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Kallelse

1. Förslag till justerare
Diarienr 19SN20
  

Förslag till beslut
Förslag till justerare: Anton Li Nilsson, onsdag 31 oktober kl 14.00

Ärendebeskrivning
Förslag på tid och plats för justering: Onsdag 31 oktober 2019, kl 14.00, socialtjänsten
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Kallelse

2. Inlottade ärenden
Diarienr 19SN21
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Kallelse

3. Budgetuppföljning september 2019
Diarienr 19SN58
  

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna upprättad budgetuppföljning per september 2019

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -36,4 mkr. Prognosen för 
helåret är en budgetavvikelse på -54,4 mkr. En förbättring med 1,8 mkr från augustis prognos.

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr vilket motsvarar 8,5 % i 
budgetavvikelse för perioden. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 mkr.
Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr, vilket är ca 9,4 mkr bättre 
än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 mkr. Den 
största avvikelsen är inom stöd till barn och familjer där kostnaderna för institutionsvård 
gällande barn och unga har ökat vilket försämrar prognosen för området.
Äldreomsorgen har t.o.m. september 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period 
föregående år. Underskottet om -16,9 mkr beror till största del på fortsatt höga 
personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av 
nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och 
undersköterskor bidrar till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 2019 
ut, totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -22,2 mkr.

Beslutsunderlag
 SN bild september 2019
 Månadsuppföljning september 2019
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Kallelse

4. Användning av medel ur Kommunstyrelsens centrala pott
Diarienr 19SN177
  

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 5.0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för anpassning/renovering av lokaler, sprinklersystem till LSS-
boende barn- och unga i lokalen Hummerstigen samt anpassat ventilationssystem av 
inomhusmiljö särskilda boenden

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden begär medel att få lyfta medel från kommunstyrelsens centrala pott till följande:
- 1,9 mkr för ombyggnation och anpassning av tidigare Onyxen/Korallen
- 1,4 mkr för ombyggnation/anpassning samt installation av sprinklersystem Hummerstigen
- 1,7 mkr för anpassat ventilationssystem särskilda boenden.

Bakgrund
Socialnämnden har tidigare lämnat begäran om att lyfta medel ur central pott för ombyggnation 
och anpassning av lokaler till gruppbostad inom målgruppen LSS 9§9.
Efter konsultation och kostnadsförslag från fastighetsförvaltningen så visade det sig att det blir 
en för allt omfattande ombyggnation och med det en betydande kostnad lågt överskriden den 
5.0 mkr som fanns tillhanda.

Förvaltningen har därefter gjort klart med Pitebo om att inhysa ny gruppbostad på området 
Blåbärsskogen. Det gör att behov av lokal för ny gruppbostad, i dagsläget inte längre är aktuell.

Nuläge
Renovering av lokalen, tidigare Onyxen/Korallen pågår och beräknas vara klar under sommaren 
2020. Det gör att de tidigare inhysta verksamheterna kan återgå till ursprungslokaler. Därmed 
har en anpassning och ombyggnation varit nödvändig utifrån brukarnas behov, samt 
medarbetarnas förutsättningar till god arbetsmiljö.

I samband med att återflytt till renoverade och anpassade lokaler behöver lokalen på 
Hummerstigen iordningställas samt anpassas för öppnande av LSS-boende barn-och unga, detta 
med vissa ombyggnationer samt installation av sprinklersystem.

I de särskilda boenden som nämnden idag ansvarar för, så har det på vissa utav dessa under en 
längre tid inte funnits eller nyinstallerats anpassade ventilationssystem. Nämnden gör därför nu 
en begäran om att få anpassa ventilation, för en förbättrad inomhusmiljö på vissa särskilda 
boenden.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kallelse

5. Kyld tilluft på vård- och omsorgsboenden
Diarienr 19SN171
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden begär medel hos Kommunstyrelsen 
avseende etapp 1 i arbetet med installation av kyld tilluft på vård- och omsorgsboenden i 
äldreomsorgen
 
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Vissa somrar medför hög värme vilket leder till höga temperaturer inomhus. I vissa byggnader 
blir situationen mycket besvärande för boende och personal. De boende har inte alls samma 
möjlighet som andra att själva påverka temperaturen och det olägenheter de medför. En annan 
aspekt är att det i våra boenden förvaras läkemedel och att en del är känsliga för höga 
temperaturer överstigande 25 grader. Då det inte är görligt för personalen att ha kontroll över 
vilka läkemedel som tål vissa temperaturer så är rutinen i förvaltningen att temperaturen där 
läkemedel förvaras får vara högst 25 grader. Detta ansvar gäller i de fall vi har övertagit 
ansvaret för en boendes läkemedelshantering.

