt bidrag ut till Piteå Funktionsrätt 
Centrum och Funktionsrätt Piteå om vardera 75 000 kronor. Den totala summan är 365 000 
kronor. 

Samtliga föreningar har redovisat medlemsantalet i män och kvinnor, vilket återfinns i 
underlaget. 

(9 av 19)



 
 

  
         

    
            

   

         

        
               

              
    

                 
               

 

 
  

  

Kallelse 

8. Föreningsbidrag KPR 
Diarienr 19SN122 

Förslag till beslut 
Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2019 till 
pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i 
framtiden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2019 är 138 300 kronor. 

Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem och 
vid behov reduceras till budgetutrymmet. 

För att klara budget för 2019 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 
19,57 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,03 kr 
per medlem. 

Beslutsunderlag 
 Föreningsbidrag KPR 
 Föreningsbidrag PRO 2019 
 Uträkning Föreningsbidrag 2019 

(10 av 19)



      
 

  
          

              
            

              
                

        

            
           

                   
                

                  
    

            
            

                 
      

                  
                   

                
               

                 
            

                
             
                
       

      

Kallelse 

9. Köp av tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 
Diarienr 19SN103 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att socialtjänsten får köpa tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

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. 

Ett försök med läkemedelsrobot genomfördes med start hösten 2018. Försöket utvärderades i 
februari 2019 och socialnämnden har därför beslutat att permanenta användandet av robotar. 

Utvärderingen visade att på de fyra robotar som då var i bruk hade vi sparat in 12 besök/dag av 
hemtjänsten. Då varje besök tar ca 15 minuter med en kostnad på 90 kr skulle hemsjukvården 
ha betalat ca 29 790 kr/mån för besöken. Varje robot kostar 2 500 kr/mån. I pengar sparar man 
därför ca 20 000 kr/mån. 

Man har också sparat 3 timmars arbetstid/dag för hemtjänstpersonalen vilket motsvarar 90 
timmar/ mån. Hemsjukvården lägger idag ca 4 tim/mån på administreringen av robotarna. 
Besparingen av arbetstid blir 86 tim/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. I tjänsten ingår 
förutom själva roboten även support, driftövervakning, larmkedjor m.m. 

Beslutsunderlag 
 Köp av tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

(11 av 19)



    
 

  
            

     

           
             

              
               

            
              

                
   

    

Kallelse 

10. ”Onyxenhuset” återställs till daglig verksamhet 
Diarienr 19SN85 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ”Onyxenhuset” efter renovering och anpassning återgår till att vara 
en lokal för Rubinens dagliga verksamhet. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-04-24 att begära att från Kommunstyrelsens centrala pott få 
lyfta 6 mkr för ombyggnation av ”Onyxenhuset” till gruppbostad. Då tillgängliga medel inte 
täcker kostnaden för en ombyggnation till gruppbostad så föreslås att lokalen renoveras och i 
stället anpassas för en återflytt av Rubinens dagliga verksamhet som idag har tillfälliga lokaler i 
Idéhuset. Mindre justeringar/anpassningar behöver ske för att lokalen ska bli mer ändamålsenlig 
och uppfylla gällande krav ex. skapande av laddningsrum för rullstolar, flytt av någon dörr, 
justering av någon vägg för att skapa något fler arbetsrum. Vissa delar av lokalen kommer att 
samnyttjas med Korallens korttid/fritidsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
 "Onyxenhuset" återställs till daglig verksamhet. 

(12 av 19)



 

Kallelse 

11. Delegationsbeslut 
Diarienr 19SN19 

(13 av 19)



 

Kallelse 

12. Delgivningar juni 
Diarienr 19SN125 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 23 maj 2019 
 KTR Bilaga 1, Fördjupad översiktsplan - Öjebyn 
 KTR Bilaga 2, Rådhustorget 
 §169 KS Redovisning revisionsrapport grundläggande granskning 2018 
 KS §174 KS Begäran om medel ur Centrala potten - ombyggnation av Onyxen 
 KS §176 KS Månadsrapport april 2019 
 Månadsrapport april 2019 
 Periodbokslut och årsprognos 2019 för Socialtjänsten 
 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019 

(14 av 19)



 
 

 
 

 

Kallelse 

13. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 2019 under maj månad 
Diarienr 19SN22 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under maj månad 
2019: 
2019-04-23 Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
2019-04-24 Placering på SiS ungdomshem 
2019-02-22 Beslut om att avge yttrande 
2019-05-03 Omedelbart omhändertagande 
2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 
2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 2019 

(15 av 19)



  

 

 

Kallelse 

14. Återrapportering av ärendebevakningslistan juni 2019 
Diarienr 19SN24 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 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 när omorganisationen är klar 
- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 - pågår 
- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 
- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" - redovisas SN 18/12 2019 
- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre - redovisas SN 6/9 2019 
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 6/9 2019 

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av ärendebevakningslistan juni 2019 
 Ärendebevakningslistan juni 2019 

(16 av 19)
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15. Ordförande/socialchef informerar 
Diarienr 19SN17 

(17 av 19)



  
 

Kallelse 

16. Kontaktpolitikerna har ordet 
Diarienr 19SN67 

(18 av 19)



 

Kallelse 

17. Av ledamöterna väckta frågor 
Diarienr 19SN18 

(19 av 19)
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-02 
Dnr 19SN106 

Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019 

Förslag till beslut 
Anta internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 
besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 
att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen. 

I dialog med företrädare från verksamheten har det beslutats om att innevarande år 
tidigarelägga egenkontrollerna i syfte att kunna utöka analysarbetet. MAS och 
verksamhetsområdeschefer med HSL-personal kommer under hösten inför att jobba 
gemensamt med analyser inom de olika egenkontrollområdena. 

Under arbetet med riskanalysen så framkom att den stora oron i riskanalysen främst handlar 
om brist på tillgänglig personal. Både vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. 
Betydligt färre som söker tjänster och så vidare. Detta ställer stora krav på verksamheten att 
tänka nytt, säkerställa att rätt yrkeskategori utför sina arbetsuppgifter och att det sker aktiva 
prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019 
 Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2019 - med korrigeringar 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2019 - med korrigeringar 
 Risk och väsentlighetsanalys inför Internkontrollplan HSL 2019, 190403 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Irene Lundqvist 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialförvaltningen 



    
    

  

 

                                                                        

    

          
             

           
            

            
         

           
        

           
   

          
              

        
         

     
       
          
     

       
       

        
        

           
      

             
         

     

           
       

      
               

        
          

        
   

          

Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2019 

Bakgrund 
 Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ definieras nämndernas ansvar för den 

interna kontrollen, 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 bestämmelser i lag eller författning som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, 

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2015-02-16) ansvarar nämnder för att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt enligt kommunallagen, 

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Enligt 10§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts, 

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2018-10-24) ska socialnämnden årligen besluta 
om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska säkerställa att processerna 
håller god kvalitet, utöva egenkontroll och leverera in resultat och vidta 
åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och internkontrollerna. 
För att stärka verksamhetens fokus på egenkontroll ska det i ett första steg 
under 2019 tydliggöras vad som anses vara egenkontroll, MAS-kontroll 
respektive vårdgivarens internkontrollansvar i bilagan uppföljningsplan. 

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utöva sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 
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MAS 

Beslutat av 
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Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid 
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende. 
 Hemsjukvård 
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter 
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen 
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen. 

Genomförande och Redovisning 
MAS i samarbete med berörda verksamhetsområdeschefer och verksamhetschef HSL 
är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen och att instruktioner finns för 
hur kontrollen ska genomföras. Respektive enhetschef är ansvarig för att utse och 
säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får information om 
detta och att uppgifterna utförs. 

Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och verksamheterna. 

Uppföljningsplan 
Redovisas i bifogad bilaga. 
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Internkontrollplan hälso- och sjukvård 20189 

Bakgrund 
 Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ definieras nämndernas ansvar för den 

interna kontrollen, 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 bestämmelser i lag eller författning som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, 

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2015-02-16) ansvarar nämnder för att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt enligt kommunallagen, 

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Enligt 10§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts, 

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2018-10-24 2017-12-20) ska socialnämnden 
årligen besluta om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska säkerställa att 
processerna håller god kvalitet, utöva egenkontroll och leverera in resultat 
och vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och internkontrollerna. 
För att stärka verksamhetens fokus på egenkontroll ska det i ett första steg 
under 2019 tydliggöras vad som anses vara egenkontroll, MAS-kontroll 
respektive vårdgivarens internkontrollansvar i bilagan uppföljningsplan. 

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utöva sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 
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Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid 
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende. 
 Hemsjukvård 
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter 
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen 
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen. 

Genomförande och Redovisning 
MAS i samarbete med berörda verksamhetsområdeschefer och verksamhetschef HSL 
är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen och att instruktioner finns för 
hur kontrollen ska genomföras. Respektive enhetschef är ansvarig för att utse och 
säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får information om 
detta och att uppgifterna utförs. 

Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och verksamheterna. 

Uppföljningsplan 
Redovisas i bifogad bilaga. 

Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, rev. årligen av 
MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnd 

Dokumentnamn 
Internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (2) 



    
    

  

 

                                                                   

    

   

       

 
 

 

  

  
   

 

    

 

   

   

 

    

    

  

  

     

            

   

        

  

   

      

 

Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll) 

Parameter Särskilt 
boende 
för äldre 

Hemsju 
kvården 

Stöd- och 
omsorgs 
boenden 

Äldre 
centra 

Rehab 
enheten 

Kommentar 

E = Egenkotroll 
M = MAS kontroll 
I =Internkontroll 

Ansvarsfördelning När 

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut 
Journalgranskning/ 

Dokumentation 

Inklusive riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, munhälsa, 

blåsdysfunktion 

X X X X 

10 % av journalerna 

E + M + I 

Verksamheten Klart senast 10/10 

Basalhygien 

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument. 

Avser all personal i särskilt boende för äldre samt äldrecentra. 

Lärande granskning + självskattning. 

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten. 

Självskattning. 

E + I 

Verksamheten Klart senast 10/10 

Läkemedelsavvikelser X X X X Statistik från VIVA-administratör. 

E+M+I 

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet 
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2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 
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Riktlinjer 1 (3) 



    
    

  

 

                                                                   

      

 

    

 

      

 

     

            

    

  

   

     

  

     

    

      

    

 

  

 

           

           

        

  

   

  

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (3) 

Övriga avvikelser X X X X X Statistik från VIVA-administratör. Informationsöverföring, Medicin 

tekniska produkter 

E+M+I 

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet 

Fallskaderegistreringar X X X Statistik från VIVA-administratör. 

E 

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet 

Frågor om inkontinens X X X E Verksamheten Klart senast 10/10 

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X 

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

E 

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs. 

Klart senast 10/10 

Granskning av läkemedels- hanteringen 

X X X X 

E+M+I MAS via apoteksgranskare Oktober 

Samordnade individuella planer – SIPar X E Verksamheten 10/1 

Delegeringar X X X X X E + M Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar. 

Klart senast 10/10 

Indikatorer 
(omvårdnad, förbättringsarbete) 

Trycksår 

X X X X 

Alla trycksår ska avvikelsehanteras 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… 

E 

Verksamheten Klart senast 10/10 

Antal fokuspatienter X E Verksamheten Klart senast 10/1 

Läkemedelsanvändning X E Verksamheten Klart senast 10/10 



    
    

  

 

                                                                   

    

        

  

    

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 3 (3) 

Verksamheternas beskrivning av nya 

arbetssätt som har betydelse för 

patientsäkerheten, 

X X X X X 

E Verksamheten 

MAS skickar ut frågor 

Klart senast 10/10 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt boende X X E Verksamheten Klart senast 10/10 



    
    

  

 

                                                                   

    

   

       

 
 

 
 

 

  

  
   

 

    

 

   

   

  

      

 

   

 

  

     

            

   

        

  

   

       

 

Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll) 

Parameter Vård-
och 
omsorgs 
Boende 
Särskilt 

Hemsju 
kvården 

Stöd- och 
omsorgs 
boenden 

Äldre 
centra 

Rehab 
enheten 

Kommentar 

E = Egenkotroll 
M = MAS kontroll 
I =Internkontroll 

Ansvarsfördelning När 

boende 
för äldre 

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut 
Journalgranskning/ 10 % av journalerna Verksamheten Klart senast 31/12 

Dokumentation X X X X 10/10 

Inklusive riskbedömningar fall, E+M+ I 

nutrition, trycksår, munhälsa, 

blåsdysfunktion 

Vård Basalhygien 

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument. 

Avser all personal i särskilt boende för äldre samt äldrecentra. 

Verksamheten Klart senast 10/10 

Lärande granskning + självskattning. 

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten. 

Självskattning. 

E + I 

Läkemedelsavvikelser X X X X Statistik från VIVA-administratör. 

E+M+I 

Verksamheten och MAS 10/1 dras statistik 

ur systemet 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2013-12-12 

Giltigt (till och med) 
2020-06-30, revideras årligen av MAS 
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2019-06-19 

Redaktör 
MAS 
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Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 
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Riktlinjer 1 (3) 
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Giltigt (till och med) 
2020-06-30, revideras årligen av MAS 

Senast reviderat (dat.) 
2019-06-19 

Redaktör 
MAS 

Beslutat av 
Socialnämnden 

Dokumentnamn 
Uppföljningsparametrar internkontrollplan HSL 

Dokumenttyp 
Riktlinjer 2 (3) 

Övriga avvikelser X X X X X Statistik från VIVA-administratör.Informationsöverföring, Medicin 

tekniska produkter 

E+M+I 

Verksamheten och MAS 10/1 dras statistik 

ur systemet 

Fallskaderegistreringar X X X Statistik från VIVA-administratör. Verksamheten och MAS 10/1 dras statistik 

ur systemet 

Frågor om inkontinens inklusive om det 

görs riskbedömning för inkontinens. 

X X X E Verksamheten Klart senast 10/10 

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X 

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

E 

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs. 

Klart senast 10/10 

Granskning av läkemedels- hanteringen 

X X X 

X 

V.a.år. 

Ojämn 

a år 

E+M+I MAS via apoteksgranskare Oktober 

Samordnade individuella planer – SIPar X E Verksamheten Klart senast 10/1 

V 46/47 

Delegeringar X X X X X E + M Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar. 

Klart senast 10/10 

Indikatorer 
(omvårdnad, förbättringsarbete) 

Trycksår 

X X X X 

Alla trycksår ska avvikelsehanteras 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… 

E 

Verksamheten Klart senast 10/10 



    
    

  

 

                                                                   

   

  

    

        

  

  

     

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
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Antal fokuspatienter X E Verksamheten Klart senast 10/1 

Läkemedelsanvändning X E Verksamheten Klart senast 10/10 

Verksamheternas beskrivning av nya E Verksamheten Klart senast 10/10 

arbetssätt som har betydelse för X X X X X MAS skickar ut frågor Klart senast 31/12 

patientsäkerheten, 

Avtalsuppföljning 

Läkaravtal särskilt boende X X E Verksamheten Klart senast 10/10 



                       
                 

 

        
             
  

               
          

         

             
     

                
            

   
                

               

          
         

                
          
               
          

             
   

    
         

   
           

        
           

                  
       

               
            

                 

            
                   

          
            

     
            

         

    
 
 

 

             

Risk- och väsentlighetsanalys inom HSL Socialtjänsten Piteå Kommun 2019 Av gruppen bedömt som de mest riskfyllda områdena och därav utsedda att vara de tre 
områden som skulle ha lyfts ut till att vara nämndens interna kontroll om vi var tvungna att välja. 

Parameter 

Journalföring/dokumentation 

Riskbedömning fall, nutrition, trycksår, munhälsa. 

Basal hygien 

Avvikelser,läkemedel och övriga avvikelser inom HSL-området 

Fall och fallskador 

Uppföljning inkontinens 

SIP i hemsjukvård 

Skydd och begränsningsåtgärder 

Granskning av läkemedelshanteringen 

Delegeringar 

Uppföljning antal trycksår, (ny struktur fr 2019?) 

Uppföljning av katetrar, sonder 

Reglering 

Patientdatalagen 
Föreskrift 

Rutiner 

Lag 
Föreskrift 
Riktlinje 
Lag 
Föreskrift 
Rutin (ledningssystem, Lex Maria) 
Föreskrift 
Rutin 

Föreskrift 
Riktlinje 
Lag 
Avtal 
Samverkansdokument 
Rutiiner 
Lag 
Rutin 

Föreskrift 
Rutin 
Föreskrift 
Rutin 

Lag 

Risker 

Risk att viktiga parametrar inte journalförts, eller journalförts felaktigt 
Risk att behandlingar uteblir, riska för att man inte uppmärksammar viktiga insatser, 
Risk för felbehandlingar. 
Nämnden behöver följa att det förbyggande arbetet sker så som beslutat. 
Om inte det förbyggande arbetet fortlöper finns risk för frakturer, undernäring, 

Sannolikhet 

4 

Konsekvens 

4 

Risk/ 
Väsentlighet 

16 

Rekommenderat 
kontrollområde 
Ja 

#NAME? 

trycksår och undermålig munhälsa som kan leda till ex. undernäring. 

Risk för vårdrelaterade infektioner, konsekvenserna kan bli stora för den drabbadel 
patienten, men även för personal. 

Risk att förbättringsarbete försämras om avvikelser inte förs . Risk för 
att alla inte blir medvetna om förbättringsbehov. Risk för att fler patienter drabbas. 

Fall och fallskador är viktigt att följa upp för att se att det förbyggande arbetet 
sker och är en viktig markör att följa för att motverka frakturer och för tidig död. 

Risk för felaktiga hjälpmedelsförskrivningar, risk att det förskrivs 
inkontinenshjälpmedel som skulle ha kunnat avhjälpas på annat sätt. 
Om inte SIP nyttjas i rätt omfattning blir det oklart för patienten till vem den 
ska vända sig för att få hjälp med sitt behov. 
Om inte SIP finns blir det oklart vilka uppdrag som den kommunala HSL har tagit över. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

x 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

x 

16 

16 

16 

8 

16 

16 

16 

16 

16 

Ja 

Ja 

Ja, arbetet 
behöver utv. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Utgår 
Anses ej vara 
kvalitetsmätande 

Risk för att medicinska uppdrag uteblir om det inte finns nedskrivet. 
Skydd och begränsningsåtgärder får endast nyttjas för att skydda individer. Detta 
kan påverka självständigheten. 
Skaderisker om åtgärderna används felaktigt. 
Författningsreglerat. Förbättringsarbete och kontroll att rutinerna för 
läkemedelshanteringen följs i verksamheterna. 
Schablon 30 delegeringar/ssk. MAS-uppf. Ansvar. Om en ssk har för många delegeringar 
med nuvarande arbetsfördelning finns risk att delegeringsprocessen inte håller 
kvalitet och regler. Risk för att det sker felaktigheter kopplat till delegationer. 
Trycksår är en vårdskada för den drabbade. Katetrar får endast 
användas i medicinska syften. Ej av omvårdnadsskäl. 

Vi kan ej påverka denna omfattning, vi ser ej syftet till uppföljningen. Vårdrelaterade 
infektioner skulle vara av större värde att mäta. Översyn under 2018. 

Läkemedelsanvändning i vård- och omsorgsboende Indikatorer från socialstyrelsen Risk för fallskador och andra biverkningar om det sker en överanvändning av 
riskläkemedel. 

Diskussion - fortsätta? Vems ansvar? Vi har nytta av data i diskussioner. Värdera! 

Ja 

Verksamhetens beskrivning av nya arbetssätt som har 
betydelse för patientsäkerheten 

Lag Ingår somn uppföljning i patientsäkerhetsberättelsen. Risk för att det inte sker en 
spridning av innovationer om de inte delas med utav. 

Läkaravtal särskilt boende Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga 
medicinska uppgifter inte tas om hand. 

2 3 6 Ja 

Läkaravtal ordinärt boende 
Uppföljning av patientansvarig läkare görs. 

Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga 
medicinska uppgifter inte tas om hand. 

I nuläget ingen tillgänglig metod. 

2 3 6 
Nej 

Antal hemsjukvårdspatienter Avtal Ja 
Antal fokus-patienter Rutin Ja 

Riskanalysera fritt 

Nyttjas resurserna rätt? Gör vi rätt saker? Finns det saker som andra kan göra? 



       
     
  

              

     
     

   
  

     
     

         
         

Kompetensbrist baspersonal, färre utbildade usk, språkproblem ex delegeringar 
Brist på legitimerad personal ssk+ rehab 
Brist på läkarnärvaro 
Chefkunskap - utbildning? Ledarskap, bemanningsekonomi, övergripande styrning, omsättningen på chefer på säbo fä oroar 

Risk: stor omsättning generellt på personal 
usk utbildade kan vara en parameter 
läkararvtalet kan vi mäta 
lediga tjänster ssk 
hur många söker när vi rekryterar? 
pensionsavgångarna hur ser det ut 
avslagna pass behov av ssk, kan bemanningen ge dessa data? 
även att är ett stort problem, en sökande på tjänster…. 



Skala för sannolikhet:Förekomst 
Mycket stor (4)Kan inträffa dagligen 
Stor (3)Kan inträffa varje vecka 
Liten (2)Kan inträffa varje månad 
Mycket liten (1)Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan 

Allvarlighetsgrad Exempel på konsekvenser 
Katastrofal (4) Dödsfall/självmord 

Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller 
psykologisk) 
Betydande (3) Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 
intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för tre eller fler patienter 1) 2) 

Förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter 
Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 
intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för en eller två patienter 2)Förhöjd 
vårdnivå för en eller två patienter 
Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada 

Konsekvens 
4: Är så stor att den helt enkelt inte får hända 
3: Uppfattas som besvärande för alla berörda personer (internt och externt) 
2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt) 
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt) 

Sannolikhet 
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 



   

 

Sannolikhet Allvarlighetsgrad 
Katastrofal 

Mycket hög sannolikhet 

Stor 

Liten 

Mycket liten 



Betydande Måttlig 



 Mindre Rek. Kontrollområde 



   

  
 

Ärende 4 

Ändring delegationsordning 
gällande umgängesbegränsningar 



 

   

  
        

          
                

   
              
    

           
           

     

           

     
          

  

 
         

     
          

  

           
            

         
           

              
 

  

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-09 
Dnr 19SN71 

Ändring delegationsordning gällande 
umgängesbegränsningar 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att godkänna föreslagna förändringar i 
delegationsordningar 

Ärendebeskrivning
Ärende C3.4 föreslås en förändring i texten från nuvarande formulering: 
”Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren” 
Till följande: ”Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som 
har umgängesrätt ska utövas (umgängesbegränsning)” 
Motivering: Enligt kommunjuristen är det underförstått att paragrafen handlar om när 
överenskommelse inte kan nås och genom följande formulering följer den också 
lagparagrafen på ett tydligare sätt. 