Vid nybyggnation för socialförvaltningens äldreomsorg är det beslutat att kyld tilluft ska 
installeras i lokaler och bostäder. När ventilationsaggregatets tekniska livslängd är uppnådd 
eller annan åtgärd kräver ett aggregatbyte installeras kyld tilluft i de befintliga beståndet. En 
utredning togs fram av fastighetskontoret i form av en kortsiktig lösning fram till ett 
aggregatbyte. Den avsåg kylsplittar i vissa gemensamma utrymmen på boendet. Kylsplittar 
skulle bara lösa en liten del av problematiken. Inför VEP 2020 begärde nämnden medel till 
detta.

Fortsatta diskussioner mellan politik och tjänstemän utmynnade i ytterligare en kompletterande 
utredning som i huvudsak innebär byte av aggregat vilket leder till anpassad temperatur i hela 
boendet och en mer klimatanpassad och långsiktig åtgärd.

-Kyld tilluft: Kyler hela byggnaden, innebär få tillkommande service/ underhållspunkter, kräver 
ingen bygganmälan, ingen ökad ljudalstring i fastigheten, kräver inga byggåtgärder inne samt 
avledning av kondensvatten. Begränsad ventilation under arbetet med aggregatbytet.
-Kylsplittar: Kyler en begränsad yta, många service- och underhållspunkter, kan kräva 
bygganmälan samt grannars medgivande, ger ökad ljudalstring samt kräver bygganmälan inne 
på avdelningarna. Innebär ingen påverkan på ventilationen under byggskedet.

Fastighetskontoret föreslår en 4 års plan med start 2020. Förslaget är att man börjar med de 
boenden där renovering pågår, Hortlaxgården och Norrgården. Kostnaden för dessa beräknas 
till 3 100 tkr.

Beslutsunderlag
 klimatanpassa vård  omsorgsboende
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6. Verksamhetsinriktning för ny enhet på Norrgården
Diarienr 19SN173
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att verksamhetsinriktningen 
för ny enhet på Norrgården är korttidsboende i väntan på permanent boendeplats. Beslutet 
innebär att enheten på Ängsgården ändras till demensboende.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att förvaltningen 
fortsättningsvis får besluta om verksamhetsflyttar.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har erhållit medel för ombyggnation av en tom enhet på Norrgården. Efter 
projektering visar det sig att för att uppnå kraven på tillgänglighet i badrummet blir rumsdelen 
ganska begränsad. Bedömningen från förvaltningens sida blir därför att enheten på Norrgården 
bäst lämpar sig som, korttids i väntan på. Det innebär att enheten på Ängsgården omvandlas till 
demensboende. Beräknad inflyttning och omvandling är januari 2020.

Socialnämnden beslutade 2019-03-27 att flytta befintlig verksamhet på Villa Utkiken till enhet 
på Ängsgården. Bakgrunden till beslutet var att förvaltningen ansåg att det var nödvändigt att ha 
kvar verksamhetsinriktningen som Villa Utkiken haft- korttidsboende i väntan på. När man inte 
kan garantera en god och säker vård i hemmet kan brukare hänvisas till vistelse på korttidsplats 
i väntan på erbjuden plats till särskilt boende. Beslut om bistånd enligt SOL§ 4:1 gällande 
särskilt boende är då klart. Målgruppen kan vara både personer som väntar på ett särskilt 
boende eller personer som bedöms behöva särskilt boende under kort tid. Tillfällig vistelse på 
korttidsplats kan även erbjudas personer som väntar på beslut och verkställighet om 
assistansersättning enligt Lagen om stöd och service. Den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har medfört att kommunen fått kortare tid för 
utskrivningsprocessen. Vårt betalningsansvar träder ikraft efter 3 dagar och kostar kommunen 
7800 kr per dygn. Det innebär att det är av stor vikt att vi klarar att ta hem färdigbehandlade 
patienter från sjukhuset inom 3 dagar. Korttids i väntan på, är en del i att vi klarar det 
uppdraget.