Under anmärkning har också hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

Ärende C3.4.1 – I brådskande fall 
Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 
nämndens nästa sammanträde. 

Ärende C3.5 
Under anmärkning har hänvisningen till Kommunallagen ändrats till rätt lagrum. 

Ärende C3.5.1 – I brådskande fall 
Anmärkningen föreslås här ändras till följande formulering: Ordförandebeslut gäller till 
nämndens nästa sammanträde. 

Ärende C1.7 Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st pkt 1 och 2 fortfarande behövs. 
Förslag till ändring: Delegat ändras från AU till SN.
Motivering: Denna paragraf, enligt kommunjurist, hänger samman med Ärende C3.4 och 
C3.5 och att lagstiftningen/rättspraxis därmed ska tolkas på samma sätt, dvs att det råder 
delegationsförbud. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur delegationsordning 

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

Linda Stenström 



 

  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-09 
Dnr 19SN71 

Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
Socialförvaltningen 











   

   
  

      
 

Ärende 5 

Arbetsutskottets förslag till 
förändrad verksamhetsinriktning 

inom stöd till vuxna med missbruk 
och beroende 



 

      
      

  
           

            
          

        
 

              
           

              
            

            
             

  
           

               
              

            
            

             
               

              
           

               
          

             

      
       

    
  

       
   

            
       
          
        

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-06-13 
Dnr 19SN101 

Arbetsutskottets förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom 
stöd till vuxna med missbruk och beroende 

Förslag till beslut
Socialnämndens föreslås besluta att utöka Alkohol- och Narkotikagruppen med en behandlare 
fr om 2020-01-01 för att möjliggöra förändring av verksamheten genom införandet av 12-
stegsbehandling i grupp i öppenvård, kunna arbeta mer uppsökande/förebyggande samt 
utifrån kommande överenskommelse om ansvarsfördelning kommun/region arbeta med 
hasardspelsyndrom. 

I arbetet med Framtidens stöd och omsorg ska en översyn över samtliga boendeformer göras,
där halvvägshus kan vara ett alternativ. Även adekvata utvärderingssystem ska tas fram. 

Ärendebeskrivning
Alkohol- och Narkotikagruppen har under den dryga månad vi har haft på oss för 
utredningsuppdraget arbetat med att göra en översyn och beskrivning över vår befintliga 
verksamhet, öppenvård och myndighetsutövning (bilaga 1) och utifrån det gjort förslag på 
förändring av verksamheten. Vi har även uppdaterat vårt tidigare lagda förslag till 
halvvägshus (bilaga 2). 
Alkohol- och Narkotikagruppens är idag en omfattande öppenvårdsverksamhet där vi möter 
ca 400 Pitebor/år. Den behandling vi erbjuder idag är i huvudsak individuell. För att kunna 
möta fler personer med mer omfattande behov av behandling planerar vi för införande av 12-
stegsbehandling i grupp. Det innebär gruppträffar fem dagar/vecka och kommer krävas stor 
del av två behandlares arbetstid. Vår förhoppning genom införande av 12-stegsbehandling i 
grupp är att fler klienter behöver kortare behandlingstid på behandlingshem än i dagsläget 
samt eventuellt undvika någon placering helt och hållet då vi kommer att ha löpande intag. 
Beräknat på 2018-års statistik tror vi att 56 personer hade kunnat vara aktuella för 
gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen i öppenvård och att antal dygn på behandlingshem 
hade kunnat minska med ca 525 dygn till en minskad kostnad med 1,2 miljoner kr. 
Förslaget till verksamhetsinriktning innehåller även andra mindre omfattande förändringar i 
den egna verksamheten samt förslag om ett införa ett systematiskt uppföljningsarbete för hela 
socialtjänsten. 
Beräknade minskade kostnader för institutionsbehandling (2018-års siffror): 
Införande av 12-stegsbehandling i grupp 1,2 miljoner kronor/år 
Halvvägshus ca 1,1 miljoner kronor/år 
Beräknade ökade driftskostnader: 
Införande av 12-stegsbehandling i grupp 600 000 kr/år 
Halvvägshus 4,6 miljoner kronor/år 

Beslutsunderlag 
Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till vuxna med missbruk och beroende 
Bilaga 1 Alkohol- och narkotikagruppen, öppenvård och myndighetsutövning 
Bilaga 2 Halvvägshus för personer med missbruk och beroende i Piteå 
Bilaga 3 Bostad först - en kort sammanställning 



 

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-06-13 
Dnr 19SN101 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



       
    

         
          

        
          

       
          

   

                
          

            
        

            

           
 

  

           
          

          
      

         
         

 
          

              

2019-05-22 

Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till 
vuxna med missbruk och beroende 

Uppdraget 
Enhetschef för Alkohol- och Narkotikagruppen mottog uppdraget att komma 
med förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom stöd till vuxna med 
missbruk och beroende 2019-04-18. Underlaget skulle enligt uppdragets 
ursprung vara socialnämnden tillhanda 2019-04-26 för beslut i nämnd 2019-
05-29. Efter enhetschefens samråd med socialnämndens ordförande Sven-
Gösta Petterson beslutades att underlag ska vara klart 2019-05-24 för 
behandling av nämnd 2019-06-19. 

Vi har under den dryga månad vi har haft på oss för uppdraget arbetat med att 
göra en översyn och beskrivning över vår befintliga verksamhet, öppenvård 
och myndighetsutövning (Bilaga 1). Vi har även uppdaterat vårt tidigare lagda 
förslag till halvvägshus (bilaga 2). Här följer sammanfattande 
nulägesbeskrivning samt beskrivning av idéer vi övervägt och förslag vi har till 
förändring. 

Nuläge 
Personalresurser 

o 8,0 behandlare (vara av 2,0 behandlare har uppdrag att arbete som 
Intensivt stöd) 

o 2,0 socialsekreterare 

Alla Pitebor som besöker ANG har en behandlingsplan och egen behandlare. 
Merparten av behandlingen är individuella samtal med sin behandlare. Viss 
gruppverksamhet förekommer, bla anhöriggrupp 1 ggr/år samt stöd till en 
Stegarbetsgrupp (12-stegs arbete) som träffas en gång/vecka. 

Två behandlare bemannar mottagningen 3 dagar/veckan, totalt används 34 
arbetstimmar/vecka till öppen mottagning. Mottagningen hade 2018 5 992 
besök. 

Lite statistik 
Alkohol- och Narkotikagruppen mötte 2018 närmare 400 personer i öppenvård. 
62% män och 38% kvinnor. 11% av de Pitebor vi träffat under 2018 var 
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anhöriga. Under 2018 behövde 47 av de närmare 400 personerna i öppenvård 
mer insatser i form av behandling på behandlingshem. 

LVM 
Vi har även tittat på de LVM-placeringar som socialnämnden beslutat och 
ansökt om vård i förvaltningsrätten för. Samtliga ansökningar som gjorts av 
socialnämnden i Piteå har bifallits av förvaltningsrätten. Under de senaste fem 
åren har 18 pitebor vårdats med stöd av LVM. 
Kvinnor: 

 Under perioden 2014-2019 har 9 LVM placeringar genomförts (7 
personer). 

 1 kvinna har vårdats enligt LVM 3 gånger. 
 5 av dessa 7 personer har psykiatrisk samsjuklighet. 
 Äldsta kvinnan var 34 år och yngsta 21 år. Medelåldern vid ett LVM 

var 26 år. 
 Ingen av dessa kvinnor har ansökt om frivillig vård i direkt anslutning 

till att LVM-vården upphört. 
 1 av dessa kvinnor ansökte ett kortare tag efter LVM-vården om 

frivillig vård och lever idag drogfri. 
 Kvinnan som vårdats enligt LVM vid 3 tillfällen lever idag drogfri. Här 

är det tydligt att LVM-vården har haft en betydande del till motivation 
och hennes förmåga att tillgodogöra sig verktyg. 

Män: 
 Under perioden 2014-2019 har 11 LVM placeringar genomförts. 
 Ingen man har vårdats enligt LVM vid flera tillfällen. 
 7 av dessa 11 personer har psykiatrisk samsjuklighet. 
 Äldsta mannen var 68 år och yngsta 23 år. Medelåldern vid ett LVM 

var 32 år. 
 1 av männen har i direkt anslutning till LVM-vården ansökt om frivillig 

vård och lever idag drogfri. 
 2 män fick under LVM-vården insikt i sin situation och valde ett 

drogfritt liv. Dessa personer hade efter LVM-vården behandling i 
öppenvård. 

LVM syftar till att rädda liv vilket det gjort för samtliga personer. Under LVM-
vården kan det vara svårt att se andra resultat av vården och i vissa fall 
uppfattas den också enbart som förvaring. Det vi däremot kunnat konstatera är 
att man i efterhand, ibland en längre tid efter LVM-vården, ändå kan se att 
vården haft effekt för personen i fråga om insikt och motivation. 

Andra kommuner 
Vi har i vårt arbete kontakt med andra kommuner och uppfattar att de har 
många likheter med oss. Det som många gånger skiljer oss åt är att 
öppenvården är biståndsbedömd i andra kommuner, vilket inte gör den lika 
lättillgänglig som hos oss. Det innebär också att de flesta kommuner har 
avsevärt fler socialsekreterare anställda än vad vi har. Flera andra kommuner 
arbetar med ramavtal vilket kan påverka kostnadsbilden. En kommun vi pratat 
med som arbetar med ramavtal har i snitt 300 kr lägre kostnad/vårddygn än vad 
vi har. Den kommunen har en heltidsanställd som bara arbetar med att 
leta/matcha behandlingshem utifrån behov vilket innebär en årlig kostnad på ca 
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600 000 kr. Att leta/matcha behandlingshem utifrån behov görs här våra egna
socialsekreterare. Även om vi i redovisning av siffror från KOLADA ser att ha 
höga kostnader för institutionsvård har vi inte anmärkningsvärt höga kostnader 
för missbruksvård totalt, då har vi lägre kostnader än de flesta kommuner i 
Norrbotten. När vi pratar med andra kommuner uppfattar vi inte att vi placerar 
anmärkningsvärt många fler personer eller personer med annan problematik. 
Våra kollegor i andra kommuner är lika bekymrade som vi att hitta bra 
behandling och stöd till personer med samsjuklighet vilket är det som de flesta 
har som har längre och ofta kostsammare placeringar. 

En plan för erfarenhetsutbyte med andra kommuner skulle kunna bidra till 
utveckling av vår egen verksamhet. Vi kan även aktualisera frågan om nätverk 
och erfarenhetsutbyte med Norrbottens kommuner. 

Förslag till verksamhetsförändring internt Alkohol- och 
Narkotikagruppen 
Behandlingsgrupper – 12-stegsbehandling 5 dgr/v 2 behandlare (bilaga 1) 
Fördelar 
Intensiv och omfattande öppenvårdsbehandling 
Kortare vistelse på behandlingshem 

Nackdelar 
2 behandlare ”låsta” större delen av sin arbetstid med grupp, få egna 
individuella klienter 
Färre behandlare kan dela på att hålla öppen mottagning – även de får färre 
tider för individuella behandlingar 
Färre behandlare som kan dela på att göra planerade hembesök en gång/vecka 
till de som har Farstu- och Trappen-kontrakt 

Beräkning av på möjligt underlag för deltagare i 12-stegsgrupp 2018: 
Slutenvård: 

o 18 personer som var placerade på behandlingshem 2018 hade 
kunnat vara aktuella för gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen i 
öppenvård 

o Av dessa 18 personer hade 9 personer kunnat korta placeringstiden i 
genomsnitt 58 dygn (totalt 525 dygn). 

o Kostnad: I genomsnitt kostade behandling på institution 2357 
kr/dygn 2018 

o 525 dygn x 2357 kr = 1 237 425 kr 

Öppenvård: 
o 38 personer som har haft öppenvård under 2018 hade kunnat delta i 

gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen i öppenvård. 

Riskbedömning 
Enhetschef och skyddsombud har gjort en riskbedömning och förslag till 
handlingsplan med anledning av verksamhetsförändring. 
De risker som bedöms som stora är ökad arbetsbelastning, längre väntetider för 
klienter vilket också ger risk för stress hos medarbetare. Föreslagna åtgärder är 
att få utökad bemanning med en behandlare åtminstone under första året samt 
utbilda ytterligare en behandlare i metoden för att leda gruppbehandling. 
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Risker som bedöms som medelrisker är den oro som en förändring innebär, 
tillgång av lokaler (påverkar även övriga i enheten) samt att fler människor 
vistas i våra lokaler. 

Sammanfattningsvis: 
o Totalt under 2018 hade 56 personer kunnat vara aktuella för 

gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen i öppenvård 
o Antal dygn på behandlingshem hade kunnat minska med ca 525 

dygn och en minskad kostnad med 1,2 miljoner kr 

Viss förändring av intensivt stöd (bilaga 1) 
Arbeta med fler med samsjuklighet före och efter behandling på 
behandlingshem (ej 12-steg) 

o Uppföljning efter behandlingshem dagliga träffar upp till 5 dgr/vecka 
o ÅP 
o Samordna/stötta till övrigt nätverket 
o Stötta tillsammans med eventuella boendestödsinsatser; psykosociala 

stödteamet eller boendestöd LSS 

Livsstilsgrupp för stöd i vardag (bilaga 1) 
o Förebygga återfall p g a psykosocial stress 
o kan efter uppstart ev samordnas med ESL-grupper med psykosociala 

stödteamet 

Utmaningar framöver 
På planeringsdag 2019-03-26 diskuterade enhetens arbetsgrupper vilka grupper 
vi tror kommer att öka. Det här är det vi ser: 

o Äldre 65+ med beroende (alkohol, läkemedels förskrivna preparat) 
o Spelberoende (datorspel och hasardspelsyndrom). 
o Klienter med barn 
o Nysvenskar/Flyktingar med psykisk ohälsa/ missbruk. 
o Autism med beroende 
o Fler och mer komplex samsjuklighet psykiatriska- /neuropsykiatriska 

diagnoser och missbruk/beroende. Många självmedicinerar. 
o Mer somatisk samsjuklighet 
o Upplevelse av att trauman ökar – eller syns mer? 

Enligt socialtjänstlagen 7 §”Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 
spel om pengar. Socialnämnden ska genom information till myndigheter, 
grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om 
skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Lag 
(2017:809).” 

Det här är ett arbete som inte finns utrymmer för i vår verksamhet idag. Att ha 
resurser för att arbeta mer förebyggande skulle på sikt kunna bidra till att fler 
söker sig till öppenvården tidigare. 
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Förslag till förändring som kräver utökning av resurser och 
beslut av socialnämnd 

o utökar Alkohol- och Narkotikagruppen med ytterligare en 
behandlare fr om 2020-01-01 för att möjliggöra införandet av 12-
stegsbehandling i grupp i öppenvård, kunna arbeta mer 
uppsökande/förebyggande samt utifrån kommande 
överenskommelse om ansvarsfördelning kommun/region arbeta 
med råd och stöd vid hasardspelsyndrom 

o Halvvägshus (Bilaga 2) 

Förslag till förändring som inte kräver utökning av resurser 
och beslut av socialnämnd 

o livsstilsgrupp 
o viss förändring av intensivt stöd 
o utvecklingsarbete med psykiatrin om gemensamt konsultativt 

team/gemensam mottagning (arbete som planeras drivas inom 
ramen för befintlig verksamhet) 

o erfarenhetsutbyte med andra kommuner – en plan krävs och ev 
uppdrag från socialtjänstens ledning vad vi ska fokusera på 

Förslag till strukturell förändring i socialtjänsten 
I dag finns ingen struktur eller rutin för uppföljning av verksamhet annat i olika 
typer av nyckeltal eller kvantitativ statistik. Vi har inget systematiskt sätt för att 
ta reda på att vi gör rätt saker för piteborna. Det finns metoder framtagna 
nationellt som vi skulle kunna ha god nytta av. SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) beskriver system för detta: 
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten.1 
2448.html ett annat exempel är den sk LOKE-modellen 
https://www.fouvalfard.se/ladda-ner-loke-boken-en-handbok-for-lokal-
uppfoljning-enligt-loke-modellen LOKE - LOKal Evidens är en modell för 
systematisk uppföljning av insatser inom socialtjänstens olika områden. 
Modellen, som ursprungligen utvecklats i Umeå kommun, har fått nationell 
spridning och används brett som grund för kommuners verksamhetsutveckling. 

o socialtjänstens ledning beslutar om och skapar förutsättningar för att 
verksamheterna kontinuerligt och systematiskt följs upp. Sammanställer 
och analyser målgrupper, problem/behov, insatser och resultat på 
individ-/grupp- och verksamhetsnivå i syfte att kvalitetssäkra och 
utveckla verksamheten. 

Utvecklingsområden inom samverkan 
Samverkan/samplanering med interna och externa aktörer t ex stöd till 
försörjning, arbetsmarknadsenheten, öppenvårdspsykiatrin är en mycket viktig 
del för ett fungerande liv och vardag för klienten. En god 
samverkan/samplanering och samtidighet i insatser tror vi kan påverka 
behandlingstider på institution men även minska risker för återfall och nya 
institutionsplaceringar. För kännedom som har vi idag rutiner med stöd till 
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försörjning innan placering institutionsvård: 
https://insidan.it.pitea.se/grupper/socialforvaltningen/socialtjanstens-
kvalitetsportal/kvalitet-i-socialtjansten/stod-och-omsorg/ 

o Gemensamt utvecklingsarbete med psykiatrin för att arbeta samtidigt 
med klienter med samsjuklighet 

o Fortsätta utvecklingsarbete med psykiatrin om gemensamt konsultativt 
team/gemensam mottagning (arbete som planeras drivas inom ramen 
för befintlig verksamhet) 

o Utveckla samverkan med hälsocentralerna för att tillsammans kunna 
arbeta med tidiga insatser för personer med missbruk och beroende (se 
bilaga 1 s 3) 

Förlag/utvecklingsområden som vi diskuterat men som vi inte 
bedömer aktuella i dagsläget 

o Boendestödsinstas för personer med enbart missbruk 

Vår bedömning är att med en förändring av insatserna av intensivt stöd så 
finns inte något stort behov av stöd av boendestöd/behandlingsassistent i 
ordinärt boende. De personer som har samsjuklighet med missbruk 
psykiatri/neuropsykiatri och har egen bostad kan idag ansöka och få 
boendestödsinsats av psykosociala stödteam. Vi har en upparbetad 
samverkan inom enheten med psykosocial stödteamet och alkohol- och 
narkotikagruppen. 

o Bostad först (Bilaga 3) 

En resurskrävande metod med en begränsad målgrupp som vi bedömer att det 
inte finns underlag för i kommunen. Målgrupp för metoden är personer med 
långvariga hemlöshetsproblem i kombination med missbruk- och/eller psykiska 
problem. Metoden innebär att arbetet utförs av ett tvärprofessionellt team som 
är tillgängligt dygnet runt. Metoden innebär att den hemlöse får 
förstahandskontrakt på lägenhet. 

Tidsplan 
Hösten 2019 

o Start 12-stegs gruppbehandling *) 
o Livsstilsgrupp 
o utvecklingsarbete med psykiatrin om gemensamt konsultativt 

team/gemensam mottagning (arbete som planeras drivas inom 
ramen för befintlig verksamhet) 

o Arbeta för att utveckla samverkan med hälsocentralerna för att 
tillsammans kunna arbeta med tidiga insatser för personer med 
missbruk och beroende (se bilaga 1 s 3) *) 

2020 
o 12-stegs gruppbehandling *) 
o Genomföra uppgjord plan för erfarenhetsutbyte 
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*) Kan bli svårt att genomföra utan resurstillskott enl förslag utökning en 
behandlare 

Ekonomi 
Metod/åtgä 
rd 

Beräknad minskning 
institutionsdygn 

Beräknade 
minskade 
årskostnader 
institutionsvård 

Driftskostnader Investerin 
gskostnad 
er 

12-stegs 
gruppbehan 
dling 

525 dygn 1 237 425 kr utökning av 
behandlarresurs vid 
införandet 
1 år = 600 000 kr 

Utbildning 
ytterligare 
1 personal 
12 000 kr 
(2019) 

Livsstilsgru 
pp 

? ? Inom ram 

Halvvägshu 
s 

Max 15 personer x 30 
vårddygn á 2357kr 

Ca 1 060 650 kr 
4,6 miljoner/år 200 000 kr 

Förändringar vi övervägt men inte bedömer aktuella 
Bostad först Inget krav på 

drogfrihet enl metod 
? 3-4 milj/år 

(Tvärprofessionellt 
team dygnet runt) 

Boendestöd 
missbruk 

1 miljon/år 

Beräknad minskad 
årskostnad 
institutionsvård 

Årlig drift Investerin 
gar 

Summa ca 2,3 miljoner ca 5,2 miljoner 
kr/år 

ca 212 000 
kr 

Utifrån ovanstående underlag föreslås socialnämnden besluta 

att utöka Alkohol- och Narkotikagruppen med en behandlare fr om 2020-01-01 
för att möjliggöra införandet av 12-stegsbehandling i grupp i öppenvård, kunna 
arbeta mer uppsökande/förebyggande samt utifrån kommande 
överenskommelse om ansvarsfördelning kommun/region arbeta med 
hasardspelsyndrom. Beräknad kostnad 600 000 kr/år 

Vi hoppas socialnämnden beslutar 
att inrätta ett halvvägshus i enlighet med bilaga 2 samt 
att socialnämnden uppdrar till socialtjänstens ledning tillsammans med 
verksamheterna ta fram adekvata utvärderingssystem 

Alkohol- och Narkotikagruppen 

/Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
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Bilaga 1 

Alkohol- och narkotikagruppen, öppenvård och 
myndighetsutövning 

Målgrupp 
Alkohol- och narkotikagruppens (ANG) målgrupp är personer från 18 år och uppåt, med ett 
missbruk eller beroendeproblematik i form av ett substansberoende. 

Lagstiftning 
Socialtjänstlagen (SoL). Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 
som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Särskilda bestämmelser om hjälp och vård till personer med beroendeproblem 
Socialtjänsten ska aktivt sörja för att enskilda med beroendeproblem får den hjälp och vård 
som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska planera hjälpen 
och vården i samförstånd med den enskilde och noga bevaka att planen fullföljs (5 kap. 9 § 
SoL). 

Insatser 
Insatser vi erbjuder idag
Öppenvård 
ANG´s öppenvård är det stöd och hjälp man kan få för missbruk och beroende i Piteå 
kommun. 

Vi är sex heltidstjänster på ANGs öppenvård som arbetar med den större gruppen klienter, ca 
96 % samt två som arbetar med övriga 4 % initialt som bedöms vara LVM nära. (Sifforna blir 
lite missvisande då det i verkligheten inte är 96 % som har fått behandling för sitt missbruk, 
några lämnar endast ett eller två urinprov inför körkortsyttrande, umgänge osv.) De som blir 
omhändertagna enligt LOB eller tackar ja till SMADIT inbjuds till ANG för information om 
vår verksamhet. För de insatser som öppenvården erbjuder behöver man inte söka bistånd. 
Man söker hjälp via telefon eller genom besök i samband med öppen mottagning tre 
dagar/vecka. För att komma till öppen mottagningen måndag, onsdag och fredag krävs ingen 
tidsbokning. Den sökande får tid hos en behandlare inom tre dagar efter första kontakten. 
Detta då vi vet att motivation är en färskvara samt att de flesta söker stöd och hjälp när de 
befinner sig i en kris. 

Tillsammans gör klient och behandlare en plan för behandling, mål och uppföljning vilka 
dokumenteras i klientens behandlingsplan, detta är ett levande dokument och kan ändras om 
målen eller förutsättningarna förändras. Om behandling i öppenvård inte är tillräcklig hjälp 
kan den enskilde ansöka om behandling på behandlingshem hos Alkohol- och 
Narkotikagruppens socialsekreterare. Vi vill betona att av de ca 400 klienter varje år som är 
aktuella på ANG är det knappt 14 % som beviljas institutionsvård, resterande 86 % får 
behandling i öppenvård. 

Myndighetsutövning 
Vi har idag två heltidstjänster (fördelat på tre personer) som är socialsekreterare. Det dagliga 
arbetet består i att biståndsbedöma institutionsvård, kontaktperson, samt utreda 
orosanmälningar/LVM anmälningar som inkommer från såväl allmänheten som andra 
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myndigheter. Vi följer även upp de institutionsplaceringar som är pågående, detta då vi har ett 
ansvar att se till att vården håller god kvalitet och att det som utlovats av behandlingshemmet 
uppfylls. Förutom ovanstående skriver vi yttrande till Transportstyrelsen gällande 
körkortsärenden, totalt 60 ärenden under 2018. Under 2018 gjorde vi 15 skyddsbedömningar, 
vi har hittills under 2019 gjort 21 skyddsbedömningar för personer mellan 18-21 år. Vi ser en 
stor ökning av denna målgrupp. 

Alkohol- och narkotikagruppens arbetsmetoder (sex heltidspersonal i den 
behandlingsgruppen): 
Öppen mottagning; tre ggr/vecka för t ex dokumentation av drogfrihet och nykterhet. På 
mottagningen kan man lämna urinprov, utandningsprov eller medicinera med Antabus. 
Mottagningstiderna motsvarar nästan en heltidstjänst (34 h/v). På mottagningen utförs också 
service till Barn- och familj, t.ex. kan det vara föräldrar som dokumenterar nykterhet och 
drogfrihet både vid umgänge och under den tid en eventuell utredning pågår. 

Boende med sociala kontrakt och tillsyn; vi åker på hembesök till de som har Farstukontrakt 
dvs. Socialtjänsten har förstahandskontraktet och hyr ut till klienter som är aktuella på ANG 
och uppfyller de krav som ställs. Kraven är en månads dokumenterad nykter- och drogfrihet 
tre gånger i veckan. Klienten ska under hela hyresperioden, vilken är maximalt sex månader, 
fortsätta dokumentera i samma utsträckning annars låser vi lägenheten till de åter lämnar 
negativa utandnings- och urinprov. Vinsten med att ha dessa hyreskontrakt är att kunna 
erbjuda klienter som är bostadslösa ett tryggt boende men det ställer krav på de boende under 
tiden därför vill vi fortsätta träffa dem tre gånger i veckan. Det senaste året har vi inte behövt 
låsa så många lägenheter men det innebär ett arbete som ska utföras en gång i veckan som 
motsvarar cirka 6-8 timmar/vecka. Under denna runda besöker vi också några klienter som 
fått Trappenkontrakt men dessa hembesök görs efter en behovsinventering. 

 Enligt SoL 5 kap 10 § ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Stödet skall också ges till anhöriga inom individ-
och familjeomsorgen. I Piteå kommun ges anhörigstöd inom Alkohol- och 
Narkotikagruppen (ANG) genom: Enskilda samtal med behandlare, anhöriggrupp; 
Sker vid två tillfällen per år, 10 träffar. Slutet intag. Information om de anhöriggrupper 
som finns och de organisationer som finns för anhöriga till personer med 
drogproblematik. Möjlighet att ansöka om bistånd till specifik behandling som inte 
kan ges av ANG, exempelvis Vuxna barn behandling eller medberoendebehandling. 

 Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG) arbetar enligt evidensbaserade metoder i 
enlighet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015-4-2). 
Personalen på Alkohol- och Narkotikagruppen har utbildning i de nedan beskrivna 
metoderna. 

Det innebär att vi strävar efter att: 
 ha den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter 
 ta hänsyn till brukarens erfarenheter och förväntningar 
 anpassa oss till den lokala situationen och omständigheter 
 Inneha den professionelles expertis. 
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De utredningsmetoder och kartläggningsmetoder som används i arbetet är: 
ASI: Addiction Severity Index, en utredningsmanual som innehåller frågor inom sju 
livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, 
rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. 
AUDIT: ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Det 
består av ett frågeformulär med tio frågor, avsedda att mäta tre områden: 
•Konsumtion 
•Beroende 
•Alkoholrelaterade skador 

DUDIT: som är motsvarande AUDIT men är riktat till narkotikaproblematik. AUDIT har 
prioritet 1 och Dudit prioritet 3 enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

MI: Motiverande samtal (motivational interviewing,) en samtalsmetodik som används i 
rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. 
MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden 
generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, 
droger, kost, fysisk aktivitet, spel m.m.). Alla på ANG är utbildade i MI. 

IDS-100: IDS-100 är ett självskattningsinstrument som används för att identifiera situationer 
som stimulerar till konsumtion av alkohol/droger. Det ger både klienten och personal 
omfattande information om återfallsrisks situationer. Tidsperioden är senaste året och 
riskprofilen presenteras med hjälp av 8 riskområden. 

De behandlingsmetoder som används är:
Återfallsprevention, ÅP: Metoden hjälper en person att bli mer uppmärksam på och medveten 
om situationer, tankar och känslor som kan leda till återfall. Den sätter fokus på ett brett 
spektrum av de problem i livet som hänger samman med beroendet. Bland annat får personen 
formulera och diskutera yttre och inre faktorer som orsakar sug efter alkohol eller droger. Det
finns olika metoder inom Återfallsprevention, på ANG har vi två av de mesta framgångsrika,
”Väckarklockan” och ”Återfallsprevention”. De nationella riktlinjerna prioriterar ÅP näst 
högst gällande alkohol samt högst gällande THC och opiater/opioider, ligger bland de högst 
prioriterade metoderna för personer som har ett beroende av centralstimulantia. Samtliga
utom en personal på ANG har utbildning i ÅP, vi strävar efter att alla ska ha denna utbildning 
i denna metod. 
MET: (Motivational Enhancement Therapy) innebär i korthet att man undersöker 
alkoholens roll för individen ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. 
Kartläggningen av alkoholens eventuella effekter består av en intervju, ett antal 
frågeformulär samt alkoholrelaterade biomarkörer. Vi har två som är utbildade i MET, 
som har högsta prioritet gällande alkohol enligt Socialstyrelsen. Det har varit svårt att 
kunna arbeta med MET då det kräver ett nära samarbete med hälsocentralerna för vissa 
skattningar och provtagning. Vi har i dagsläget inte ett sådant samarbete. 
CRA: (Community Reinforcement Approach) är en manualbaserad metod för missbruk eller 
beroende av alkohol eller narkotika. Syfte är ett drogfritt liv ska vara mer belönande än 
missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i 
individens närmiljö ökar. CRA har näst högsta prioritet gällande alkohol samt högsta prioritet 
för Centralstimulantia. Tre behandlare har utbildning i CRA, vi planerar att utbilda fler i 
denna metod. 
HAP: (Haschavvänjningsprogrammet) har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering 
med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Målgrupp 
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är ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta 
använda drogen. Syftet är att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social 
kompetens. HAP sker individuellt och tar ganska mycket tid. HAP används inte så ofta på 
ANG då det endast är ett fåtal som uppfyller de krav som ställs utifrån programmet, d.v.s. att 
personen inte har något annat missbruk än THC samt att personen skall upphöra med sitt 
missbruk samma dag som behandlingen påbörjas. De flesta är blandmissbrukare och 
exkluderas därför. De nationella riktlinjerna prioriterar inte heller HAP speciellt högt. 
12-stegsbehandling: bygger på AA:s och NA:s tolvstegsprogram. Målgruppen är personer 
med alkohol- eller narkotikaberoende. Syftet är helnykterhet och drogfrihet genom 
engagemang i Anonyma alkoholister (AA) eller Anonyma narkomaner (NA) efter att 
stegarbetet har avslutats, samt förbättrad livskvalitet för den berörde och dennes anhöriga. 12-
stegsprogrammet har näst högst prioritet gällande alkohol samt högsta prioritet i arbete med 
personer som har ett beroende av centralstimulantia enligt de nationella riktlinjerna. Två 
behandlare har utbildning i metoden. 

Intensivt Stöd, två heltidstjänster: Intensivt stöd arbetar med ca 15 klienter som har stort 
behov av stöd som periodvis bedöms vara LVM nära. Vi arbetar med uppsökande 
verksamhet, stöd i vardagen och målet är främst att motivera till frivillig behandling.
Personalen är utbildad i CRA, ÅP samt MI. Två behandlare arbetar med intensivt stöd. 

Personalen på ANG har en hög utbildningsnivå. Arbetsgruppen består till 75 % av personal 
med adekvat universitetsutbildning, de övriga har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta 
med personer som har psykiatriska besvär och framförallt i ett missbruk och beroende. Vi har 
samtliga vidareutbildat oss inom de metoder som de nationella riktlinjerna har kommit fram 
till fungerar bäst på vår målgrupp. Vi har gjort medvetna val att låta några först gå en 
utbildning för att se om det är någonting som kan implementeras i verksamheten innan vi 
utbildar fler. Vi har också valt att försöka få en så stor bredd som möjligt i vilka utbildningar 
vi går, för att kunna erbjuda invånarna i Piteå så stort utbud som möjligt beroende på hur 
behoven ser ut. 

Framtiden: 
12-stegsbehandling i öppenvård: From hösten 2019 kommer vi ha två behandlare som har 
utbildning i 12-stegsbehandling. För att bedriva behandling i öppenvård kommer det att 
krävas en stor förändring för hela arbetsgruppen då vi räknar med en tidsåtgång om 44 
timmar/vecka delat på två behandlare. Vi kommer att ha en prövoperiod om ett år till att börja 
med och räknar med att kunna erbjuda 12-stegs behandling till såväl öppenvårdsklienter men 
även de som gjort de första stegen på institution och kan fortsätta på hemmaplan. Vår 
förhoppning är att kunna ta hem fler klienter tidigare än i dagsläget samt eventuellt undvika 
någon placering helt och hållet då vi kommer att ha löpande intag. 

Livsstilsgrupp: En av de vanligaste anledningarna till återfall är psykosocial stress. En av de 
mest framgångsrika sätt att minska psykosocial stress är att få information och dela den med 
andra. Många av våra klienter är ensamma, kanske som mest ensamma när de nyligen blivit 
drogfria då de flesta i den tidigare umgängeskretsen fortfarande är aktiva i missbruk. Vid 
drogfrihet mister de inte bara sina vänner utan även ofta sin tillhörighet. Vi kommer under 
våren/sommaren 2019 att erbjuda en grupp som vi kallar ”livsstilsgrupp”. Vår plan är att 
erbjuda information om de ämnen som våra klienter önskar t.ex. ekonomi, psykisk hälsa, 
sömn mm. samt att det skapas ett naturligt forum där man kan lära känna nya personer och 
vidga sitt umgänge. Vi kommer att erbjuda detta till ANGs klienter första gången men hoppas 
att sedan kunna blanda grupperna att omfatta klienter från hela psykosocialt stöd. Vi planerar 
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också att Psykosociala stödteamet kan komma och informera om ett självständigt liv (ESL) 
till ANGs klienter då vi vet att de kämpar med detta. 

Mottagning: Vi är i en process att se över mottagningstiderna på onsdagar, då vi har minst 
klienter som vi väntar på mottagningen (mellan 40-50 personer), detta för att frigöra mer tid 
för samtal. Försök kommer att pågå under juni innevarande år. Vi tycker att det är viktigt med 
hög grad av tillgänglighet för att kunna fånga upp så många som möjligt. På detta sätt är vi 
alltid lätta att nå tre dagar i veckan för spontana besök även om öppettiderna minskas på 
onsdagar. Vi har öppna dörrar alla dagar, även om det inte är mottagning kan man komma hit 
och dricka en kopp kaffe eller prata med någon av oss. 

Intensivt Stöd: Ska fr o m hösten erbjuda ett mer intensivt stöd och praktisk hjälp under en 
begränsad tid till klienter som kommer hem från behandling då vi uppmärksammat att många 
av de personer som varit placerade upplever omställningen från institution till egen boendet 
som alltför svår. Vi tror att det skulle göra en stor skillnad om vi kunde erbjuda dem stöd i 
vardagen för att upprätta och bibehålla rutiner. Dessa kan tex vara kontakt med myndigheter, 
åka buss, boka tider, ta sig till sysselsättning. Dessa saker har många aldrig gjort tidigare i 
som drogfria. Det hade varit önskvärt om vi även hade kunnat erbjuda ett boende på 
halvvägshus som ett första steg. 
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Bilaga 2 

Piteå 2019-05-08 

Halvvägshus för personer med missbruk och beroende i Piteå 

Bakgrund 

Inom Piteå kommuns missbruksvård, Alkohol- och Narkotikagruppen (ANG), 
möter vi många personer med missbruk och beroende som har svårigheter att 
på helt egen hand klara sin vardag. Orsakerna till det kan vara flera; flera har 
aldrig kunnat komma igång med ett vuxenliv p g a sitt missbruk och saknar 
förebilder, kunskaper, vanor och/eller erfarenheter. Andra behöver lång tid för 
att bli stabila efter en behandling på institution och att klara sig på hemmaplan 
utan stöd blir för svårt. För vissa kan även samsjuklighet med 
neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsnedsättningar hindra dem att kunna 
leva helt självständigt. En väsentlig del för återhämtning och rehabilitering är 
bostad, ordnad ekonomi och meningsfullt innehåll i sin vardag som t ex 
arbete/studier, fritidsaktiviteter och ett socialt sammanhang. 

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden i sin verksamhet främja den 
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning (3 kap. 2 §). I de Nationella 
riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2015) 
framgår att Socialstyrelsens rekommendation för hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten är att erbjuda boendeinsatser i form av vårdkedja eller bostad 
först till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika som är 
hemlösa. Man rekommenderar vidare boendestöd. Det personella boendestödet 
anpassas utifrån individens behov och kan innebära en rad olika insatser med 
olika intensitet och regelbundenhet. Det kan vara såväl praktiskt som socialt 
stöd för att stärka förmågan att klara av vardagen i bostaden och i samhället. 
Idag finns inga insatser i vår kommun som möter upp de behov av stöd i 
vardagen för personer med missbruk och beroende som Nationella riktlinjer 
rekommenderar och som beskrivs ovan. 

Begreppet halvvägshus är hämtat från kriminalvården men är även ett etablerat 
begrepp inom missbruksvården i Sverige. Halvvägshus definieras som en 
utsluss med stöd utifrån individens behov och situation. Att använda begreppet 
halvvägshus istället för t ex stödboende är ett sätt att markera/tydliggöra att det 
inte är ett boende man ska bo kvar i, utan med stöd och hjälp hitta den 
boendeform och ev annat stöd var och en behöver för att fungera i samhället. 

Detta underlag är sammanställt och skrivet hösten 2017 därav är 
sifferunderlaget mestadels hämtat från 2015-2016 och sen kompletterat med 
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aktuella siffror för ett ev halvvägshus för 2018 samt 2019 (s 6). Bilden av 
behovet av stöd för de Pitebor som underlaget avser har inte förändrats sedan 
merparten av dokumentet skrevs. 

Andra kommuner 

För att få en uppfattning om hur andra kommuner löst frågan har vi frågat 
några närkommuner samt kommuner som vi jämförs med i KOLADA. 

Umeå kommun har stödboendet HERA, ett boende för kvinnor som beskrivs 
såhär på kommunens hemsida: 

”Om du har missbruksproblem, lider av psykisk ohälsa, är eller har varit utsatt för hot, våld 
eller sexuell traumatisering så kan Hera vara till hjälp för dig. Hera är ett kvinnoboende som 
riktar sig till dig som är 20 år eller äldre. Hera har plats för sju kvinnor som hyr dubblett eller 
lägenhet och själva betalar sin hyra och mat. På Hera arbetar kvinnlig personal som finns 
tillgängliga större delen av dygnet. Varje kvinna får två kontaktpersoner som har ett extra 
engagemang för dig under tiden på Hera. Boendet på Hera, i kombination med behandling och 
sysselsättning ska ge dig förutsättningar för ett självständigt liv. Vi arbetar med att stärka dina 
egna resurser och det friska och fungerande hos var och en. Alla stöttas att ta eget ansvar och 
initiativ både för sin individuella utveckling och för samvaron i gruppen. 
Vi arbetar med samtal både individuellt och i grupp, men också med det praktiska i vardagen 
som t ex matlagning och ekonomi. Hera har också ett samarbete med öppenvård och psykiatri i 
Umeå. Boendetiden på Hera bestäms med utgångspunkt i varje kvinnas individuella behov. 
Hera kan fungera som utsluss från behandlingshem till eget boende” 

Personal från ANG har varit på studiebesök på Hera och fått ett mycket gott 
intryck av verksamheten. All personal är utbildade socionomer, 6 
heltidsanställda som arbetar på schema dygnet runt (sovande natt/journatt) all 
tid utom lördag/söndag 8-12. 

I Umeå finns även stödboendet Bryggan: 
”Bryggan är ett stödboende inom socialtjänsten, individ och familjeomsorg (IFO). 
Verksamheten erbjuder stöd i olika former till män, 20 år och uppåt med missbruks-
och beroendeproblematik. Vistelsen kombineras med behandling, studier eller någon 
form av sysselsättning. Bryggan ska erbjuda en trygg, drogfri miljö och strukturerad 
dygnet runt-verksamhet.” 

Skellefteå kommun har Torpvägen, som beskrivs såhär på hemsidan: 
”Torpvägen är ett stödboende som i första hand vänder sig till personer med 
långvariga missbruksproblem. De flesta har provat någon eller några former av 
behandling tidigare, ofta med en oförändrad missbrukssituation. Torpvägen har även 
uppsökande verksamhet för målgruppen. Syftet är att stödja den enskilde att bibehålla 
nykterhet och förbättra sin livskvalitet. Före inskrivningen görs ett studiebesök 
tillsammans med en socialsekreterare. Eventuell inskrivning behandlas sedan vid 
nästa personalmöte. Om den sökande är intresserad kommer man överens om en tid 
för inskrivningssamtal. Då formulerar vi tillsammans en arbetsplan grundad på 
uppdraget från socialsekreteraren. Den ska bland annat innehålla ekonomisk situation 
samt vad som gäller för arbete och fritid. Varje person får vid inskrivningen en egen 
kontaktperson som bland annat ansvarar för uppföljningsträffar. En tidplan bestäms 
för boendet. Tider för uppföljningssamtal med socialsekreterare och andra berörda 
läggs in. Vid inskrivningen informeras också om villkoren för boendet. Det är inte 
tillåtet att vistas drogpåverkad i lokalerna, att föra in droger eller bruka våld. En del 
vill ha hjälp med att återskapa kontakten med sin familj eller närstående. För fritiden 
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utnyttjar vi de aktiviteter som finns i kommunen. Beroende på ålder och intresse 
varierar aktiviteterna. Sedan flera år tillbaka har vi ett samarbete med föreningar i 
Skellefteå. För den som saknar arbete eller bostad kan personalen hjälpa till med att 
kontakta myndigheter och hyresvärdar. När en person fått en egen lägenhet kan vi 
hjälpa till med att utrusta den. Vi ger också stöd till den enskilde efter utskrivningen. 
Torpvägen har öppet hus på fredagar 13.00–15.00 där besökare utifrån kan komma 
och samtala eller bara umgås och dricka en kopp kaffe. Några gånger per år görs 
särskilda aktiviteter för de boende. Personalen består av fyra behandlingsassistenter 
som kontinuerligt går kurser i behandlingsarbete.” 