Då verksamheten ständigt förändras föreslår förvaltningen till socialnämnden, att förvaltningen 
fortsättningsvis får besluta om verksamhetsflyttar.
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7. Information om projektet med Samhall på Berggården
Diarienr 19SN149
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna återrapporten om Samhall på 
Berggården

Ärendebeskrivning
Äldreomsorgen genomförde 2018 en undersökning, bland all personal, där man fick ge förslag 
på idéer utifrån framtidsutmaningarna. Övervägande förslag från personal på boendena var att 
renodla undersköterskeuppgifterna. Ledningsgruppen beslutade därefter att söka medel från 
innovationsfonden för att göra ett försök med att särskilja arbetsuppgifter så att vi nyttjar rätt 
kompetens till rätt arbetsuppgift. Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskorna och 
lägga dessa arbetsuppgifter på Samhalls personal var målsättningen att öka vårdkvalitén, 
förbättra arbetssituationen för personalen, minska sjukfrånvaron samt minska behovet av 
vikarier. Projektledaren har kontinuerligt utvärderat projektet. Det har skett genom enkäter till 
personal, intervjuer av brukare samt uppföljningar av budget, sjukfrånvaro, antal 
timanställningar, antal avvikelser samt antal aktivitetsnoteringar i verksamhetssystemet.

Projekttiden på 6 månader är en förhållandevis kort period. Analysen av Berggårdens underlag 
kan dock ge en fingervisning om vissa effekter som projektet har gett. Personalenkäterna visar 
att en förbättring har skett gällande följande påståenden: känslan av tillfredställelse, samarbetet 
med övriga grupper, ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut, kunna lägga tankarna på 
sitt arbete åt sidan vid ledighet samt arbetsgivarens krav på acceptabel arbetsinsats. Intervjuerna 
med brukarna visar också övervägande positiva resultat.
Ekonomiuppföljningen visar att kostnaderna för semester har minskat och att kostnaden för ob-
ersättning är oförändrad. Kostnaden för sjukskrivningar har ökat men kostnaden för 
timanställda har minskat. Antal avvikelser är oförändrat och antalet aktivitetsnoteringar i 
verksamhetssystemet har ökat.

Personalen vid Berggården upplever att Samhalls arbete med städ och tvätt har underlättat 
arbetsbelastningen på eftermiddagarna. Då planerar personalen in aktiviteter eller egen tid med 
brukarna. Personalen upplever dock inte att det skett någon lättnad på förmiddagarna. 
Förändringar i arbetssätt/arbetsmetoder tar tid eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras.

Beslutsunderlag
 Rapport Samhall
 Enkät Brukare Berggården
 Enkät Personal Berggården
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8. Behörighet och loggkontroller granskning samt slutdokument
Diarienr 19SN156
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att sända upprättat svar till 
Kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Den uppföljande granskningen genomfördes under våren 2019. Granskningen har varit inriktad 
på den kommunövergripande informationssäkerheten med till hörande policys och följsamhet 
till styrande dokument.

Granskningen har även omfattat Socialförvaltningens rutiner för tilldelning av behörigheter och 
kontroll av loggad information i verksamhetssystemet.

Socialförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram en ny E-tjänst för att förbättra och 
underlätta det praktiska arbetet med dokumentation av behörighetstilldelning i 
verksamhetssystemet. E-tjänsten testas för närvarande och produktionssätts inom kort.

De nya rutinerna för utökad loggkontrollerna som togs fram efter tidigare granskning följs och 
nämnden anser att man uppfyller kraven på loggkontroller enligt HSLF-FS 2016:40 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården). Återrapportering av loggkontrollerna sker i samband 
med redovisningen av den årliga säkerhetsberättelsen som presenteras för nämnd.

Förvaltningen ska komplettera sin dokumentation inom området för informationssäkerhet för att 
säkerställa att dessa hänger ihop med centrala- och externa styrdokument samt ta fram former 
och rutiner kring utvärdering av skyddet mot olovlig åtkomst.