Efter samtal med boendepersonal framgår följande: 

 Korttidsboende - biståndsbedömt, max 3 mån kan ev förlängas. Kan få 
fortsatt stöd i hemmet av personal fr Torpvägen efter utflytt 

 6 boendeplatser (lägenheter i hyreshus), 30 klienter i ord boende 
 Både män och kvinnor, med eller utan bostad, för/efter 

behandling(inget krav), från 18, men medelålder ca 30 år 
 4 personal endast dagtid, ej kvällar o helger. 2 socionomer 2 

socialpedagoger 
 Stödinsatser i form av stöd i rutiner, bostadssökande, ta sig till LARO-

mott etc. I ord boende mer likt boendestöd samt dokumentera drogfrihet 
 Krav på nykterhet/drogfrihet, brott mot regel = 1 mån spärrtid 

Örnsköldsvik 
Halvvägshus Bertbo: 

 6 platser. Både män och kvinnor 
 Man ska ha genomgått behandling; HVB alternativt öppenvård eller § 

27-placering enl LVM 
 3 personal, dagtid (socionomer). Har även uppdrag att vara boendestöd 

i ordinärt boende till personer med missbruk 
 Biståndsbedömd insats för såväl boende som boendestöd 
 Max boendetid 1 år. 

Luleå kommun beskriver sitt stödboende Lövgården såhär: 
”Lövgården är en fastighet med 10 möblerade lägenheter vilka används som ett 
träningsboende inför flytt till eget boende. Träningsboendet blir ofta aktuellt efter 
avslutad missbruksbehandling. På Lövgården finns visst personalstöd.” 

Vi har även haft kontakt med t ex Lidingö, Partille, Värmdö, Härryda. Ingen 
förutom Umeå har den typen av stödboende/havvägshus vi ser behov av. De 
kommuner som har någon typ av samlat stödboende, men inte bemannat som 
Umeå, uppger att det ofta inte är tillräckligt för att stötta de boende och att det 
många gånger är problem med droger i boendet. De kommuner som inte har 
något eget stödboende köper ofta platser på stödboende i antingen större 
grannkommuner eller av privata aktörer. 
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Skattat behov av halvvägshus 

För att få en uppfattning om behovet av ett halvvägshus har vi tittat på de 
klienter vi haft i såväl öppenvård som de som fått behandling på institution 
under 2015, 2016 och 2017. Vi har skattat behov utifrån hur vi uppfattade 
deras situation och resurser respektive år. Vissa personer har varit i behov av 
stödet under samtliga år. 

Av de klienter som fått behandling i öppenvård 2015 bedömer vi att totalt 43 
män och 17 kvinnor hade behov av halvvägshus. Av de 43 männen ingick 6 i 
LABO-programmet och 3 av kvinnorna var med i LABO-programmet. 2016 
bedömer vi att 34 män och 20 kvinnor hade varit hjälpta av ett halvvägshus, av 
dem var 9 män och 1 kvinna med i LABO-programmet. Under 2017 bedömer 
vi att 36 män och 18 kvinnor var i behov av stödboende. Av dessa var 4 män 
och två kvinnor med i LABO-programmet. 

Av de klienter som under 2015 fick vård på behandlingshem bedömer vi att 30 
män och 13 kvinnor hade haft behov av halvvägshus, av dessa var 5 män och 1 
kvinna med i LABO-programmet. Av dessa gör vi en uppskattning att 15 
personer skulle kunna kortat behandlingstiden på behandlingshemmet med ca 1 
månad om de hade kunnat slussas ut/hem till ett halvvägshus. 2016 bedömer vi 
att 29 män (varav 8 i LABO) och 14 kvinnor (varav 2 i LABO) skulle behöva 
stödboende efter avslutad behandling. Av dessa gör vi en uppskattning att 13 
personer skulle ha kunnat korta behandlingstiden på behandlingshemmet med 
ca 1 månad om de hade kunna slussats ut/hem till ett halvvägshus. 

Vi har även tittat på de klienter som beviljats behandling på behandlingshem 
första halvåret 2017 där bedömningen är att 15 män (varav 5 LABO) och 9 
kvinnor (varav 3 LABO) skulle vara i behov av halvvägshus. Av dessa gör vi 
en uppskattning att 11 personer skulle ha kunnat korta behandlingstiden på 
behandlingshemmet med ca 1 månad om de hade kunnat slussas ut/hem till ett 
halvvägshus. 

Behandlingstider 

För flera av dem som fått bistånd till behandling på behandlingshem synliggörs 
under behandlingstiden individens eventuella svårigheter i vardagen. Det kan 
vara allt från att ta hand om sin egen person till att ta kontakt med myndigheter. 
Många personer med missbruk har någon form av samsjuklighet, alltså förutom 
sin beroendesjukdom även psykiatriska- och/eller neuropsykiatriska diagnoser. 
Efter en tids drogfrihet blir det mer tydligt vilka eventuella kognitiva 
svårigheter andra diagnoser ger. Att hitta egna strategier för att hantera livet 
drogfritt och klara svårigheter i vardagen är en del av behandlingen på ett 
behandlingshem. Vi bedömer att det finns möjlighet att korta behandlingstiden 
på institution för en del av de Pitebor som genomgår behandling på 
behandlingshem om det fanns ett alternativ som erbjuder vardagsstöd och 
trygghet på hemmaplan. 2015-2017 bedömer vi att totalt 39 personer skulle 
kunnat korta sin behandlingstid med en månad. 2018 bedömer vi att 12 
personer hade kunnat korta behandlingstiden i genomsnitt 61 dygn, totalt 735 
dygn. Genomsnittskostnaden 
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för behandling på institution var 2357 kr/dygn 2018. 735 dygn x 2357 kr= 
1 732 395kr 

Boende på halvvägshuset ger stabilitet och en ordnad tillvaro som minskar 
riskerna för att den enskilde ska ta återfall, vilket uppskattningsvis ger färre 
återintagningar på behandlingshem. Ett halvvägshus ser vi alltså som en 
förebyggande insatser för upprepade behandlingsperioder på behandlingshem. 

Hur skulle ett stödboende i Piteå kunna se ut 

Det optimala vore att ha ett helt trapphus i ett hyreshus eftersom man då kan ha 
en låst entrédörr, var och en av de boende har en egen lägenhet och det finns en 
gemensamhetslägenhet samt personalutrymmen. Lämpligt trapphus skulle 
exempelvis kunna vara på ex Ankarskatvägen 89 B, trapphus med små 
studentlägenheter idag. Trapphuset inrymmer åtta lägenheter vilket skulle ge 
sju boendeplatser. 

Stödinsatsen 
Att bo på halvvägshuset ska innebära att man bor på en trygg och drogfri plats. 
Man för stöd i att klara sin vardag så självständigt som möjligt. Var och en 
ansvarar för sin lägenhet och dess skötsel, sina matinköp och att laga sin mat. 
Har man svårigheter med något av detta får man stöd så att man på sikt blir 
självständig. Man får stöd i att prova på och utöva fritidsaktiviteter, att förstå 
och hantera samhället och det stöd man kan behöva. Stöd i att upprätthålla 
drogfrihet, sina behandlingskontakter etc. Personalen ska kunna vara ett stöd i 
den enskildes behandlingsprocess i ett nära samarbete med behandlare på 
ANG. Målet är egen lägenhet, så under boendetiden på stödboendet står man i 
bostadskö och söker aktivt efter lägenhet när det börjar bli aktuellt att flytta 
från halvvägshuset. 

Hur länge man bor på halvvägshuset är individuellt och utifrån behov och kan 
således variera från ex tre månader till ett år. Idag kan man i Piteå kommun inte 
få bistånd med stöd i eget boende eller till särskilt boende om man inte har 
psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra 
funktionsnedsättningar inom LSS-området. ”Bara” missbruk och beroende ger 
inte den möjligheten vilket kan vara ett hinder för snabb genomströmning i 
halvvägshuset. Därför föreslås att personalen från halvvägshuset kan vara ett 
fortsatt stöd vid utflytt vid behov (se nedanstående stycke om Bemanning). 

Bemanning 
Då trygghetsfaktorn är en stor del i varför den enskilde har svårigheter att 
klarar vardagslivet på egen hand är bedömningen att halvvägshuset ska vara 
bemannat dygnet runt, nätterna med journatt. Hera i Umeå, som vi ser som ett 
gott exempel har 6 heltidsanställda som arbetar på schema dygnet runt 
(sovande natt/journatt) all tid utom lördag/söndag 8-12. 

Personalen behöver förmåga till helhetssyn och ha kunskap och kompetens om 
missbruk- och beroende, samsjuklighet, pedagogik och samhällskunskap. 
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Efter det att verksamheten på halvvägshuset hittat sin arbetsform och fungerar 
skulle ytterligare en arbetsuppgift kunna vara att ge stöd till personer i ordinärt 
boende, framför allt de som bor i Farstu- och Trappenlägenheter. 

Vägval – kvinnor/män/LABO (läkemedelsassisterad behandling mot 
opiatberoende) 
Om vi lyssnar till andras erfarenheter så är det optimala att boendet är antingen 
för kvinnor eller för män. Underlaget här i Piteå är fler män än kvinnor som är i 
behov av insatsen. 

Att på ett och samma boende ha personer som är med i LABO-programmet och 
personer som inte är det bedömer vi som inte aktuellt. Det är fler personer som 
inte är med i LABO-programmet som behöver insatsen stödboende. Det är vår 
erfarenhet att det blir svårare för en del personer som inte är med i LABO att 
klara av sin drogfrihet om man ska bo tillsammans med personer som har ett 
narkotikaklassat läkemedel utskrivet av läkare. 

Utifrån ovanstående resonemang så skulle ett första halvvägshuset i Piteå vara 
till för män som inte är med i LABO-programmet. 

Antal personer med behov av halvvägshus 

Personer som endast gått i öppenvård 
2015: 

 43 män varav 6 stycken var med i LABO 
 17 kvinnor varav 1 var med i LABO 

2016: 
 34 män varav 9 stycken var med i LABO 
 20 kvinnor varav 1 var med i LABO 

2017: 
 36 män varav 4 stycken var med i LABO 
 18 kvinnor varav 2 stycken var med i LABO 

2018: 
 32 män varav 3 stycken var med i LABO 
 13 kvinnor varav 2 stycken var med i LABO 

Personer som haft slutenvårdsinsats, vård på behandlingshem 
2015: 

 30 män varav 5 stycken var med i LABO 
 13 kvinnor varav 1 var med i LABO 
 Av dessa 43 personer hade 15 stycken kunnat korta behandlingstiden 

med cirka 1 månad 
2016: 

 29 män varav 8 stycken i LABO 
 14 kvinnor varav 2 stycken i LABO 
 Av dessa 43 personer hade 13 stycken kunnat korta behandlingstiden 

med cirka 1 månad 
2017 första halvåret: 

 15 män varav 5 stycken i LABO 
 9 kvinnor varav 3 stycken i LABO 
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 Av dessa 24 personer hade 11 stycken kunnat korta behandlingstiden 
med cirka 1 månad 

2018: 
 22 män vara 4 stycken i LABO 
 8 kvinnor varav 1 stycken i LABO 
 Av dessa 25 personer som inte var med i LABO hade 12 personer 

kunnat korta behandlingstiden i genomsnitt 61 dygn (totalt 735 dygn). 
 Kostnad: I genomsnitt kostade behandling på institution 2357 kr/dygn 

2018. 
 735 dygn* 2357 kr= 1 732 395kr 

Ekonomi 

Det är troligt att det skulle vara möjligt att minska kostnader för en del 
placeringar på behandlingshem genom kortare behandlingstider/färre vårddygn 
per år. Utifrån skattningen ovan (se Behandlingstider) skulle kostnaderna för 
vård på behandlingshem varit 1 736 000 kr lägre på en tvåårsperiod (2015-
2016) – 1 månads behandling för 28 personer á 2000 kr/dygn – om det funnits 
ett stödboende enligt förslaget på hemmaplan. Om vi förutsätter att vårt 
halvvägshus har alla platser besatta blir dygnspriset för en person ca 1 794 
kr/dygn. Utifrån beräkningen ovan skulle en månad på stödboendet istället för 
behandlingshem vara en minskning på ca 10 000 kr/person för den månadens 
behandlingskostnader (räknat på 2 100 kr/dygn=genomsnittligt dygnspris första 
halvåret 2018). Om vi skulle köpa plats på ett stödboende som drivs av något 
företag på annan ort kostar det ca 1 500 - 2 500 kr/dygn. 

Kostanden för en plats på halvvägshus kan jämställas med en boendeplats på t 
ex ett psykiatriboende som Saxofonen (som också har journatt). 

Budget: 
Förlaget på budget är gjort med ekonom på Stöd och omsorg. 
Personalkostnader (tkr) Kommentar 

Lön 6 åa á 30 tkr/mån 2 160 
6 årsarbetare med journatt, Bemanning 
dygnet runt alla dagar i veckan 

Sem 1,5% 32 
OB/jour 21,5% 464 
Sjuklön 2% 43 
Vikarie 12,5% 270 
Tot 2 970 
PO 1 192 
Övriga personalkostnader 15 Utbildningar etc 
Tot personalkostnader Inkl PO 4 177 

Materialkostnader och hyra (tkr) Kommentar 
Hyra 7 lgh och en personallägenhet 384 8 lägenheter á 4 000 kr/mån 
Dator 4 Driftskostnad 3 800 kr/år från IT 
Telefon 4 2 telefoner á 2 000 kr/år 
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Bredband 4 300 kr/mån 
Larm 5 389 kr/mån 
Busskort personal 7 Busskort 594 kr/30 dagars period 
Summa hyror och övriga kostnader 407 
Totala driftskostnader 4 584 000kr 

Investeringar (tkr) Kommentar 

Grundutrustning 8 lgh 160 
Ca 20 tkr/lgh Säng, madrass, övrigt köp 
från repris och andra scond Hand 

Dator 10 Driftskostnad 3 800 kr/år från IT 
Telefoner 10 2 st telefoner 
Övrigt 20 
Summa Investeringar 200 

Investering 200 000 kr 

Sammanfattning 
Utifrån de behov vi ser hos flera av de pitebor vi möter på Alkohol- och 
Narkotikagruppen saknar kommunen ett stödboende för personer med 
missbruk och som har svårigheter att självständigt klara sin vardag p g a 
otrygghet och nedsatt förmåga/brist på erfarenhet. Ett halvvägshus skulle ge 
möjlighet för kortare behandlingstider för en del, öka möjligheten att lyckas 
efter avslutad behandling och minska riskerna för återfall. Halvvägshuset är en 
investering på ca 4,5 milj/år som kan möjliggöra en minskning av antal 
vårddygn och vårddygnskostnader på institution. Boendet föreslås ha sju 
boendeplatser och vara bemannat dygnet runt (sovande journatt) med 6 
årsarbetare. 

Piteå 2019-05-08 

Alkohol- och Narkotikagruppen/ 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef 
Psykosocialt stöd 
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Om man vill läsa mer: 
 Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende 

(Socialstyrelsen 2015) 
https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoen 
de/sokiriktlinjerna/missbrukellerberoendeavalkohol5 

 Utvärdering av Bostad Först för hemlösa i Stockholms stad och 
Helsingborg. - En jämförelse med Boendetrappan 
http://docplayer.se/18370468-Utvardering-av-bostad-forst-for-
hemlosa-i-stockholms-stad-och-helsingborg-en-jamforelse-med-
boendetrappan.html 

 En kvalitativ studie av hemlösa människors erfarenhet av boendestöd i 
två boendeprogram http://miun.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A764527&dswid=1039 
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Bilaga 3 

Piteå 2019-04-10 

Bostad först - en kort sammanställning 

Bakgrund 
Metoden har funnits sedan 90-talet. Har provats i bl a USA, Tyskland och 
Finland med goda resultat 85-90 procent av de som fått en bostad i 
kombination med rehabilitering har lyckats behålla sitt kontrakt. Funnits i 
Sverige i drygt tio år. 
Kommuner som har infört metoden är t ex Göteborg, Karlstad, Helsingborg, 
Malmö, Sollentuna, Stockholm stad, Norrköping, Örebro (1). 

SKL har beskrivit följande grundläggande principer för metoden (2): 
”Grundläggande principer för Bostad först 

 En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. 
 Samtliga klienter ska bemötas med respekt, värme och medkänsla. 
 Man åtar sig att arbeta med klienter så länge som de behöver det. 
 Lägenheterna ska vara utspridda i det vanliga lägenhetsbeståndet. 
 Bostad och behandling ska vara separerade från varandra. 
 Konsumenten har självbestämmanderätt. 
 Arbetet ska orienteras mot återhämtning och skadereduktion.” 

Internationell forskning visar att metoden kan minska kostnader för 
akutsjukvård, förbättra de boendes sociala situation och minska deras 
alkoholkonsumtion (3) Resultat av försöksverksamhet i t ex Helsingborgs 
kommun visar att efter tre år bodde sexton av nitton personer ( drygt 80%) kvar 
i lägenheten de fått genom bostad först. Där beskrivs också att hyresgästerna 
förbättrade sin livssituation vad gäller hälsa, missbruk, ekonomi och sociala 
relationer. B Jonsson et al beskriver att metoden trots sin goda effekt inte är 
särskilt spridd i Sverige, 13 kommuner 2015 och att man når mycket få av 
landets hemlösa. 

I Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende har metoden 
Bostad föst skattats som en metod effekt. (4) Metoden är skattade till en 4:a på 
en 10-gradig skala där 1 är det som har högst effekt. 

Målgrupp 
Personer med långvariga hemlöshetsproblem i kombination med missbruk-
och/eller psykiska problem. De som i konventionella arbetssätt har haft svårt 
att få hjälp. 

En metod 

1 



            
          

              
     

            
         

       
  

       

        
    

     
            
           

        
           
             

         

               
          
         
           

   

              
           

             
            

          
            
  

        
     

    

              
                

             
              

         

             
        

       

Metoden Bostad först innebär att man erbjuder den hemlöse en bostad med 
förstahandskontrakt. Bostaden är inte kopplad till några andra villkor, förutom 
hyreslagen, än att personen ska vara motiverad att ändra sitt liv och ta emot 
stöd. Finns inget krav på drogfrihet. 

Personellt stöd dygnet runt som arbetar uppsökande. Ex i form av ACT-team 
(ACT=Assertive Community Treatment) , ett tvärprofessionellt team med ex 
alkohol- och drogterapeut, socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska. Stödet 
utformas sen individuellt. 

Teamets uppdrag är stödjande och motiverande, inte behandlande 

Utmaningar 
Få tillgång till lägenheter som kan erbjudas den enskilde. 
Metoden innebär bemanning dygnet runt 

Stöd med boende idag i Piteå 
Det stöd socialtjänsten idag erbjuder till personer i Piteå, som saknar bostad 
och har ett missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa är olika typer av 
andrahandskontrakt tillsammans i kombination med stödinsatser från ANG 
eller socialpsykiatrin eller både och. Vi ställer krav på dokumenterad drogfrihet 
minst en månad innan man kan komma ifråga för att få ett andrahandskontrakt 
till en lägenhet. Vi har två typer av andrahandskontrakt. 
Farstun 
Vi har fem små ettor som vi korttidsuthyr 3 eller högst 6 månader. Man ska 
under boendetiden dokumentera drogfrihet minst 3 ggr/vecka och aktivt söka 
annat boende. Om personen visar positiva urinprover, utandningsprover eller 
uteblir från provtagning låses lägenheten, men man är välkommen tillbaka igen 
när proverna är negativa. 
Trappen/Steget 
Den enskilde får en lägenhet via sina poäng i Pitebo´s bostadskö, men får av 
tidigare störningar eller skulder inte hyra om inte socialtjänsten hyr lägenheten
i första hand. Även här gör vi en överenskommelse med den enskilde att 
kontraktet via oss innebär att följa den plan som man har med 
behandlare/stödinsats och att man tar emot regelbundna hembesök. Målet för 
såväl socialtjänsten som Pitebo är alltid att personen ska överta kontraktet efter 
1-1,5 år. 
De olika namnen på kontrakten är utifrån målgrupp, 
Trappen=missbruk/beroende och ev samsjuklighet psykiatri/neuropsykiatri, 
Steget= psykiatris-/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (inget missbruk). 
Nygården 
Ett kollektivboende med sju platser som inte kräver något bistånd. De som bor 
här har ofta haft svårt att få bostad på något annat sätt. När man vistas på 
Nygården ska man vara nykter och drogfri. Kan man under någon period inte 
vara drogfri får man inte vara på Nygården, men har kvar sin plats. Nygården 
är bemannat med personal dagtid alla dagar och vissa kvällar. 

Det stöd som man kan ansöka om förutom en planering med behandlare på 
alkohol- och narkotikagruppen är insatsen boendestöd och/eller kontaktperson 
om man har en psykiatris-/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning alternativt 
hemtjänst. 

2 



 
  

 

  

          
 

           
 

Gunilla Granqvist 
Enhetschef psykosocialt stöd 

Referenser 
1.SKLhttps://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebost 
ader/bostaderforalla/utanbostadhemloshet/metodutvecklingbostadforst.5063.ht 
ml 

2. SKL 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/b 
ostaderforalla/utanbostadhemloshet/metodutvecklingbostadforst/grundlaggande 
principer.5064.html 

3. Alkohol- och Narkotikaproblem; B Johansson, T Richert, B Svensson, 
Studentlitteratur 2017 

4. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende; 
Socialstyrelsen 2015 
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Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-27 
Dnr 19SN123 

Föreningsbidrag KFR 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk fördelning av årets bidrag. 

Paragrafen förklaras omdelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
År 2019 har nio föreningar ansökt om föreningsbidrag. Av dessa är en förening ny, Hopp 
Piteå mot sexuella övergrepp. 

Samtliga har ansökt om grundbidrag och medlemsbidrag. Åtta av föreningarna har även 
ansökt om verksamhetsbidrag. Den totala summan att fördela är 600 000 kronor. 

Åtta av föreningarna har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket 
återfinns i underlaget. 

Beslutsunderlag
Underlag föreningsbidrag KFR 2019 
Föreningsbidrag ber 2019 KFR 

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

Carina Westbom 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



 

         

 
 

 

 
 

 

                                              
      

             
     

            
    

     
                

      

                   
     

             
      

            
     

              
     

 
 

            
     

    
  

        

Datum 
2019-05-06 

Förening Verksamhets-
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes-
protokoll 
(föregående år) 

VEP 2019 Budget 
2019 

Antal betalande röstberättigade medlemmar, 
bosatta i Piteå den 31/12 föregående år. 

RFSL Pite älvdal Ja Ja Ja Ja 53 (varav kvinnor 49 % och män 51 %) 
Söker gb + medlb + verksb 

IOGT-NTO Ja 2019 Ja Ja 136 (varav kvinnor 55 % och 45 % män) 
Hela medlemsavgiften går till förbundet. 
Söker gb + medlb + verksb 

Länkarna Ja 2018 & 2019 Ja Ja 53 (varav kvinnor 36 % och män 64 %) 
Söker grb + medlb + verksb 

Piteå – Älvdals brottsofferjour Ja 2019 Ja 
Kort! 

Ja 12 (varav 33 % kvinnor och 67 % män) 
Söker grb + medlb + verksb 

Norrbottens 
familjehemsförening 

Ja Ja Ja Ja 15 (varav kvinnor 53 % och män 47 %) 
Söker grb + medlb + verksb 

LP-kontaktens ideella förening Ja 2019 Ja Ja 392 (varav kvinnor 55 % och män 45 %) 
Söker grb + medlb + verksb 

Connextions Norrbotten Ja 2019 Ja Ja 14 (varav 57 % kvinnor och 43 % män) 
Söker grb + medlb + verksb 

FMN Norrbotten Ja 2019 
Ej undertecknat 

Ja Ja 97 (varav kvinnor 61 % och män 39 %) 
Söker grb + medlb + verksb 

Hopp Piteå mot sexuella 
övergrepp (Första ansökan) 

Ja 2019 Ja Ja 19 Söker grb + medlb 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress 
941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 69 43 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 

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


   

 

  

2 
Underlag föreningsbidrag KFR 2019 

Verksamhetsbidrag sökta 2019 



      
 

             
      

          

 

 

         
   

        
    

         
  

 

         
            

         

         
         

 

 

                  
        

     

         

            
              

            
   

       
 

 
   

          
             

 

3 
Förening Sökt bidrag till Sökt 

summa 
Förslag till beslut, 
se excelfil 

RFSL Pite älvdal 1. Bedriva kärlekscafé, informera om HBTQ och säkrare sex, information till skolor 
och allmänhet, medverka på PSG och PDOL. 

2. World AIDS day med föreläsare, på Kaleido. Bokbord, info om HBTQ 

40 000 

25 000 

IOGT-NTO 1. Träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö, t ex café och temakvällar. 
Kulturarrangemang, trivselkvällar, frågetävlingar, studiecirklar. 

2. Folknykterhetens vecka, olika kampanjer, Vit Jul, Utlandsfödda, 
Ljusmanifestation, Kamratstöd, Musiklek, Föreläsningar. 
Kostnader för detta handlar om annonser, förtäring, gästföreläsare, material, 
underhållning, resor, uppehälle. 

75 000 

Länkarna 1. Kamratstöd, drogfria aktiviteter, samtal. Planerar kurser i stresshantering samt KBT. 
Länkarna bjuder medlemmarna på det mesta pga deras dåliga ekonomi, gäller såväl 
fika, mat och kurser. Pengar sökt till förplägnad och kurskostnader. 

2. Ungdomsprojektet Legit med aktiviteter, spel- och filmkvällar, disco, tjejgrupp. 
Föreläsning om cannabis, busshyra till utflykter. Pengar söks till omkostnader. 

180 000 

80 000 

Piteå – Älvsbyns 
brottsofferjour 

Kontakta och bistå brottsoffer. Ge råd för att få ekonomiskt stöd och hjälp från den 
misstänkte, försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten. Ge råd till annan hjälp. 
Förbereda och medfölja till rättegångar. 

Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stödpersoner, utbildningsmaterial och 
lokalhyra. 

85 000 

Norrbottens 
familjehemsförening 

Stötta, hjälpa och vägleda medlemmar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Skapa 
nätverk mellan familjer där man kan söka råd och stöd. Vägledning till olika 
myndigheter, t ex BUP, Logoped, Barnhälsovård. Ordna återkommande träffar där vi har 
aktiviteter med barnen. Föreläsningar. 

Pengar söks till medlemsmöten, aktivitetsdagar, lokalhyror, föreläsare, utskick. 
13 500 

LP-kontaktens 
ideella förening i 

1. Bedriva kontaktverksamhet på kristen grund för missbrukare och personer med 
psykisk ohälsa. Lokalen är öppen måndag, onsdag och fredag och då finns kaffe 

190 000 



         
        

          
           

          
          

     
        

 

               
           

      
         

  
             

        

 

   

          
         

 

   

4 
Piteå och smörgås samt enklare lunch på fredagar. Kvinnogrupp på tisdagar. 

Start av Alphakurs på torsdagar. Stöd vid myndighetskontakter. Hembesök. 
Samtalsstöd till personer med missbruk och psykisk ohälsa. Fredagshäng som 
riktar sig till ungdomar (fredag kväll). Pengar söks för lokal och 
personalkostnader. 

2. Arrangemang av LP-möten i olika kyrkor. Resor till andra LP-kontakter. 
Motivationsträffar på annan ort. Ungdomscafé i Norrmalmia foajén i samband 
med tältmöteskonferens med föreläsare Sebastian Stackset. 
Pengar söks till förplägnad, resor, övernattningar, lokal, musiker, föreläsare. 

30 000 

Connextions 1. Bedriva drogfri mötesplats i en positiv miljö där man kan få en kopp kaffe, äta 
sopplunch, måla, pyssla, spela spel. Utomhusaktiviteter för t ex grillning. Stöd 
med myndighetskontakter, ekonomi, ansökningar, överklagningar mm. 
Aktiviteter även i form av filmkvällar, temakvällar, middagar. Stödgruppsträffar. 
Information och föreläsningar. 
Söker medel till lokal, internet, telefon, fika, mat, material samt aktiviteter i ny 
ungdomsgrupp. 

2. Studiecirklar, ljusmanifestation, musikcafé, föreningarnas dag, chilla med PDOL, 

120 322 

45 000 

FMN Norrbotten Erbjuda hjälp till självhjälp för anhöriga, stödsamtal, självhjälpsmöten, temakvällar, 
julmiddag, samarbete med skolor och myndigheter, delta i brukarråd mm. 

40 000 

Uppföljning av verksamhetsbidrag 2018 



     

  

    
 

 
    

   
       

   
      

     
  

      

 

   

        
      

 

     
    

    

 

   

      
       

      

     
      

       
         

    

        
    

              
       

     

 

5 
Förening Sökt bidrag till 2018 Erhållen summa 

verksamhets-
bidrag 2018 

Uppföljning av 2018 i 
verksamhetsberättelse/årsberättelse 
för 2018 

RFSL Pite älvdal 1. Kärlekscafé, 5000 kronor. 
HBTQ information, 5000 kronor. 
Medlemsaktiviteter Pite älv Pride, 5000 kronor. (Medel 
söks även från andra) 
Stöd till asylsökande hbtq-flyktingar Newcomers, 5000 
kronor. 

2. Information under Piteå Summergames och PDOL. 
World AIDS day 
Start av HBTQ-aktivitet på Strömbacka och 
musikhögskolan 

48 000 

OK mot erhållet bidrag! 

IOGT-NTO 1. Träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö, t ex café och 
temakvällar. Kulturarrangemang, trivselkvällar med t ex 
matlagning, frågetävlingar. 
Språkcafé. 

2. Folknykterhetens vecka, Vit Jul, Språkcafé, 
Ljusmanifestation, Kamratstöd, Cirklar, Musiklek, 
Föreläsningar, Sober october, Bagarstugeaktiviteter, 
Drogkampen. 

53 000 

OK mot erhållet bidrag! 

Länkarna 1. Drogfria aktiviteter, kamratstöd, informera på stan. 
Sponsring till aktiviteter som bio, teater, bowling, 
utflykter, fiske, hockey mm. Middag på onsdagar. 

2. Öka uppsökande verksamhet. Läger. Kvinno/tjejgrupp. 
Självförsvarskurs med spa och massage. Vattengympa. 
”Länkdag”. Föreläsning om Cannabis. (Blev ist Andre
Bagein om sitt eget liv och Monica Öhman om FMN) 

163 000 OK mot erhållet bidrag! 

Inte gjort allt som söktes pengar för, men 
verkar ha gjort annat istället! 

Piteå – Älvdals 
brottsofferjour 

Kontakta och bistå brottsoffer. Ge råd för att få ekonomiskt stöd 
och hjälp från den misstänkte, försäkringsbolag och 
Brottsoffermyndigheten. Ge råd till annan hjälp. 

60 000 



     

       
       

     

            
       

        
         

    
    

    

 
 

      
        

        
      

      
       
     

        
         

  
         
     

 

   

           
          

       
   

 

6 
Förbereda och medfölja till rättegångar. 

Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stöd- och 
vittnespersoner, rese- och omkostnader i samband med 
rättegångar. Utbildningsmaterial. Lokalhyra. OK mot erhållet bidrag! 

Norrbottens Skapa nätverk där vi ska stötta, samtala med varandra i olika 0 2018: Några aktiviteter i Luleå
familjehemsförening frågor som uppstår när man har placerade barn. 

Söker pengar till medlemsmöten och aktivitetsdagar 8 000 
kronor, utskick/lokalhyra 2 500 kronor samt föreläsare 3 000 
kronor. 

En aktivitet i Öjebyn, församlingsgården 

Tveksamt mot erhållet bidrag (2016-2017)! 

LP-kontaktens 1. Bedriva kontaktverksamhet på kristen grund för 76 000 
ideella förening missbrukare. I lokalen finns kaffe och smörgås samt 

lunch på fredagar. Matkassar delas ut till behövande. 
Sinnesrogrupp samt kvinnogrupp. Ge stöd till 
missbrukare vid kontakt med myndigheter. Göra 
hembesök vid behov. Planerar extra satsning på 
ungdomar genom konserter, cafékvällar, samtalskvällar 
mm. Har ambition att starta en handledd arbetsträning, 
primärt med inriktning mot de yngre. Söker medel till 
lokal och personal. 

2. Arrangemang av LP-möten i olika kyrkor. Resor till andra 
LP-kontakter. Motivationsträffar på annan ort. 
Konserter. 

OK mot erhållet bidrag! 

Connextions 1. Bedriva drogfri mötesplats i en positiv miljö där man kan 
få en kopp kaffe, äta sopplunch, måla, pyssla, spela spel. 
Utomhusaktiviteter för t ex grillning. Stöd med 
myndighetskontakter, ekonomi, ansökningar, 

94 500 



       
    
  

        
     

   
      

  
   

           

7 
överklagningar mm. Aktiviteter även i form av 
filmkvällar, temakvällar, middagar. Stödgruppsträffar. 
Information och föreläsningar. 
Söker medel till lokal, internet, telefon, fika, mat, 
material samt aktiviteter i ny ungdomsgrupp. 

2. Studiecirklar, ljusmanifestation, musikcafé, 
föreningarnas dag, chilla med PDOL, Noliamässan, 
Skördemarknaden i Boden, 

OK mot erhållet bidrag! 

FMN Norrbotten Stödsamtal, FMN-träffar varje vecka, kurser, föreläsningar mm. 26 150 OK mot erhållet bidrag! 



  

Föreningsbidrag - KFR - 2019 

Medlemsbidrag + Grundbidrag 

Bil Förening Medlemmar 
Sökt Medlems-
bidrag 

Sökt 
Grundbidrag 

Summa sökt 
medlems- & 
grundbidrag 

Förslag till 

medlems- & 

grundbidrag 

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 53 2 650 5 000 7 650 7 650 
3 IOGT-NTO 136 6 800 5 000 11 800 11 800 
4 Länkarna 53 2 650 5 000 7 650 7 650 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 12 600 5 000 5 600 5 600 
6 LP-kontaktens ideella förening 392 19 600 5 000 24 600 24 600 
7 Connextions Norrbotten 14 700 5 000 5 700 5 700 
8 
9 
9 

10 

FMN Norrbotten 97 4 850 5 000 9 850 9 850 
BRIS 0 0 0 
Norrbotterns familjehmsförening 15 750 5 000 5 750 5 750 
Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 19 950 5 000 5 950 5 950 
Summa 757 39 550 45 000 84 550 84 550 

Antal föreningar 7 
VHT bidrag att fördela 

515 450 

Totalbudget 600 000 
Fördelning 

Medlemsbidrag 7% 39 550 50 kr/medlem 
Grundbidrag 8% 45 000 5 000 kr/förening 
Verksamhetsbidrag 86% 515 450 515 450 att fördela 
Summa 100% 600 000 



   

  

Verksamhetsbidrag 

Bil Förening 

Erhållet 
verksamhet-
bidrag 2018 

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 48 000 
3 IOGT-NTO 53 000 
4 Länkarna 163 000 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 60 000 
6 LP-kontaktens ideella förening 76 000 
7 Connextions Norrbotten 94 500 
8 FMN Norrbotten 26 150 
8 BRIS 0 
9 Norrbottens familjehemsförening 0 

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 
Summa 520 650 

Sökt Förslag till 

verksamhets- verksamhets-

bidrag 2019 bidrag 2019 

0 
65 000 45 000 
75 000 50 000 

260 000 158 450 
85 000 60 000 

220 000 75 000 
165 322 92 000 
40 000 30 000 

0 
13 500 5 000 

0 
923 822 515 450 

Hyra 

Kvar att fördela Vht bidrag att fördela 

0 515 450 

Bil Förening 
Erhållet 
bidrag 2018 

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 0 
3 IOGT-NTO 0 
4 Länkarna 0 
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 0 
6 LP-kontaktens ideella förening 0 
7 Connextions Norrbotten 0 
8 FMN Norrbotten 0 
9 BRIS 0 
9 Norrbottens familjehemsförening 0 

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 0 
Summa 0 

Förslag till beslut 

Hyra 

Medlems- & 
grundbidrag 

Verksamhets-
bidrag 

Summa 

bidrag 2019 

0 0 0 
7 650 45 000 52 650 

11 800 50 000 61 800 
7 650 158 450 166 100 
5 600 60 000 65 600 

24 600 75 000 99 600 
5 700 92 000 97 700 
9 850 30 000 39 850 

0 0 0 
5 750 5 000 10 750 
5 950 0 5 950 

84 550 515 450 600 000 



   

  

Ärende 7 

Föreningsbidrag KTR 2019 
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Föreningsbidrag KPR 



 

 

  
         

     

   

          
        

               
             
      
                 

               
 

      
     

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-24 
Dnr 19SN122 

Föreningsbidrag KPR 

Förslag till beslut
Godkänna upprättat förslag till fördelning av föreningsbidraget 2019 till 
pensionärsorganisationer verksamma i Piteå kommun. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag för 2019 är 138 300 kronor. 
Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidraget till pensionärsorganisationer ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 
och vid behov reduceras till budgetutrymmet. 
För att klara budget för 2019 måste det aktiva stödet minskas från 19,60 kr per medlem till 
19,57 kr per medlem. Det innebär en minskning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,03 kr 
per medlem. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Fördelning av föreningsbidrag 2019 
Bilaga 2, Fördelning föreningsbidrag PRO 2019 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 
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Bilaga 2 

Förslag 
Föreningsbidrag PRO 2019 

Antal medlemmar 179 115 153 51 901 173 184 45 300 2101 

Grundbidrag/kr per förening 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 12942 

Adm stöd/kr per medlem 5,90 1 056,10 678,50 902,70 300,90 5 315,90 1 020,70 1 085,60 265,50 1 770,00 12 395,90 

Aktivt stöd/kr per medlem 19,5669 3502,47 2250,19 2993,73 997,91 17629,74 3385,07 3600,30 880,51 5870,06 41109,98 

Summa att utbetala 5 997 4 367 5 334 2 737 24 384 5 844 6 124 2 584 9 078 66 448 

Per medlem 34 38 35 54 27 34 33 57 30 



 

Bilaga 1 

Förslag 
Föreningsbidrag 2019 

Pensionärsorganisationer 

Antal föreningar 
Antal medlemmar 

PRO 

9 
2 101 

SPF 

Rönnen 

1 
384 

SPF 

Häggen 

1 
752 

SKPF 

avd 67 

1 
1 516 

Summa 
12 

4 753 

Anslag 2019 

Grundbidrag/förening 1438 12942 1438 1438 1438 

138 300 
Kvar att fördela 

17 256 121 044,00 

Adm stöd/medlem 5,90 12 395,90 2 265,60 4 436,80 8 944,40 28 042,70 93 001,30 

Kvar att fördela per medlem 19,5669 

Aktivt stöd/medlem 19,5669 41 109,98 7 513,68 14 714,28 29 663,36 93 001,30 0,00 

Aktivt stöd/medlem enl 
reglemente 
Differens 

19,60 
0,03 

Utbetalning 2019 till resp 
förening 
Utbetalning 2019/medlem 

66 448 
31,63 

11 217 
29,21 

20 589 
27,38 

40 046 
26,42 

138 300 



   

      

Ärende 9 

Köp av tjänst för nyttjande av 
läkemedelsrobot 



 

      

  
           

             
            

             
              

            

          
           
  

                  
                

                 
        

            
             

                
       

                 
                 
                

              
                 

              
  

                
             
               

         

  
          

 
  

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-06-13 
Dnr 19SN103 

Köp av tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att socialtjänsten får köpa tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot 

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. 

Ett försök med läkemedelsrobot genomfördes med start hösten 2018. Försöket 
utvärderades i februari 2019 och socialnämnden har därför beslutat att permanenta 
användandet av robotar. 

Utvärderingen visade att på de fyra robotar som då var i bruk hade vi sparat in 12 besök/dag 
av hemtjänsten. Då varje besök tar ca 15 minuter med en kostnad på 90 kr skulle 
hemsjukvården ha betalat ca 29 790 kr/mån för besöken. Varje robot kostar 2 500 kr/mån. I 
pengar sparar man därför ca 20 000 kr/mån. 

Man har också sparat 3 timmars arbetstid/dag för hemtjänstpersonalen vilket motsvarar 90 
timmar/ mån. Hemsjukvården lägger idag ca 4 tim/mån på administreringen av robotarna. 
Besparingen av arbetstid blir 86 tim/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. I tjänsten 
ingår förutom själva roboten även support, driftövervakning, larmkedjor m.m. 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
Karin Olofsson 
Hälso- och sjukvårdschef 
Socialförvaltningen 



   

   
 

Ärende 10 

”Onyxenhuset” återställs till 
daglig verksamhet 



 

    

  
           

      

           
             

              
             
             

             
                

      

  
          

 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-06-13 
Dnr 19SN85 

”Onyxenhuset” återställs till daglig verksamhet 

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ”Onyxenhuset” efter renovering och anpassning återgår till att 
vara en lokal för Rubinens dagliga verksamhet. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-04-24 att begära att från Kommunstyrelsens centrala pott få 
lyfta 6 mkr för ombyggnation av ”Onyxenhuset” till gruppbostad. Då tillgängliga medel inte 
täcker kostnaden för en ombyggnation till gruppbostad så föreslås att lokalen renoveras och i 
stället anpassas för en återflytt av Rubinens dagliga verksamhet som idag har tillfälliga 
lokaler i Idéhuset. Mindre justeringar/anpassningar behöver ske för att lokalen ska bli mer 
ändamålsenlig och uppfylla gällande krav ex. skapande av laddningsrum för rullstolar, flytt av 
någon dörr, justering av någon vägg för att skapa något fler arbetsrum. Vissa delar av lokalen 
kommer att samnyttjas med Korallens korttid/fritidsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

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

Thomas Utterström 
Verksamhetsområdeschef 
Socialförvaltningen 



   Ärende 11 

Delegationsbeslut 



   

 

Ärende 12 

Delgivningar juni 



  
 

 

 
 

 
 

 
     

     
 

  
 

 
 

   
  

 
  

  
 
   

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 

    
       

   
 

 

    
    

    
    

 
      

     
    

 
 

   
       

 
  

  
    

    
      

1 (16) Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

Emeli Lundström, SN, ersättare för Sven-Gösta Pettersson, SN 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen 
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Peter Arffman, SN, ersättare för Siv Forslund, SN 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Malte Larsson, FUB 
Margareta Kassfeldt, vice ordf, Funktionsrätt Piteå 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 

Tillgänglighetsansvarig: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid 
Samhällsplanering. Deltog under punkten: Tillgänglighet 

Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 

Paragrafer § 14 - 29 
Gun-Britt Wiksten 

Margareta Kassfeldt 

Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Anslags uppsät-
tande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
2019-05-23 

Anslags 
nedtagande 

Socialtjänsten 

Utdragsbestyrkande 
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2 (16) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 14 
Mötet öppnas 
Margareta Kassfeldt, vice ordförande förklarar mötet öppnat. Hon ersätter 
Sven-Gösta Pettersson idag. En presentationsrunda görs. 

KTR § 15 
Fastställer dagordning 
Dagordningen godkänns. 

KTR § 16 
Val av justerare 
Till justerare utses Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 17 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 4 april 2019 gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

Tord Eliasson, Diabetes hade en undran på mötet den 4 april 2019, varför inte 
information om diabetes kan komma ut till alla rektorer, utan det stannar hos 
skolchefen. 

Maria Platni, BUN tog med sig frågan och berättar idag att det är lättare om skol-
chefen får informationen skriftligt, så blir det lättare att nå ut med informationen 
till rektorerna. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrade på förra mötet varför det inte finns 
hörselslingor i bland annat Ovalen, för alla hör inte vad som sägs. 

Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden tog med sig den frågan 
och Jan Ställ på fastighets säger att det finns en portabel hörslinga som måste 
vara laddad, men den får inte laddas för tidigt innan den ska användas. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 18 
Tillgänglighet 
Margareta Kassfeldt, vice ordförande hälsar Anna Stamblewski, 
samhällsutvecklare välkommen. 

Anna berättar att en fördjupad översiktsplan i Öjebyn pågår och det kommer 
Kristina Söderberg att berätta om senare i dag. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrar vem som ser till att stadshuset är 
tillgängligt? 