Beslutsunderlag
 Bilaga 1. Beskrivning av E-tjänst
 Bilaga 2. Viva Rutin för loggkontroll
 Socialnämndens svar på Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 2019

(9 av 247)



Kallelse

9. Komplettering av delegationsordning
Diarienr 19SN71
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna föreslagna ändringar i 
delegationsordningen.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna tillägget Delegation 
våldsutsatta personer.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att förvaltningschef får i uppdrag att återrapportera 
överklagandebeslut till arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen behöver förtydligas och förändras i följande ärenden:
 
 Delegation placering ensamkommande barn

 
 Delegation ersättning familjehem

 
 Delegation anmälan lex Sarah

 
 Delegation överklagan

 
 Delegation utlämnande av handling

 
Tillägg till beslut.
 
Delegationsordningen behöver kompletteras med nytt ärende som rör beslut gällande 
våldsutsatta personer.
 

Beslutsunderlag
 Komplettering av delegationsordningen till SN
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10. Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till 
barn och familjer, bilaga 1
Diarienr 19SN154
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden hänskjuter frågan till framtidens Stöd 
och Omsorg.

Ärendebeskrivning
Uppdragsbeskrivningen har varit att ta fram förslag till förändrad verksamhetsinriktning för att 
skapa en flexibel verksamhet med större variation för att kunna tillgodose behov genom 
hemmaplanslösningar istället för placeringsbeslut. Samt att göra en beräkning på effekter samt 
eventuella kostnader som tillkommer i och med förändrad verksamhetsinriktning.
Då arbetet inom verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer (BoF) under många år haft i 
uppdrag att arbeta med att hitta hemmaplanslösningar istället för att placera barn och unga 
utanför hemmet så är den inriktningen egentligen inte ny. Denna skrivelse om en förändrad 
verksamhetsinriktning får därför i ganska stor grad karaktären av en rapport som beskriver 
genomförda, pågående och planerade aktiviteter för att uppnå fler hemmaplanslösningar och 
därmed en lägre kostnad för socialtjänstens insatser än att köpa externa placeringar.
De genomförda, pågående och planerade aktiviteterna bygger på vad som framkommit i 
genomlysningar från HRM 2017, Amsab 2018 och Analys av verksamhet och ekonomi som 
genomförts av förvaltningens och kommunledningsförvaltningens ekonomer 2018 samt är 
förslag som verksamheten själv har tagit fram. I många avseenden hänger de olika aktiviteterna 
och förslagen ihop.
Den innehåller också förslag på ytterligare aktiviteter som kräver utökade resurser jämfört med 
det som finns i budget 2019 i syfte att på lång sikt minska behovet av placeringar utanför 
hemmet.
Då de åtgärder, genomförda, pågående, planerade och föreslagna inte handlar om att ta bort 
verksamhet och ersätta med något annat är det svårt att göra exakta beräkningar på effekter i 
form av minskade kostnader. Det blir snarare en prognos på uteblivna kostnader. Uppgifterna 
på effekter i form av minskade kostnader är i huvudsak hämtade från de beräkningar som är 
gjorda i dokumentet aktiviteter för en budget i balans som är månadsvis presenterat för 
socialnämnden under 2018 och inledningen av 2019.

Beslutsunderlag
 Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till barn och familjer2
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11. Lokala riktlinjer för hjälpmedel
Diarienr 19SN170
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden antar de Lokala riktlinjer för 
hjälpmedel.
Beslutet ska delges Norrbottens kommuner.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fattat beslut om att följa de länsgemensamma riktlinjerna för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utöver den länsgemensamma riktlinjen 
finns lokala tillämpningar. Den lokala riktlinjen har nu anpassats till de reviderade 
länsövergripande riktlinjerna, men också till rådande praxis. Grundtanken med de lokala 
riktlinjerna är bland annat att beskriva omfattning av hjälpmedel och ansvar för dessa i 
verksamheterna. Vidare finns det förtydligande inom vissa hjälpmedelsområden framtagna i de 
lokala riktlinjerna.

Beslutsunderlag
 Bilaga Lokala riktlinjer hjälpmedel 2019 utkast
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12. Kvartalsrapport missbruksvård juli-september 2019
Diarienr 19SN59
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
missbruksvården för 3:e kvartalet 2019

Ärendebeskrivning
Något fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 52 vårddygn fler på 
behandlingshem tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019. 3 personer har under 
perioden ansökt om institutionsvård men sen återtagit sin ansökan och får behandling i 
öppenvården.

Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. Planering för 
uppstart av 12-stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka pågår för fullt och kommer att start i 
slutet av oktober 2019.

De olika arbetsgrupperna inom enheten d v s ANG, psykosocial stödteamet (boendestöd) och 
personligt om-bud samplanerar verksamhet för att kunna erbjuda en del gemensamma insatser. 
Ett exempel på det är en grupp om ekonomi som startar upp under oktober 2019. Man arbetar 
utifrån den evidensbaserade metoden ESL (Ett Självständigt Liv) gruppen kommer att ledas av 
boendestödjare men är öppen för alla enhetens klienter.

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 2 515 706 kr vilket är 
20 521 kr mer än andra kvartalet 2019. Jämfört med tredje kvartalet 2018 har institutionsvården 
kostat 1,7 miljoner mindre tredje kvartalet 2019.

Beslutsunderlag
 Kvartalsrapport missbruksvården  juli-september 2019
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13. Hemtjänsttimmar – SO Kvartal 3 2019
Diarienr 19SN60
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2019 334 tim/vecka, mars månad 2019 357 tim/vecka och i juli 2019 utfördes 
det 414 tim/vecka, högst antal timmar under 2019. I september 2019 utfördes det 303 
tim/vecka. Förklaringen till att de utförs relativt få timmar i september är att det har skett en 
felregistrering som genererar en ”återbetalning” till Stöd och omsorg.

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

I september 2019 har timmarna minskat för Stöd till vuxna funktionsnedsatta med 45 timmar 
per vecka, jämfört med föregående månad. Detta beror på att 2 kostnadskrävande ärenden har 
avslutats då en person har fått personlig assistans och en brukare har flyttat till ett äldreboende.

Psykosocialt stöd timmar har minskat med 13 tim/vecka.

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

Verksamhet
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen.

Budget
Stöd till vuxna funktionsnedsatta kan inte se en trend att timmarna och behoven ökar utan att 
dessa snarare styrs av aktuella behov som kan fluktuera över tid. Behoven tillgodoses utifrån 
gällande lagstiftning och praxis.
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14. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 3
Diarienr 19SN27
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten samt lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Statistikrapporten för tredje kvartalet 2019 visar att antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar 
minskar samtidigt som antalet omsorgstagare minskar. Motsvarande resultat för hemsjukvården 
är en ökning av antalet patienter och hälso- och sjukvårdstimmar som hemsjukvården köper av 
hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Biståndsbedömda hemtjänsttimmar
Kvartal 1 2018 784,67 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad
Kvartal 2 2018 782,67 timmar/dag 678 omsorgstagare/månad
Kvartal 3 2018 787,00 timmar/dag 679 omsorgstagare/månad
Kvartal 4 2018 804,33 timmar/dag 685 omsorgstagare/månad

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad
Kvartal 2 2019 803,00 timmar/dag 675 omsorgstagare/månad
Kvartal 3 2019 781,33 timmar/dag 665 omsorgstagare/månad

En djupare analys av biståndsbedömda hemtjänsttimmar visar att genomsnittstiden per 
omsorgstagare har minskat något jämfört med föregående kvartal, men den ligger över 
genomsnittstiden för de två föregående åren. Det är framför allt tiden för dubbelbemanning som 
har ökat kraftigt de två senaste åren. Grundbesluten ligger fortsatt under den budgeterade ramen 
på 725 timmar per dag och de ligger på en något lägre nivå jämfört med tidigare år.

Hälso- och sjukvårdstimmar
Kvartal 1 2018 22,33 timmar/dag 63 patienter/månad
Kvartal 2 2018 24,00 timmar/dag 67 patienter/månad
Kvartal 3 2018 26,33 timmar/dag 67 patienter/månad
Kvartal 4 2018 25,33 timmar/dag 66 patienter/månad

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 70 patienter/månad
Kvartal 2 2019 26,00 timmar/dag 66 patienter/månad
Kvartal 3 2019 27,00 timmar/dag 68 patienter/månad

Konsekvensanalys

Medborgare
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. Andelen medborgare som har beslut om 
särskild boendeform har i högre utsträckning än tidigare fått bo kvar hemma då platser inte har 
funnits att tillgå när behov uppstått. Medborgarnas behov tillgodoses genom hemtjänstens och 
hemsjukvårdens insatser under tiden de väntar på att få flytta till en särskild boendeform. 
Situationen kan medföra att ett ökat ansvar faller på anhöriga vilket kan leda till ökade behov av 
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avlösning i hemmet eller på avlösningsenhet.