Beslut: Anna Stamblewski tar med sig frågan till fastighets- och service-
nämnden. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande påminner om att ”enkelt avhjälpta 
hinder” skulle vara åtgärdat 2010. 

Anna berättar att det har gjorts kartläggning och bedömning av tillgängligheten 
vid busshållplatser och bostadsbeståndet är inventerat. Det finns hur mycket 
som helst att inventera och åtgärda, det blir nog aldrig klart. 

Vid varje större byggprojekt finns det en sakkunnig och kommunen ställer krav 
på byggherrar. 

Eva Lundström, Allergiföreningen vill att parkförvaltningen tänker på vilka 
träd och växter som planteras i våra parker så att det blir så pollenfritt som 
möjligt. Om man vill plantera björkar så är det bra om man väljer ornäsbjörkar 
för de saknar hängen och sprider inte pollen. 

Beslut: Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsförvaltningen tar med sig 
frågan. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande tackar Anna för hennes information. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 19 
Träffpunkt Ernst – vad är tanken framöver för förening-
arna? 
Fråga från RSMH 
Träffpunkt Ernst. Vad är tanken framöver för föreningarna? Kan de disponera 
lokaler för olika aktiviteter, i sådana fall, vad gäller? 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande hälsar Cecilia Fahlman, enhetschef för 
dagliga verksamheter och Torbjörn Bergman, handledare välkommen. 

Cecilia berättar att RSMH har drivit Café Ernst ca 10 år. De slutade sin verk-
samhet den 31 mars 2019. Funderingar fanns, kan vi använda lokalen till något 
annat, en del av förslaget tog de fasta på? 

Onsdag efter påsk öppnade Träffpunkt Ernst på Storgatan 33, målgruppen är 
främst för personer med psykisk ohälsa, men den står öppen för alla som vill 
komma och bryta sin ensamhet eller bara umgås utan krav. Torbjörn började den 
15 januari 2019 som handledare. Innan dess har han jobbat 25 år i kommunen i 
huvudsak inom hemtjänsten. Några personer från Mångfald hjälper till vissa 
dagar med träffpunkten. Träffpunkten är öppen måndag, onsdag och fredag mel-
lan kl 09:00-15:00 det är populärt, många nya. Unga, medelålders och äldre 
kommer. En kopp kaffe kostar 6 kr och en smörgås 11 kr, fikat är till självkost-
nadspris. De har swish och kontantbetalning. 

Eva Lundström, Allergiföreningen undrar om det finns glutenfritt fika. 
Torbjörn säger att de inte har mjölkfritt. De tar med sig frågan. 

På baksidan finns en hiss för rullstolsburna. Det finns inga trösklar inne. 
Uppe finns en liten lägenhet på ca 48-50 m2 som var totalt vattenskadad. Allt 
fick rivas ut och nu efter flera månader är den snart färdigrenoverad. Möjlighet 
finns för andra att låna, den rymmer ca 10-20 personer. 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden undrar om det finns möjlighet 
att få hyra lägenheten på kvällstid? Cecilia funderar vidare i den frågan. 

Förskolan och särskolan har varit till Träffpunkten, de tyckte att det var bra 
istället för att gå på ett annat café. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 19, forts 
Träffpunkt Ernst – vad är tanken framöver för förening-
arna? 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum undrar hur det blir om Torbjörn 
blir sjuk, hur blir det då? Cecilia svarade att Arbetsanpassarna som har sina 
lokaler ute på Furunäset kan då utgå från Träffpunkt Ernst istället. 

Torbjörn har kört lite statistik för att se hur många som kommer och vilka da-
gar och tider. 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare undrar om det kommer det några från 
Öjebyn nu, sen Träffpunkten stängdes där? Torbjörn säger att det kommer 
några. 

Anita Berglund, Piteå HjärtLung har varit på en träff vid Piteå hälsocentral. De 
har för avsikt att starta volontärverksamhet. Kanske vore något för Träffpunk-
ten. Piteå hälsocentral ska ha en träff den 4 juni 2019, kl 13 för att få ihop lite 
tankar. Piteå hälsocentral tillhör region Norrbotten. 

Cecilia säger att kanske yngre vuxna vill ha öppet någon kväll i veckan, och 
det blir intressant att ta reda på vad de har för behov? 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden säger, att när man frågar vad 
de unga vill göra, får man ofta till svar: Vi vill ha någonstans att hänga. 

Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden undrar om ensamstående med barn 
kan besöka Träffpunkten? Torbjörn säger att det går bra, det finns bland annat 
skötbord och blädderböcker. 

Tord Eliasson, Diabetesföreningen undrar om det kan bli någon ungdomsgård 
kvällstid? Cecilia säger att det inte främst ska vara en ungdomsgård, utan det är 
för personer med psykisk ohälsa i första hand. Målgruppen måste vara i fokus. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande tackar Cecilia och Torbjörn för deras 
information och önskar lycka till! 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 20 
Fördjupad översiktsplan - Öjebyn 
Margareta Kassfeldt, vice ordförande hälsar Kristina Söderberg, välkommen. 
Kristina jobbar som samhällsutvecklare på samhällsbyggnadsnämnden. 

Kristina presenterar bakgrund, avgränsningar, tidsplan, projektorganisation, 
dialog och fortsatt arbete angående fördjupad översiktsplan för stadsdelscentra 
– Öjebyn, se bilaga 1. 

Monica Nyman Björklund, HRF undrar om de har tagit kontakt med de ny-
svenskar som bor i området? Kristina säger att till hösten ska de ta in nysvens-
kar till diskussion. 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare undrar om de har haft kontakt med 
gruppboendet – Kronbodsvillan som också ligger inom området? Kristina säger 
att de inte har haft någon dialog än så länge, men att de jobbar på det. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande tackar Kristina för hennes information. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 21 
Planer för Rådhustorget 
Margareta Kassfeldt, vice ordförande hälsar Florian Steiner, stadsarkitekt väl-
kommen. 

Florian berättar om bakgrunden till stadsmiljöprogrammet, hur den ska se ut. 
Fått ett uppdrag 2015. Ska vara klart den 12 maj 2021 då Piteå har sitt 400-
årsjubileum, se bilaga 2. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande tackar Florian för hans information. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 22 
Bemanning på LSS-boenden 
Fråga till kommunen – Hur ska föreningslivet klara sig en-
bart med frivillig arbetskraft? 
Fråga från FUB 
Bemanning på boenden, svårigheter på helgerna för de boende att komma ut på 
olika aktiviteter 

Fråga från Piteå Funktionsrätt Piteå 
Fråga till kommunen – Hur ska föreningslivet klara sig enbart med frivillig 
arbetskraft? 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare svarar på FUB’s fråga om bemanning 
på LSS-boenden. Kritik framförs att det är för låg bemanning på helger i 
gruppbostäder. Carina svarar att vi har den bemanning vi har fått i budget. Mer 
bemanning är en politisk fråga. Den personal vi har i budget fördelas utifrån de 
boendes behov. 

Malte Larsson, FUB berättar om en händelse på ett gruppboende där en boende 
fick ett svårt epileptiskt anfall en fredag kväll. Hade inte fungerat om inte en 
person kom till gruppboendet för att hälsa på så personen kunde ta emot ambu-
lansen. På andra gruppbostäder kan det fungera bättre. 

Carina säger att hon har hört klagomålen förut, skulle vara bra att ha många 
deltidare, men vi har hel/deltid. Vi gör det bästa vi kan med de pengar vi får. 
Bemanningen på boenden utgår från de boendens behov. 

Emeli Lundström, SN säger att det finns för lite personal, väldigt svårt att re-
krytera. 

Carina säger att en del inte vill jobba på kvällar och helger, sånt händer också. 
Det är ju så att när man ska jobba hos oss måste man arbeta på de tider som 
brukarnas behov kräver. Vi kämpar med näbbar och klor att få utbildad perso-
nal, vi kan inte sänka kraven på utbildning. Just nu arbetar vi med att vidareut-
bildning ska löna sig, t ex om man skaffar en eftergymnasial utbildning så vill 
vi premiera de utbildade med högre lön. Vi jobbar även med rekrytering på 
olika sätt, t ex ute på högstadieskolor och gymnasieskolor. 

Maria Platni, BUN undrar vilken kompetens kommunen söker? Carina säger 
att det är Vård- och omsorgscollege men kan även vara Barn- och fritidspro-
grammet eller någon adekvat högskoleutbildning. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 22, forts 
Bemanning på LSS-boenden 
Fråga till kommunen – Hur ska föreningslivet klara sig en-
bart med frivillig arbetskraft? 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen undrar hur är det med delade turer? Region-
en har gått ifrån det, har kommunen gjort det? Carina Westbom säger att det 
finns inget principbeslut på det, men ibland behövs det, speciellt på helger. 

Emeli Lundström, SN har varit på Strömbacka, fick veta att bemanningen har 
varit på Strömbacka nu först för att ”ragga” personal för sommaren, men be-
manningen borde ha besökt Strömbacka redan vid juletid. 

Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum säger att som arbetsgivare måste 
man väl ställa krav på de som ska arbeta? Carina Westbom säger att de som 
ska jobba hos oss måste kunna jobba både dag, kväll och helger. 

Beslut: Vi fortsätter med denna punkt på nästa möte. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 23 
Tillgänglig innehållsförteckning över skolluncher för elever 
Fråga från Allergiföreningen 
Många med lätt eller medelsvår påverkan av vissa ingredienser i mat väljer att 
undvika rätter som just innehåller den ingrediensen för att i stället äta vegeta-
riskt eller annat. Exempelvis har en tonåring med överkänslighet mot ananas 
brukat peta bort den eller välja annat då hon ansåg att ananas är sådant som 
syns tydligt. En dag fick hon klåda i munnen under lunchen men kunde inte se 
ananas eller känna den. Hon frågade då personalen om det var så att det fanns 
ananas i maten men fick ett nekande svar. Men personen hon frågade sa, att för 
säkerhets skull så skulle hon läsa ingredienserna. Därefter kom svaret: ”men 
det ingår ju”. 

Eftersom det redan finns innehållsförteckning att tillgå vid skolluncherna för 
personalen så föreslår Allergiföreningen att den görs tillgänglig för eleverna, 
antingen genom anslag eller via internet. Förslagsvis att man börjar med 
eleverna på gymnasiet och kanske även högstadiet. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande hälsar Helena Lundberg, kostchef och 
EmmaMaria Wiklund, dietist välkommen. 

Helena Lundberg, kostchef tycker att hon har ett roligt jobb, att få erbjuda 
välsmakande och näringsriktiga måltider till kommunens kärnverksamheter. 

EmmaMaria Wiklund, dietist berättar att innehållsdeklaration för maträtter 
finns på hemsidan, pitea.se/maltider – måltidsservice hemsida – i högerspalten 
kan man läsa själv innehållet. Om man ändå är osäker kan man ringa och fråga. 

I piteappen kan man också läsa matsedeln och innehållsförteckningen. 

Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum undrar hur det fungerar för alla 
som inte äger en mobil eller dator, hur får de information om innehållet i 
maten? 

Äldreboenden får alltid specialkost om de behöver det och de som har 
hemtjänst får beställa specialkost om de behöver det. 

Margareta Kassfeldt, vice ordförande tackar Helena och EmmaMaria för deras 
information. 



 
 

 

    
 

    
   
   
   
   

 

 

  
  
  

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

12 (16) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 24 
Information från hörsel om hörselsmart 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Bordlägger frågan på grund av tidsskäl, tar punkten på nästa möte, 30 minuter. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 25 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum säger att det kan bli svårt på 
äldreboenden för de äldre pratar ofta ”pitebondska” eller finska, kan bli svårt 
för personalen att förstå. 

Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden jobbar på arbetsförmedlingen, AF. 
Hon säger att det finns nästan inga specialister kvar på AF, i Piteå har vi många 
lönebidragsanställningar, ingen information går ut till de berörda. Det finns 
politiker som tar tag i detta, lokalerna är utdömda, ersättningslokaler har inte 
ordnats, på grund av att de inte visste hur det skulle bli. Piteå är först ut att för-
svinna på grund av lokalbrist. Det kommer nog att bli sämre service så bevaka 
det. Det ska vara samma service i hela landet. 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden berättar att nämnden har beslu-
tat att ta ett omtag om vad som ska hända i badhusparken, att se parken utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv. Dialog kommer. 

Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden och Anna Åström, Sam-
hällsbyggnadsnämnden berättar att snöröjningen har fungerat bra i vinter. 
Marianne berättar att vis efter varma somrar så har nya Strömnässkolan utrus-
tats så att de kan få kyld tilluft vid varma somrar. Alla områden där det byggs 
ska man kunna söka skugga. 

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar varför Norrstrands badplats inte 
har fått någon matta som går ner till vattnet så rullstolsburna kan komma ner i 
vattnet och bada? 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsförvaltningen säger att det inte finns med 
i budgeten. Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden säger att det 
finns enkla lösningar som inte kostar så mycket. 

Beslut: Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden tar med sig frågan om 
en matta för att ta sig ner till vattnet vid Norrstrandsbadet. 



 
 

 

    
 

    
   
   
   
   

 

 

  
  

   
   

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

14 (16) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 25, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om att inför det 
att Piteå fyller 400 år 2021, kan föreningar söka pengar för arrangemang inför 
Piteå 400 år. Det finns 1 miljon kronor avsatta för olika arrangemang. Efter 
sommaren kan föreningarna börja söka pengar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 26 
Framtidens Stöd och omsorg 
Carina Westbom, verksamhetsutvecklare säger att arbetsgruppen har haft ett 
möte där de pratade om olika typer av boenden och näste möte är inplanerat i 
juni 2019. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

KTR § 27 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

KTR § 28 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir onsdag den 28 augusti 
2019, klockan 09:00 i Tomas Backeströms arbetsrum på våning 2, Stadshuset. 
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att 
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid 
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet. 

Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 19 september 2019, klockan 
08:30 i Ovalen vid Stadshusets entré. 

KTR § 29 
Avslutning 
Margareta Kassfeldt, vice ordförande avslutar mötet. Önskar alla en trevlig 
sommar. 





 

Agenda 

• Bakgrund 

• Avgränsningar 

• Tidsplan 

• Projektorganisation 

• Dialog 

• Fortsatt arbete 



   
   

 

  

 

Bakgrund 

Antagen översiktsplan december 2016 

• Framtagande av fördjupade 
översiktsplaner (FÖP) 

FÖP Landsbygdscentra 2017-2018 

FÖP Stadsdelscentra 

• Öjebyn 

• Munksund 

• Bergsviken 



Avgränsning 



 

        
       

      

         
        

         

Medborgarförslag 2016 

Öjebyns föräldragrupp föreslog en fullständig översyn av hela 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde för att skapa ett 
mer sammanhållet skolområde samt en förbättrad trafiksituation. 

Den 9 april 2018 biföll kommunstyrelsen medborgarförslaget och gav 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av 
området med delaktighet från dem som har verksamhet inom 
området. 



        
        

         
        

      
          
             

       
            

       

 Kommunstyrelsens yrkande 

”Medborgarförslaget tar upp en angelägen fråga. Området runt 
Solanderskolan och Björklunda är komplext med ett flertal olika 
verksamheter som har olika behov.Att säkra skolmiljön och 
tillfartsvägar för skolungdom är prioriterat men området behöver 
ses över ur flera verksamheters perspektiv. 
Det behövs ett helhetsgrepp för att lösa logistik och trafiksäkerhet 
inom området. Det behövs för att få ett grepp om hur de olika 
verksamheterna kan fungera tillsammans innan större investeringar 
företas. I en sådan utredning är det viktigt att alla som har 
verksamhet inom området ges möjlighet att vara delaktiga.” 



  Avgränsning etapp 1 



 
 

    

Tidsplan 

DIALOG 

ETAPP 1 

DIALOG 

HELHET 
SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE 

VÅREN 2019 HÖSTEN 2019 VÅREN 2020 HÖSTEN 2020 2021 



 

 

   

   
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

Projektorganisation 

Styrgrupp: KSAPU 

Referensgrupp: 
Förvaltningschefsgruppen 

Projektledare: Kristina Söderberg, SAM 

Projektgrupp: 
• Kerstin Albertsson Bränn, FSK 

• Stefan Bengtsson, UF 

• Ulrika Bohman, KPF 

• Niclas Brännström, SAM 

• Kent Eriksson, KPF 

• Ulla-Stina Johansson, KLF 

• Martin Lindberg, SAM 

• Helena Magnusson, ST 

• Kurt Nilsson, PNF 

• Anna Stamblewski, SAM 

• Florian Steiner, SAM 



     

  
 

 
  

   
  

Dialoger 
• Dialog med berörda verksamheter inom området 

– Elever 

– Personal 
• Skola och förskola 

• Sport-och simhall 
• Äldreboende, hemtjänst 
• Måltidsservice, städ, vaktmästeri 

– Boende 

– Företag 

– Idrottsföreningar 

• Referensgrupp 

• Informationsärende i berörda nämnder 

• Medborgardialog 15 maj 



  
        

       

       
     
        

          
        

       
  

  

Syfte med dialogen 
Syftet med medborgardialogerna är att inhämta olika målgruppers 
upplevelser av området och dess framtida utveckling. 

Målet är att dialogerna ska bidra till: 
• ökad kunskap om området idag 

• ökad kunskap om vad som efterfrågas i området – utveckling 

• vetskap om hur området kan bidra som livsmiljö och skapa 
mervärde för Öjebyns utveckling och för Piteå som helhet 

• ökade kunskaper om förutsättningar och utvecklingsbehov i 
området utifrån fokusområdena: 
- barn och unga 

- jämställdhet 
- integration 



       
      

        
     

           
        

         

Frågeställningar 

• Vad är bra med området? (Styrkor i området) 
• Vad är mindre bra med området? (Problemområden) 
• Vilket behov finns som området inte kan tillgodose idag? 
• Vilken utveckling av området ser du/ni? 
• Vad skulle göra att barn och allmänheten skulle vilja vistas i 

området på fritiden? Mervärden till Öjebyn och till Piteå? 
• Vad ser du/ni för framtid för din/er verksamhet i området? 



 
    

  
       

 

Fortsatt arbete 
• Sammanställning av dialogerna och utvärdering 

• Avrapportering till styrgrupp 

• Fortsatt planering inför höstens dialoger avseende Öjebyn 
som helhet 



    Ni kan följa arbetet på 

www.pitea.se/fopojebyn 



 
RÅDHUSTORGET 
Kommunala tillgänglighetsrådet

23 maj 2019

Florian Steiner



2015 Uppstart

Bakgrund
Rådhustorget ett profilprojekt i 
stadsmiljöprogrammet. 

2015-09-08 Samhällsbyggnadsnämnden 
ger uppdrag 

• Utveckla torget till en levande plats 
Piteå centrum som stärker 
stadskärnans attraktivitet 

• Vara klart 2021 då Piteå fyller 400 år 



2017 Workshop

Bakgrund
Workshop feb 2017 

Utarbetad målbild : 
• Torghandel, uteserveringar, 

utåtriktade verksamheter 
• Året-runt aktiviteter med tyst karaktär 
• Torget som gestaltad helhet 
• Idealiskt sett bilfritt, inga parkeringar 



Whites idéskiss
’400 till’



Whites ’400 till’



Förslag 2 White
GOLVET 

Whites ’400 till’



Förslag 2 WhiteWhites ’400 till’



KS 2018-11-26 § 311 

Beslut KS
• Kommunstyrelsen förordar att den 

fortsatta projekteringen utgår från 
en vidareutvecklad variant av Whites 
förslag där idéer från Nivås förslag 
inarbetas 

• Beslutet tas under förutsättning att 
kommunfullmäktige tilldelar medel i 
framtida budget 



 

Styrgrupp 2019-01-30

Beslut styrgrupp
• White ska vidareutveckla torget till en 

attraktiv och tillgänglig mötesplats för alla 
(besöksanledning!) 

• Bredda bården som ska vara uppvärmd (
ökat tillgänglighet) 

• Torgbrunnen vidareutvecklas, torgets 
smycke! 

• Lekfullhet, beröra sinnena med hjälp av ljud 
och ljus 

Styrgruppens beslut presenterades för 
ordförandegruppen 2019-02-12 



 

Nuläge

Projektering
• White har påbörjat projekteringen 

• Samråd med Länsstyrelsen om 
ingrepp i fornlämning pågår 

• Förprojektering fjärrvärme pågår 

• Provbelysning 28 mars 



Projektering
Westal ’Retro’ 



Projektering



Kostnader

9 mkr 
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Kostnadskalkyl White 2019-03-04

Kostnadskalkyl, totalkostnad 12,5 mkr 
fördelad på 
• Byggkostnader 9,2 mkr 
• Omkostnader 1,7 mkr 
• Budgetreserv 15% 1,6 mkr 

Största kostnadsposter: 
Granithällor ca 3 mkr 
Återanvändning smågatsten ca 1 mkr 
Markvärme ca 1 mkr 
Belysning 0,8 mkr 
Brunn 0,8 mkr 
Jordschakt 0,5 mkr 



Vad motiverar investeringen? 

• Attraktivare stadskärna, unik plats! 
• Ökat tillgänglighet och funktion 
• Trygg investering som kommer att stå 

för all framtid (”400 år till”) 
• Minskade driftkostnader för snöröjning 
• 400 års jubileet – present till Piteborna! 

12 mkr är nu lagt in i VEP 2020 … 



 

 
    

 

       

          
        

           

         
     

         
 

          
  

         

       
 

        
        

 
           

 
       

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 169 
Redovisning revisionsrapport grundläggande granskning 2018 
Diarienr 19KS322 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av yttranden från kommunens nämnder. 

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har till Kommunstyrelsen och kommunens nämnder för kännedom och 
yttrande överlämnat revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2018. 

Kommunstyrelsen får utifrån uppsiktsplikten ta del av samtliga nämnders yttrande till 
kommunrevisorerna. 