Verksamhet
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar hemma trots omfattande behov vilket genererar så väl hemtjänsttimmar som hälso- och 
sjukvårdstimmar.

Bristen på permanent platser inom särskild boendeform ger påverkan på socialtjänstens övriga 
insatser. Under tredje kvartalet 2019 har det varit fortsatt brist på lediga platser inom tillfälligt 
boende i väntan på permanent plats inom särskild boendeform, vilket medfört att medborgare 
blivit kvar på Trädgårdens äldrecentra efter bedömningsperiod. Detta har skett i en högre 
utsträckning än tidigare. För en del som fortfarande vistas i hemmet har insatserna fått ändra 
fokus till att i högre utsträckning tillgodose sociala behov i syfte att lindra den oro. Detta har 
genererat fler hemtjänsttimmar.

Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården fortsätter att ställa 
höga krav på socialtjänstens verksamheter. Det innebär en hög grad av flexibilitet, att kunna 
göra snabba omställningar och ha en beredskap för att ta emot medborgare under årets alla 
dagar. När slutenvården har problem att ange en så korrekt tid som möjligt för när utskrivning 
kommer att ske och utskrivningsdatum flyttas fram gång på gång, ofta med kort varsel, så blir 
det svårt för socialtjänsten att planera med god framförhållning. När socialtjänsten inte kan ta 
emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på tre dygn efter utskrivningsklar inträder 
kommunens betalningsansvar.

Under tredje kvartalet 2019 har antalet ansökningar om plats i särskild boendeform fortsatt 
ligga på en hög nivå. Öppningen av demensboende Ängsgården möjliggör att fler kan erbjudas 
plats och kön förväntas minska i takt med att avdelningarna på Ängsgården öppnar upp. Kön till 
särskild boendeform ligger 2019-10-08 på 48 medborgare, varav 21 har fått erbjudande om 
permanent plats.

Budget
Budgeten på 725 hemtjänsttimmar per dag har överstigits under andra kvartalet vilket följer 
trenden från tidigare kvartal.

Petra Stridsman
Enhetschef
Socialförvaltningen
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15. Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 3 2019
Diarienr 19SN61
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna kvartalsrapport gällande 
ärendekön för barn och unga kvartal 3 2019.

Ärendebeskrivning
Den aktuella ärendekön 2019-09-30 är 1 ärende.

Personalsituationen
2019-09-30 arbetar 20 socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Utifrån vissa 
nedsättningar i tid motsvarar det ca 18 årsarbetare. Det inebär en viss överanställning i 
förhållande till budget som är 17 åa.

Inflödet av nya ärenden hittills i år varit i balans mellan krav och resurser för berörda 
socialsekreterare och till och m,ed minskat något under perioden juli-augusti. Det gör att 
lagstaddgade utredningstider hålls till nästan 100 %. Eftersom det de senaste åren genomförts 
betydligt fler utredningar än tidigare har vi nu många aktiva insatser. Det gör att 
socialsekreterarna behöver lägga mer tid på uppföljning av insatser och dokumentation av 
insatserna vilket gör att arbetsbelastningen på socialsekreterarna ändå bedöms som hög.

Konsekvensanalys

Medborgare
I dagsläget får de medborgare i behov av en utredning en socialsekreterare i nära tid till när 
utredning inletts.

Verksamhet
För närvarande ses inga negativa effekter för verksamheten då resurserna motsvarar behoven.

Budget
Trots den överanställning vi haft avseende socialsekreterare är prognosen att budget för 
personal kommer att hållas. Det är en förbättring av prognos jämfört med förra kvartalet. 
Förklaringen är dels riktade statsbidrag, dels nedsättningar i tid och sjukskrivningar.
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16. Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 3 2019
Diarienr 19SN62
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 3 2019.