Beslutsunderlag 
 § 27 Miljö- och tillsynsnämnden 2019-04-24 Revisorernas årliga grundläggande 

granskning 2018 av Miljö- och tillsynsnämnden 
 § 60 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 Återrapport Revisionens övergripande 

granskning 2018 
 Yttrande till § 60 Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 Återrapport Revisionens 

övergripande granskning 2018 
 § 34 Kultur och Fritidsnämnden 2019-04-29 Revisionsrapport Grundläggande granskning 

2018 
 § 86 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 Revisorernas årliga grundläggande 

granskning 2018 
 Fastighets och Servicenämndens beslut över kommunrevisorernas årliga granskning 2018 
 Yttrande från Fastighets- och servicenämnden över kommunrevisorernas årliga 

granskning 2018 
 § 278 Socialnämnden 2019-05-10 Svar på remiss - redovisning av grundläggande 

granskning 2018 
 Yttrande från Överförmyndarnämnden över kommunrevisorernas årliga granskning 2018 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
         

 

           

               
             

                
           

  

               
                 

          
             

                

 
                 

               
 

    
            

 
               

               
                 

             
               

             
     

            
                

      

    
            

          
             

                 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 174 
Begäran om medel ur Centrala potten - ombyggnation av Onyxen 
Diarienr 19KS337 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 5 mkr ur Centrala potten till planerade ombyggnationer av 
Onyxen. 

Ärendebeskrivning
Verksamheten Psykosocialt stöd till vuxna har som uppdrag att verkställa 9 § 9 LSS, lagen 
om stöd till vissa funktionshindrade. Detta inkluderar bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna. LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara 
organiserat, detta kan vara utformat såsom, gruppbostad, servicebostad, och- eller annan 
särskilt anpassad bostad. 

Bostad enligt LSS är en ovillkorlig rätt för de som omfattas av lagen, tillhör lagens 
personkrets eller om de har behov av sådan insats och o behovet inte tillgodoses på annat sätt. 
Verksamhetsområdet ser nu möjligheter att anpassa den tidigare dagliga verksamheten 
Onyxens lokaler till gruppbostad enligt LSS. Detta för att klara den lagstadgade verkställighet 
som råder samt att den centralt placerade lokalen kan få andra vinster för den typen av 
verksamhet. 

Allmänna råd 
För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 
9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte vara belägen i nära 
anslutning till 
 en annan sådan bostad, eller 
 andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller särskilda boendeformer 

för äldre. 
Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler 
för daglig verksamhet. En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med 
särskild service bör finnas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i 
samhällslivet. Av förarbetena till LSS framgår att gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga 
bostadsområden och att de bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell 
prägel. Som framgår av regelverket bör således bostäder med särskild service inte vara 
belägna i nära anslutning till varandra. 

Vad ser vi som risker med att bygga ett boende på denna plats? 
Den risk som finns genom att bygga en gruppbostad i närheten av annan gruppbostad är att 
området kan bli stigmatiserat som ett LSS-område. 

Vad ser vi för fördelar/möjligheter? 
Enligt Socialstyrelsens mening bör gruppen i en gruppbostad vara liten. Samtliga personer 
skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse 
för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt 
samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla 

(1 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Då Piteå är en liten ort kan det 
vara svårt att skapa en sammansättning av de boende som ger förutsättning för gemenskap 
enligt ovan. 

Samlad bedömning 
 att det kan vara positivt att ha grannar (annan gruppbostad) som man kan umgås med och 

göra fritidsaktiviteter tillsammans med. 
 att det kan vara positivt att ha nära till kompisens lägenhet för att umgås och ta en fika. 
 att det kan vara positivt att ta sällskap till daglig verksamhet. 
 att det kan vara positivt att ha nära till samhällslivet samt de kulturella och 

fritidsaktiviteter som erbjuds. 
 att det kan vara positivt genom att få olika samordningsvinster i olika sammanhang. 
 att eftersom föreslagen fastighet ligger integrerad med ett stort villaområde samt även 

granne med ett skolområde minskas risken för institutionell prägel. 

Socialnämndens beslut 2019-04-24 
Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 6,0 mkr från 
Kommunstyrelsens Centrala pott för ombyggnation av Onyxen. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
I den Centrala potten finns endast 5 mkr kvar för detta ändamål. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen beviljar 5 mkr till 
planerade ombyggnationer av Onyxen. Resterande medel på 1 mkr kan Socialnämnden anslå 
som ett tillägg till pågående verksamhetsplan 2020-2022. 

(2 av 2)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 
  

 

    

       
              

   

  
   

     

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

§ 176 
Månadsrapport april 2019 
Diarienr 19KS370 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2019. 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista april 2019 som uppgår till 1,9 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 17,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport april 2019 
 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019 
 Periodbokslut och årsprognos 2019 för Socialtjänsten 

(1 av 1)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Månadsrapport 

april 2019 



Ekonomi 

Övergripande resultat 

Piteå kommun redovisar för perioden januari-april resultat om 1,9 mkr, att jämföra med -17,5 mkr samma period 
föregående år. Nettokostnaderna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 2,8 %. På 
finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,1 % jämfört med samma period föregående 
år. 
Semesterlöneskuldsförändringen belastar periodens resultat med -71 mkr (-58 samma period fg år). För perioden 
redovisas finansiella intäkter på 13,4 mkr, att jämföra med 3,5 mkr samma period föregående år. Enligt den, sedan 
årsskiftet, nya kommunala redovisningslagen värderas finansiella tillgångar till marknadsvärde och den goda 
börsutvecklingen under inledningen av året stärker periodresultatet med 10 mkr. 
För helåret prognostiseras överskott med 17,9 (5,3 mkr i marsprognosen) mkr motsvarande 0,7 % av skatter och 
generella statsbidrag. Målet om 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag. 
Prognostiserat resultat är 24 mkr lägre än gällande resultatbudget. 

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr Jan-Apr helår 2019 helår 2019 helår 2018 
2019 2019 2019 2018 

 
 

 

  

           
       

         
 

            
          

      
        

             
         

     
 

         

 
    

   

        

                

                    

               

 
 

           

                  

               

                

               

              

        

 

 

       

    
  

           

 

 
           

            
             
       

  

Verksamhetens intäkter 175 040 281 016 -105 976 193 330 544 202 586 421 611 690 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens 
nettokostnader 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Periodens resultat 

-988 991 

-37 726 

-851 677 

705 840 

136 907 

13 422 

-2 599 

1 893 

-1 170 819 

39 146 

-928 949 

714 316 

136 235 

4 256 

-2 113 

-76 255 

181 828 

1 420 

77 272 

-8 476 

672 

9 166 

-486 

78 148 

-986 021 

-36 228 

-828 919 

689 471 

120 530 

3 462 

-2 069 

-17 525 

-2 958 277 

-117 214 

-2 531 288 

2 117 521 

410 688 

27 808 

-6 800 

17 928 

-2 966 960 

-117 418 

-2 497 957 

2 115 585 

408 631 

22 264 

-6 331 

42 192 

-2 894 152 

-109 905 

-2 392 367 

2 074 029 

367 100 

26 555 

-8 542 

66 775 

Semesterlöneskuldens 

resultateffekt 

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

-70 585 

0,2 % 

-57 884 -4 337 

0,7 % 1,7 % 2,7 % 

Likviditet 

Stora utbetalningar under inledningen av året, kopplat till framförallt investeringar och årlig pensionsutbetalning gör 
att likviditeten minskat. Under vår och sommar förväntas denna utveckling fortsätta. Nyupplåning har skett och 
kommer fortsatt ske under våren i några av kommunens bolag och behov av extern upplåning i kommunen kommer 
närmare. Situationen följs löpande och planering för högsta koncernnytta tillämpas. 
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Investeringar 

För 2019 har Piteå kommun en investeringsbudget på 278 mkr. Under den aktuella perioden, januari-april, har 
41 mkr investerats. I tabellen nedan presenteras några av årets större projekt med prognos för årets utfall. 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2019 (mkr) 

Ängsgården 44 

Skolstruktur 37 

Industriområde Haraholmen 18 

Strömbacka produktionskök ombyggnad 14 

Reinvestering gator och vägar 10 

Reinvestering fastigheter 10 

Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-april på 6,8 mkr (-17,5 
samma period fg år). Socialnämndens underskott uppgår till -18,8 mkr (-15,7). För helåret prognostiseras betydande 
underskott med totalt -51,4 mkr, varav socialnämnden -52,8 mkr. I prognosen som lämnades i månadsrapport mars 
var nämndernas samlade underskott -52,8 mkr. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr. 
Se nämndernas analyser nedan. 

Nettokostnad Budget 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
budget-

avvikelse 
Budget-

avvikelse 

tkr Jan-Apr 2019 Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2019 

Jan-Apr 
2018 

helår 2019 helår 2018 

 
 

  

           
             

     

   

   

    

    

      

    

  

 

        
          

           
          

   

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
   

  

       

         

             

            

            

              

           

          

            

              

            

           

           

             

          

        

           

 
  

Kommunfullmäktige 889 1 203 315 -150 -200 -1 076 

Kommunstyrelsen 72 264 85 976 13 712 1 895 1 574 8 377 

- Kost- och servicenämnd, Piteås del 877 950 73 0 0 360 

- Överförmyndarnämnd, Piteås del 3 462 3 962 500 0 0 0 

- KS gemensam 0 7 392 7 392 5 544 6 400 10 300 

- Kommunledningsförvaltningen 56 257 61 567 5 310 -4 114 -5 464 -2 783 

- Räddningstjänsten 12 545 13 056 511 465 638 500 

Barn- och utbildningsnämnden 330 625 330 022 -603 -1 370 0 -249 

Fastighets- och servicenämnden 29 804 38 484 8 680 -2 487 0 3 037 

Kultur- och fritidsnämnden 42 952 42 796 -156 1 460 -400 808 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 706 1 545 -161 -181 0 484 

Samhällsbyggnadsnämnden 53 584 57 454 3 869 -982 500 7 771 

Socialnämnden 312 723 293 905 -18 818 -15 680 -52 812 -47 728 

Gemensam kost- och servicenämnd 110 0 -110 0 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd 3 3 0 -23 0 -46 

Summa nämnder/styrelse 845 536 852 338 6 802 -17 518 -51 338 -28 622 
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revison och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,3 mkr. Kommunfullmäktige 
prognostiserar för helåret underskott på -0,2 mkr. Valnämndens prognos sätts till noll men är osäker tills 
Europaparlamentsvalet genomförts. Revisionen prognostiserar nollresultat. 
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 13,3 mkr. Överskottet för 
perioden förklaras till största del av ej utbetalda medel i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. 
Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 0,9 mkr. På helåret räknar kommunstyrelsen med fortsatt höga 
kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar. Detta underskott bedöms kunna täckas av centralt 
avsatta medel som ej beräknas förbrukas. 
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,3 mkr. För helåret prognostiseras utfall på 0,6 mkr. 
Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos beror på ett antal nuvarande och kommande vakanser samt 
ett antal kompetensutbildningar under året. 
Brist på tjänstemän inom områdena förebyggande samt krishantering med nästan fyra årstjänster pga. 
föräldraledigheter samt tjänstledighet och avslutad anställning vilket motsvarar ca 60 % av personalstyrkan. Delvis 
kompenserat hittills med en tjänst internt, för övriga vakanser pågår ett rekryteringsarbete både internt och externt. 
Vakanserna kan komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi. Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta 
mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer. 
Barn- och utbildningsnämnden 

För perioden redovisas resultat om -0,6 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 
1,2 mkr. På grund av prognostiserade volymökningar och övriga ökade kostnader beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att för 2019 omfördela sammanlagt 23 mkr inom nämndens budgetram för att nå en budget i 
balans. På grund av olika omständigheter försenades beslutet av internbudget för 2019 till i slutet av februari, vilket 
innebär att besparingar beräknade på 12 månader ska genomföras på 10 månader. 
De ekonomiska utmaningarna för verksamheter och skolledare är stora. Historiska data visar att 
kostnadsupparbetningen är högre under hösten än under våren, vilket innebär att under våren bör ett överskott 
ackumuleras för att kompensera höstens kostnader. För perioden är ett sådant överskott i princip obefintligt vilket 
innebär att höstens ekonomiska situation blir extremt ansträngd. I utbildningsförvaltningens resultat ingår 
Strömbackaskolan utfall om -1,3 mkr. Inför 2019 ställdes Strömbackaskolan inför ökade kostnader för verksamheten 
utöver den omfördelning om 4,4 mkr som beslutades. Den reella omfördelningen uppgick till 7,8 mkr där kostnader 
till andra utförare samt kraftigt minskande bidrag från Migrationsverket utgör den stor del. För 2019 prognostiserar 
Strömbackaskolan underskott om -3 mkr, vilket är efter genomförda aktiviteter i upprättad åtgärdsplan. Omfattande 
arbete pågår för att reducera prognostiserat underskott där föreslagen nedläggning av vissa inriktningar ingår. Grans 
naturbruksgymnasium redovisar resultat om 0,2 mkr för perioden. Helårsprognosen bedöms vara en budget i balans. 
Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans. Prognosen bedöms vara osäker på grund av liten marginal 
avseende volymer samt den ansträngda ekonomiska situationen för verksamheterna. 
Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 8,6 mkr varav kapitalkostnad 1,1 mkr. Alla 
avdelningar visar överskott förutom avdelning städ samt nämnden. 
Avdelning fastigheters helårsprognos visar underskott på 1,0 mkr vilket beror på att skador och det planerade 
underhållet är mer omfattande än planerat. I prognosen ingår även ökade kostnader för snöröjning och sandning på 
2 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden visar överskott på 1 mkr. 
För helår prognostiseras nollresultat. 
Sjukfrånvaron är i snitt 5,8 %, varav kvinnor 7,2 % och män 2,2 % (till och med mars). 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott med -0,2 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en 
kostnad för underskott av kapitalkostnad med -0,3 mkr. 
Nämndens prognos för helåret visar underskott med -0,4 mkr. Där ingår underskott av kapitalkostnad med -1,1 mkr, 
som främst hänförs till försenade investeringar kring Bondökanalen och muddring i Rosvik. Det innebär ett ökat 
resultat för verksamheterna exklusive kapitalkostnad med 0,6 mkr. Ökningen av resultatet hänförs främst till en 
minskad kostnad av semesterlöneskulden. Avvikelser som påverkar prognosen negativt är bl.a. framtida 
utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar överskott med 3,9 mkr. Resultatet förklaras främst av minskade omställningskostnader för 
flyktingssamordningen, vilket medför överskott med 8 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med 
3,3 mkr. Andra negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin 
tur förklaras av stora mängder nederbörd. 
Nämnden lämnar positiv prognos för helåret på 0,5 mkr. Prognosen kan lämnas trots det stora 
verksamhetsutvecklingsprojekt (Sambo) som pågår inom förvaltningen, som ekonomiskt medför ett 
investeringsbehov på 7,5 mkr samt ökade driftskostnader. 
De höga kostnaderna för vinterväghållningen balanseras upp av senareläggning av barmarksunderhåll. 
Det finns även en stor osäkerhet vad som händer med inflödet av deltagare till verksamheten för arbetsmarknad 
beroende på konsekvenser av bland annat Arbetsförmedlingens omställning. Detta medför att verksamheten avvaktar 
med att tillsätta vakanta tjänster. 
Miljö och tillsynsnämnden 

Nämndens utfall för perioden visar underskott med 0,2 mkr och en årsprognos på noll. Resultatet förklaras främst av 
en negativ semesterlöneskuld. Verksamheten har i övrigt bedrivits utan betydande avvikelser för måluppfyllelsen. 
Socialnämnden 

Socialnämnden har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse 
på -52,8 mkr. 
Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr vilket motsvarande10,6 %. Helårsprognosen 
för avdelningen sätts till -41,8 mkr. Periodutfallet är ca 3 mkr bättre än motsvarande period förra året. Den största 
avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har varit höga årets första månader. 
Kostnadsutvecklingen inom området har dock avstannat under april månad. LSS- och psykiatriboendena inom 
Psykosocialt stöd fortsätter att öka sin positiva budgetavvikelse vilket förbättrar helårsprognosen för Stöd och 
omsorg. 
Äldreomsorgen har t.o.m. april en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om 
-8,2 mkr beror till största del på fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen och svårigheter att 
rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -11,9 mkr. 
Överförmyndarnämnden 

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar nollresultat för perioden januari-april. Nämnden prognostiserar 
helårsutfall i linje med budget. Under 2019 bedöms Piteås del av överförmyndarnämnden klaras inom tilldelad 
budgetram, som finns hos kommunstyrelsen i egenskap av kostnadsbärare för den delen. 
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Personal 
I förhållande till samma tillfälle föregående år har sjukfrånvaron minskat från 5,9 % till 5,3 %, mätt som ett historiskt 
12-månaders snitt vid aktuell månad. Minskningen har skett både bland kvinnor och bland män. Andelen 
medarbetare utan någon sjukfrånvaro har ökat. 

Efter en tid med minskat nyttjande av timanställningar ökar det något. Ökningen motsvarar 10 årsarbetare, ökningen 
sker framförallt bland männen. En hög andel av kommunens månadsanställda har en heltidsanställning, 94,4 % 
(undantaget faktorer arbetsgivaren inte kan påverka såsom personlig assistans, pension som en del av anställningen 
etc.). Kvinnors lön i förhållande till männens är 92,8 %, vilket är i princip detsamma som föregående år. 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Mar 2019 Utfall Mar 2018 

Sjukfrånvaro, % 5,9 % 2,8 % 5,3 5,9 

Frisktalet (0 -7 68 % 83,3 % 71 % 
sjukdgr), % 

Andel heltidstjänster, % 94,3 % 94,4 % 94,4 % 94,2 % 

Antal timmar som utförs 404 645 151 548 556 193 535 358 
av timanställda 

Kvinnors lön i 92,8 % 92,9 % 
förhållande till mäns 
lön, % 
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Strategiska områden 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Befolkningen uppgick den sista mars till 42 203 invånare. Befolkningen har ökat med 87 invånare sedan årsskiftet. 
Födelseöverskottet var under mars månad positivt med 11 personer. Mars månads befolkningsökning kan också 
förklaras av ett positivt invandringsöverskott samt ett positivt inrikes flyttningsöverskott. Det prioriterade målet 
med 43 000 invånare 2020, respektive 46 000 invånare 2030 bedöms i nuläget svårt att uppnå. Det kommer att 
krävas en kraftigt ökad befolkningstillväxt för att klara målet. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Arbetet med att stärka näringslivsklimatet i Piteå kommun genom omvärldsbevakning, samverkan, deltagande i 
olika branschnätverk samt ett mer aktivt etableringsarbete har genomförts under årets första månader. 
Kommunen har bland annat deltagit på mässan Battery Show i Stuttgart tillsammans med The Node Pole m.fl. i 
syfte att visa och berätta om vilka möjligheter Piteå har för externa etableringar. Intresset för Piteå är gott och 
det finns i dagsläget flera aktörer som inkommit med förfrågningar för i första hand verksamhet ute på 
Haraholmens industriområde. 
I syfte att komma närmare vårt lokala näringsliv och därmed kunna ge en bättre service har nu 
näringslivsavdelningen fysiskt flyttat in till centrum. Redan under de första veckorna kan vi konstatera att 
antalet spontanbesök ökat markant. Flytten förenklar samverkan med Visit Piteå samt möjligheten att stödja 
verksamheten i Turistcenter. 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Efter årsskiftet har aktiviteter utförts utifrån gällande planeringsförutsättningar. Det innebär bland annat externa 
aktiviteter med allt från kulturhelg, företagarfrukost, mångfaldsdiplomering av företag till uppstart av ett nytt 
partnerskapsprojekt med Chinsali Zambia. 
Internt i kommunen genomförs en del aktiviteter inom ramen för befintliga verksamheter. Kommunstyrelsen har 
antagit en ny riktlinje för mänskliga rättigheter. 
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. april 

Verksamhet 

Budget jan-

apr 2019 

Utfall jan-apr 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-apr 2019 

Utfall jan-apr 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-apr 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 

Politisk verksamhet 

Förvaltningsledning 

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 

Förändring semesterlöneskuld 

10 407 

555 

1 259 

7 970 

623 

8 942 

665 

675 

6 505 

1 098 

1 465 

-110 

584 

1 466 

-475 

8 844 

614 

1 297 

6 239 

694 

1 195 

-67 

-14 

1 371 

-95 

29 349 

1 665 

3 778 

23 906 

0 

938 

0 

0 

840 

98 

STÖD O OMSORG 116 138 128 534 -12 397 126 899 -15 522 337 430 -41 826 

Avdelningsgemensamt 7 093 7 774 -681 8 027 -1 095 6 173 24 

Betalningsansvar 

Omvårdnadsintäkter 

Övrigt avdelningsgemensamt 

Förändring semesterlöneskuld 

333 

-343 

2 068 

5 035 

0 

-332 

1 861 

6 246 

333 

-11 

208 

-1 211 

60 

-323 

2 784 

5 506 

273 

19 

-726 

-661 

1 000 

-1 030 

6 203 

0 

500 

0 

200 

-676 

Stöd till försörjning 15 314 18 977 -3 663 17 014 -2 038 45 873 -11 450 

Försörjningsstöd 

Övriga verksamheter stöd till försörj. 

6 214 

9 100 

10 176 

8 800 

-3 962 

300 

9 619 

7 395 

-3 488 

1 450 

18 638 

27 235 

-12 000 

550 

Stöd till vuxna med funktionshinder 23 602 26 233 -2 631 25 016 -2 308 71 968 -11 500 

Hemtjänst 

Bostadsanpassning 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

Personlig assistans 

Övriga verksamheter vuxfunk 

2 207 

1 151 

1 114 

16 598 

2 532 

2 165 

1 021 

1 914 

19 333 

1 799 

43 

129 

-800 

-2 735 

733 

2 179 

1 260 

1 731 

17 670 

2 177 

-72 

-115 

-616 

-1 934 

430 

6 620 

3 450 

3 343 

50 959 

7 595 

0 

200 

-2 400 

-10 100 

800 

Stöd till barn och familj 25 785 31 694 -5 910 32 932 -8 490 78 001 -17 900 

Institutionsvård, barn och unga 

Förstärkta familjehem 

Familjehem 

Övriga verksamheter barn och familj 

1 729 

2 200 

4 402 

17 453 

4 804 

2 594 

3 919 

20 378 

-3 075 

-394 

483 

-2 925 

7 973 

2 718 

5 090 

17 151 

-6 244 

-518 

-672 

-1 057 

5 188 

6 600 

13 205 

53 008 

-10 500 

-1 500 

1 000 

-6 900 

Psykosocialt stöd 44 344 43 857 487 43 910 -1 591 135 416 -1 000 

Hemtjänst 

Psykiatriboenden 

LSS-boenden 

Gärdet 

Boendegrupp 1 

Boendegrupp 2 

Boendegrupp 3 

Boendegrupp 4 

Boendegrupp 5 

Institutionsvård vuxna 

Övriga verksamheter psykosocialt stöd 

200 

8 755 

24 991 

939 

0 

5 092 

4 699 

0 

4 294 

3 098 

7 299 

157 

8 518 

24 060 

758 

0 

5 124 

4 287 

0 

4 324 

4 219 

6 903 

43 

237 

931 

182 

0 

-32 

411 

0 

-31 

-1 120 

396 

163 

8 767 

25 027 

604 

4 749 

4 231 

4 496 

4 260 

6 653 

3 755 

6 199 

46 

-493 

-1 232 

342 

30 

1 056 

10 

-447 

-2 228 

-656 

745 

600 

26 817 

76 698 

2 884 

0 

15 632 

14 419 

0 

13 185 

9 293 

22 008 

100 

0 

2 000 

-3 700 

600 



    
       

     

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

    

Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr. 
Perioden Januari t. o. m. april 

Verksamhet 

Budget jan-

apr 2019 

Utfall jan-apr 

2019 

Budgetavvikelse 

jan-apr 2019 

Utfall jan-apr 

2018 

Budgetavvikelse 

jan-apr 2018 

Budget helår 

2019 

Prognos 

avvikelse helår 

2019 

ÄLDREOMSORG 167 364 175 586 -8 223 162 231 -1 196 497 022 -11 916 

Avdelningsgemensamt 38 700 40 744 -2 044 39 770 -1 804 121 245 -4 100 

Betalningsansvar 

Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 

Färdtjänst 

Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 

65 

30 562 

916 

7 157 

0 

33 466 

901 

6 377 

65 

-2 905 

15 

781 

7 

33 321 

739 

5 703 

151 

-3 238 

177 

1 106 

195 

96 074 

2 750 

22 227 

0 

-4 300 

0 

200 

Ordinärt boende 24 312 26 079 -1 767 21 198 2 219 74 668 -3 400 

Hemtjänstproduktion & anhörigvård 

Äldrecentrat 

Bostadsanpassning 

Övriga verksamheter ordinärt boende 

8 099 

8 024 

1 212 

6 977 

10 723 

7 895 

805 

6 656 

-2 624 

129 

407 

320 

6 353 

8 031 

586 

6 228 

1 325 

-299 

627 

566 

24 307 

24 957 

3 640 

21 764 

-3 500 

0 

0 

100 

Särskilt boende 86 785 89 054 -2 270 82 193 -1 012 271 455 -2 700 

Österbo 

Källbogården 

Öjagården 

Norrgården 

Mogården 

Hortlaxgården 

Roknäsgården 

Berggården 

Rosågränd 

Munkberga 

Villa Utkiken 

Övriga verksamheter särskilt boende 

8 053 

7 259 

6 056 

9 565 

9 913 

9 904 

7 049 

10 710 

3 080 

6 542 

2 594 

6 061 

8 473 

7 293 

6 043 

9 509 

9 964 

10 281 

7 244 

11 208 

3 375 

6 831 

2 597 

6 236 

-421 

-34 

14 

56 

-52 

-378 

-195 

-498 

-295 

-289 

-3 

-175 

7 470 

7 170 

5 889 

8 838 

9 341 

9 408 

6 622 

10 366 

2 940 

6 549 

2 503 

5 099 

355 

-385 

-108 

100 

-164 

-218 

-39 

122 

-79 

-234 

132 

-494 

25 180 

22 641 

18 910 

29 949 

31 055 

31 006 

22 072 

33 498 

9 660 

20 497 

8 109 

18 879 

-400 

0 

0 

0 

0 

-1 000 

-300 

-1 200 

-600 

-700 

0 

1 500 

Hälso och sjukvård 16 448 16 732 -284 16 427 -744 51 034 -700 

Hemsjukvård 

Rehabenheten 

10 144 

6 305 

10 684 

6 048 

-540 

257 

10 221 

6 206 

-560 

-184 

31 731 

19 302 

-700 

0 

Omvårdnadsintäkter -7 122 -7 010 -111 -6 698 320 -21 380 0 

Förändring semesterlöneskuld 8 241 9 988 -1 747 9 113 -1 163 0 -1 016 

Totalt Socialtjänsten 293 908 313 063 -19 155 297 975 -15 523 863 801 -52 804 



 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

  
 

  

 
 

 

 
 

  

 
        

    
 

        
 

      
  

    
      

     
 

        
    

     
     

     
    

        
  

      
       

    
 

Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

Månadsuppföljning ekonomi april 2019 

Socialförvaltningen har till och med april en budgetavvikelse på -19,2 mkr. 

Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -52,8 mkr. 

Politik, förvaltningsledning och administration 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,5 mkr (varav -0,5 mkr avser semesterlöne-
skulden för april) och prognosen för helåret är 0,9 mkr. 

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

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på 0,6 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 kontot för ”förebyggande verksamhet” under förvaltningsledning, och planeras att 
användas delvis till att finansiera kostnaderna som uppstår under 2019 kopplat till 
Socialtjänstens förändringsresa. Helårsprognosen för förvaltningsledning sätts till noll. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 0,6 mkr. Överskottet 
finns bland personalkostnaderna. Förstärkning av ekonomteamet med en person 
kommer att ske från första juli, tjänsten är dock budgeterad på helår. Budgeten för 
ekonomtjänsten som inte användes första halvåret kommer att finansiera en 
sommarvikarie till avgifter på ca 50 %. Som en del av Socialtjänstens förändringsresa 
planeras två nya tjänster; en inköps- och lokalstrateg och en enhetschef för Stöd och 
utveckling. Finansiering till de nya tjänsterna finns inte i budgeten vilket försämrar 
prognosen för enheten. I driftsbudgeten finns en miljon kronor som kan omfördelas från 
drift till investering förutsatt att nämnden efter omfördelning klarar budget i balans. För 
2019 kommer pengarna att ligga kvar på driften och förstärker än så länge avdelningens 
prognos som på helår sätts till 0,8 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,9 mkr. Det är i stort sett 
sjuksköterskepoolen och undersköterskepoolen som står för överskottet vilket är resultat 
av en fortsatt hög bokningsgrad. Rekrytering av sex undersköterskor till Soc-poolen 
pågår vilket kan påverka poolens resultat under introduktionsperioden då personalen 
inte genererar några intäkter under ett par veckor som introduktionen varar. 
Bemanningspoolen måste generera överskott månaderna fram till sommar för att klara 
av personalkostnaderna under semesterperioden. Prognosen för helåret sätts till 0,1 tkr. 

Stöd och omsorg 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr vilket motsvarar 

10,6 % i budgetavvikelse. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,8 mkr. 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -12,4 mkr, vilket är ca 3 mkr bättre än 
motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -41,8 mkr. Den största 
avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har varit höga årets 
första månader. Kostnadsutvecklingen inom området har dock avstannat under april månad. 
LSS- och psykiatriboendena inom Psykosocialt stöd fortsätter att öka sin positiva 
budgetavvikelse vilket förbättrar helårsprognosen för Stöd och omsorg. 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Budgetavvikelse för området är -3,7 mkr och helårsprognosen sätts till -11,5 mkr. 
 Antal hushåll i försörjningsstöd ligger på samma nivå som förra månaden. Det finns per 

sista april 43 hushåll fler än samma period förra året. Under årets fyra första månader 
så har 402 hushåll per månad handlagts i genomsnitt, det är 34 hushåll fler jämfört med 
2018. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 
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Kostnader försörjningsstöd 

2019 2018 2017 

 Andelen fördelar sig enligt nedan för några grupper som uppbär försörjningsstöd. 

o Arbetslösa utan eller med låg ersättning (ca 20 %) 
o Etableringsgruppen med otillräcklig etableringsersättning (ca 8 %) 
o Personer med ohälsa i väntan på beslut från Försäkringskassan (10 %) 
o Personer med arbetshinder av sociala skäl (11 %) 

 Verksamheten ser få tecken på att antalet hushåll kommer att minska under året då en 
stor del av de som idag har försörjningsstöd är långt från arbetsmarknaden. 

 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 

 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. 

 Verksamhetsutvecklare samt verksamhetsområdeschef har fått i uppdrag att analysera 
samt lämna förslag på eventuella åtgärder alternativt beskriva ytterligare orsaker till 
ökningen. 

 Ett nytt avtal för tolktjänster kommer att tecknas snart vilket kommer att sänka de höga 
tolkkostnader som området har. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

Stöd till vuxna med funktionshinder 

Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -2,6 mkr 
vilket är 11 % 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 assistans hos 
Försäkringskassan. Det 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 -10,1 mkr. 

 Hemtjänsten har ökade kostnader under april. En person med ganska många 
hemtjänsttimmar per månad har fått beviljad personlig assistans vilket kommer att 
förbättra resultatet för verksamheten. Prognosen sätts till noll. 

 Färdtjänstens ökade kostnader fortsätter. Mellan mars och april är ökningen drygt 200 
tkr. En djupare analys av de ökade kostnaderna för färdtjänst kommer att göras av 
verksamhetsområdeschefen tillsammans med administratören. Bedömningen än så 
länge är att ökningen är kopplad till flytten av daglig verksamhet till Furunäset samt 
Idéhuset vilket kräver fler arbetsresor. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -11,5 mkr vilket är en förbättring med 0,1 mkr 
från helårsprognosen förra månaden. 

Stöd till barn och familj 

Händelser 

 Budgetavvikelsen inom barn och familj är -5,9 mkr. Årsprognosen för hela området 
sätts till -17,9 mkr. 

 Familjehem har ett överskott på 0,5 mkr eftersom verksamheten inte har haft 
kostnaderna som är budgeterat. Antalet placerade på familjehem är färre än 2018 och 
kostnaderna har minskat vilket beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det 
medför dyrare placeringar än vad som är nödvändigt. 

 Antalet inledda utredningar och inflödet till barn och familj har varit lägre under 2019 
jämfört med 2018. Det är främst januari och februari som var på en lägre nivå medan 
mars och april varit på samma nivå som 2018. 

 Det är tre barn placerade enligt LSS, Socialtjänsten kan söka ersättning för kostnaderna 
för en av dessa hos Migrationsverket. Totalt har det inneburit en kostnad på 1,7 mkr 
hittills under året. Ledningen på SO ser över alternativa hemmaplanslösningar för att 
eventuellt minska kostnaderna. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

 På institutionsvård fanns per sista april 18 barn placerade, varav tre av dem på SiS till 
en kostnad av upp till 6,5 tkr per dygn. Ytterligare två barn kommer eventuellt att 
placeras inom kort. Institutionsvård för barn och unga har en budget på 6,5 mkr per år. 
Ett dygn på institution kostar i snitt 3100 kr vilket med den årsbudget som finns 
motsvarar 2097 dygn som verksamheten har råd med för placering av barn på institution. 
Om man sen delar 2097 dygn genom årets 365 dagar då innebär det att verksamheten 
har råd att placera 5,7 barn per månad för att budgeten ska gå ihop. Helårsprognos för 
institutionsvård är -10,5 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 De hemmaplansalternativ som finns tillhanda idag bedöms inte vara fullt ut tillräckliga. 
Arbetet med intensivstödet riktat till barn-och unga pågår men är för tidigt att utvärdera. 

 Beslut att Fältassistenternas tjänster ska permanenteras är fattat av nämnden. Deras 
uppdrag är dock svårt att utvärdera i dagsläget om det får effekt av tidiga, uppsökande 
och främjande insatser för att minska ex institutionsvård, detta måste ses på längre sikt. 

Psykosocialt stöd 

Händelser 

 Inom institutionsvård vuxna är antalet vårddygn tom april 1691 dygn 2019 jämfört med 
1507 dygn 2018 vilket ökat kostnaderna med ca 600 tkr. Antalet vårddygn var dock lågt 
de första månaderna 2018 och ökade under den senare delen av året. Det är i dagsläget 
2 placerade enligt LVM där en placering upphör under maj. 

 Budgetavvikelsen för institutionskostnaderna är på -1,1 mkr och prognosen för helåret 
är på -3,7 mkr. 

 LSS-boendena fortsätter kostnadsminskningen. Helårsprognosen sätts till 2,0 mkr. Allt 
arbete som läggs ner för att minska kostnaderna har som syfte att skaffa en buffert för 
oförutsedda händelser som plötsligt kan öka kostnaderna, ge möjlighet att göra 
aktiviteter under året och samtidigt kunna klara budgeten. 

 Psykiatriboendena har förbättrat sitt resultat den här månaden och budgetavvikelse är 
drygt 0,2 mkr. Inom psykiatriboendena kan missbruk bland de boende ge behov till ökad 
bemanning samt att det finns risk för att behöva använda sig av sommaravtalet på grund 
av vikariebrist under semesterperioden. 

 Helårsprognosen för hela området är -1,0 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna fortsätter 2019. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen har t.o.m. april 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 

föregående år. Underskottet om -8,2 mkr beror till största del på fortsatt hög nivå på 

hemtjänsttimmarna, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. 

Helårsprognosen sätts till -11,9 mkr. 

Avdelningsgemensamt 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. april en budgetavvikelse på -2,0 mkr. De flesta konton 
inom området gör plus- eller nollresultat, förutom beställare hemtjänst. Anledningen till 
detta är att det vid ingången av 2019 fanns en budget motsvarande 181,26 årsarbetare 
vid beställare hemtjänst. En årsarbetare motsvarar i snitt ca 4 tim/dag i beviljad tid vilket 
ger en budget för beställare hemtjänst av ca 725 tim/dag. I april är det 809 tim/dag vilket 
är betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till ett stort underskott för 
beställare hemtjänst och prognosen sätts till -4,3 mkr. 

 Under hösten 2019 kommer det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården att öppna 
vilket troligtvis minskar hemtjänsttimmarna något. Verksamheten har hittills inte haft 
något betalningsansvar alls, kostnaden för detta är 7800 kr/dygn. 

 Helårsprognosen för hela verksamhetsområdet sätts till -4,1 mkr. 
 Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. april ett resultat om -0,1 mkr och helårsprognosen sätts 

till noll. 
 Semesterlöneskulden är -1,7 mkr per april och helårsprognosen är -1,0 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Jobba vidare med hemtagningsverksamheten för att även fortsättningsvis kunna undvika 
betalningsansvar. 

 Kön till särskilt boende förväntas minska när Ängsgården öppnar till hösten. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

Ordinärt boende 

Händelser 

 Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat t.o.m. april 2019 än samma period 
föregående år, budgetavvikelsen är nu -1,8 mkr. Detta beror främst på hemtjänst-
produktionen och nattpatrullen. Platsbrist på särskilt boende gör belastningen hög på 
hemtjänsten och nattpatrullen. För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra 
patrull om 3,84 å.a tillsatts utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), 
detta kommer under maj månad utökas till 5,76 å.a. Det finns det ingen finansiering för 
detta och kommer således generera ett underskott om -2,5 mkr. 

 Hemtjänstgrupperna har haft mycket sjukfrånvaro under våren vilket lett till övertid och 
ökade vikariekostnader. De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller 
nollresultat men helårsprognosen sätts totalt till -3,4 mkr. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 
statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut i efterhand och korrigeras mot 
avdelningsgemensamt, det gör att periodresultatet kan ändras. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Verksamheten har fått i uppdrag att utreda möjligheten att inom snar framtid erbjuda nattillsyn 
via kamera som förstahandsalternativ för att minska belastning på nattpatrullen. 

Särskilt boende 

Händelser 

 Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på boendena till följd av 
sjukfrånvaro, höga vikariekostnader, övertid och vårdtunga brukare. Budgetavvikelsen 
t.o.m. april är -2,3 mkr. På Berggården och Munkberga har man redan i början av året 
varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara 
bemanningskraven, detta till en kostnad om 0,8 mkr t.o.m. april. För samma period i 
fjol var denna siffra 0,2 mkr. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär lika mycket som 
två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering tros problematiken med 
sjuksköterskebristen fortsätta. 

 Svårigheter med underhåll av fastigheterna har lett till platsbrist vilket har varit kostsamt 
för verksamheterna under 2018. Detta kommer att fortsätta även under 2019 då 
Hortlaxgården står inför ett omfattande renoveringsbehov. Arbetet är redan påbörjat och 
kommer fortgå hela året. 

 Villa Utkiken som har korttidsplatser fortsätter att göra ett bra resultat. Under hösten 
2019 kommer det nya boendet Ängsgården att öppna. Detta i kombination med att några 
boenden går med noll- eller plusresultat gör att helårsprognosen sätts till -2,7 mkr. 
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Socialtjänsten 
Datum: 2019-05-07 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under våren kommer samtliga boendechefer ha ytterligare en grundlig genomgång av 
ekonomin tillsammans med ansvarig ekonom och verksamhetsområdeschef. Genom 
detta kan budgetavvikelserna tydliggöras och till viss del åtgärdas. 

 Rekryteringsarbete kring sjuksköterskorna fortgår löpande. 
 Ängsgården öppnar under hösten och kommer avlasta kösituationen något. 

Hälso- och sjukvård 

Händelser 

 T.o.m. april har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket är ett något 
bättre resultat än samma period föregående år. Introduktion av nya chefer och 
pensionsavgångar för personal med mycket innestående semester medför ökade 
kostnader för verksamheten. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 
och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer 
kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten vilket har fungerat mycket 
bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får 
ett negativt resultat. 

 Både hemsjukvård dag och rehabteamet påverkas av implementeringen av den nya 
utskrivningslagen i form av ökade personalkostnader. Verksamheterna måste bemanna 
upp för att klara sitt uppdrag. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -0,7 mkr. 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

Beslut har fattats av Socialnämnden om införande av läkemedelsrobotar. Det är ett säkrare och 
billigare alternativ för medicindelning inom hemsjukvården samt sparar personalresurser. 
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Ärende 13 

Anmälan om ordförandebeslut och 
beslut tagna med kompletterande 

beslutanderätt 2019 under maj 
månad 



 

       
      

  
     

            

              
           
           
         
          
          

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-05-20 
Dnr 19SN22 

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 2019 under maj månad 

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt under maj månad 
2019: 
2019-04-23 Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 
2019-04-24 Placering på SiS ungdomshem 
2019-02-22 Beslut om att avge yttrande 
2019-05-03 Omedelbart omhändertagande 
2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 
2019-05-07 Omedelbart omhändertagande 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



   

  
  

Ärende 14 

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan juni 2019 



 

    

  
         

  
      
            
             
          

          

           
          

     
             
                
              

  
          

 
 

Socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse
Datum 2019-06-13 
Dnr 19SN24 

Återrapportering av ärendebevakningslistan juni 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 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 när omorganisationen är 
klar 
- Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 2019 - pågår 
- Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och årsredovisning för 
socialnämnden - redovisas SN 6/9 2019 
- Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" - redovisas SN 18/12 2019 
- Utreda förutsättningar för att ha djur på särskilt boende för äldre - redovisas SN 6/9 2019 
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 6/9 2019 

Beslutsunderlag 

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

Eva-Lena Lundberg 
Nämndsekreterare admin 
Socialförvaltningen 



  

 

    
       

  
  

  

         
   

  
 

 
 

        
  
   

   

  
  

  

 

   
    

 

    
    

   
  

  
 

    
   
  

   
 

 

           
  

  
  

 
  

 
             

   
   

 
 

           
   

   
  

Ärendebevakningslistan juni 2019 

Beslutsdatu 
m 

Paragraf Ärende Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvarig 

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg 
Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Redovisas till 

socialnämnden när 
omorganisationen är 
klar 

Avdelningschef SO 

2018-03-07 Au § 175 Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 

Utreda förutsättningarna för att starta 
ett korttids enligt SoL 

Till socialnämnden 
2019 

VO-chef/ 
avdelningschef SO 

2018-10-03 Au § 623 Uppdrag kombitjänster Utreda införande av kombitjänster inom Redovisas till Avdelningschef SO 
18SN363 uppdraget boendehandledare, 

handledare daglig sysselsättning, 
personlig assistans samt kortidsvistelse 

socialnämnden när 
omorganisationen är 
klar 

2019-02-27 Sn § 43 Socialförvaltningens 
aktiviteter för att stärka 
budgetprognosen 2019 

Uppdatera dokumentet med aktiviteter 
för att stärka budgetprognosen 2019 

Pågår Förvaltningschef 

2019-02-27 Sn § 38 Sammanhållen Utreda förutsättningarna för en Till socialnämnden 6 Avdelningschef 
verksamhetsplan och 
årsredovisning för 
socialnämnden 

sammanhållen verksamhetsplan och 
årsredovisning för socialnämnden 

september 2019 ADM 

2019-02-27 Sn § 61 Av ledamöterna väckta frågor Utreda förutsättningar för att införa 
modellen "Bostad först" 

Till socialnämnden 
18 december 2019 

Arbetsgrupp 
Framtidens stöd 
och omsorg 

2019-03-27 Sn § 87 Av ledamöterna väckta frågor Utreda förutsättningar för att ha djur på 
särskilt boende för äldre 

Till socialnämnden 6 
september 2019 

Avdelningschef ÄO 

2019-04-24 Sn § Ärendeflödet inom Stöd och 
omsorg 

Se över rapporteringen av ärendeflödet 
inom Stöd och omsorg 

Till socialnämnden 6 
september 2019 

Verksamhets-
utvecklarna SO 



   

  

Ärende 15 

Ordförande/socialchef informerar 



   

  

Ärende 16 

Kontaktpolitikerna har ordet 



   

   

Ärende 17 

Av ledamöterna väckta frågor 
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