Ärendebeskrivning
2019-09-30 är 33 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Bilaga 1.

Konsekvensanalys

Medborgare
Totalt 33 barn och unga i Piteå är placerade utanför hemmet i olika placeringsformer. Det beror 
dels på fortsatt hög nivå av unga som missbrukar narkotika, dels på att vi har svårt att rekrytera 
familjehem vilket gör att vi har fått använda oss av privata förstärkta familjehem trots att det 
egentligen inte finns behov av det utifrån barnets behov. De insatser vi kan erbjuda på 
hemmaplan har inte varit tillräckliga då vi inte når de berörda tillräckligt tidigt utan de 
aktualiseras hos socialtjänsten då de redan har ett långt gånget missbruk och är i behov av 
slutenvård, i vissa fall med stöd av LVU.

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämndens beslut 
om att senarelägga uppstart av ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo kommer att 
innebära fortsatta placeringar på LSS boende utanför kommunen.

Verksamhet
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt många 
placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar resurser från 
både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och resurser.

Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra utökad 
familjebehandling i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i de 
fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet.

Fortfarande är det fler pågående insatser i öppenvård än normalt. Detta som en följd av det 
ökade inflödet och det ökade antalet utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på behandlarna 
har ökat och bedöms i dagsläget som hög.

Ekonomi
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 beräknas bli ca 14 mkr, en försämring sedan den förra 
rapporten. Då många av de pågående placeringarna avser ungdomar med svår problematik i 
form av missbruk och normbrytande beteende blir det också ganska långa placeringstider. Flera 

(18 av 247)



Kallelse

av de nu pågående placeringarna påbörjades redan under 2018. Tillsammans med nya 
placeringar under 2019 har antalet vårddygn också ökat under 2019 jämfört med 2018.

Beslutsunderlag
 Antal och typ av placeringar 20190930
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17. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 2019 till och med september
Diarienr 19SN22
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen samt lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med september 
2019:
2019-08-15 Beviljat bistånd
2019-08-16 Omedelbart omhändertagande
2019-09-03 Omedelbart omhändertagande
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18. Delgivningar oktober
Diarienr 19SN164
  

Beslutsunderlag
 § 198 KS Riktlinje för resultatenheter
 Riktlinje för resultatenheter
 § 197 KS Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar
 Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar
 KSAPU §119  Begäran om möjlighet att leasa läkemedelsrobot
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 19 september 2019
 Kommunala pensionärsrådet 190913
 Kommunala pensionärsrådet 190913
 Kommunala pensionärsrådet 190913
 Kommunala pensionärsrådet 190913
 Kommunala pensionärsrådet 190913
 Kommunala pensionärsrådet 190913
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19. Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling
Diarienr 19SN150
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av tjänstepersoner om att delvis eller helt avslå begäran om utlämnande av 
handling i enlighet med 2 kap 3 och 7 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 26 kap 1 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Datum Delegat
2019-08-12 Emma Nilsson
2019-09-02 Tomas Backeström
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20. Delegationsbeslut
Diarienr 19SN19
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21. Återrapportering av ärendebevakningslistan oktober 2019
Diarienr 19SN24
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för oktober 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"
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 23/10 2019
- Utreda hur föreningsbidraget ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR
- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
ledsagare enl. SoL och LSS
- Utreda ersättningar till familjehem
- Motion (M) Fria arbetsskor till personal i äldreomsorgen
- Motion (L), (SLP), (KD), (SD) Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre.

Beslutsunderlag
 Ärendebevakningslistan oktober 2019
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22. Ordförande/socialchef informerar
Diarienr 19SN17
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23. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 19SN67
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24. Av ledamöterna väckta frågor
Diarienr 19SN18
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25. TEMA
Föredragande: Inger Kyösti  

Mål- och verksamhetsstyrning
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Ärende 3  

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

Verksamhet

Budget jan-

september 

2019

Utfall jan-

september 

2019

Budgetavvikelse 

jan-september 

2019

Utfall jan-

september 

2018

Budgetavvikelse 

jan-september 

2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

Budgetavvikelse 

2018

Budgetavvikelse 

prognos (%)

POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM 22 313 20 367 1 946 18 404 3 057 29 839 1 648 3 223 5,5%

Politisk verksamhet 1 332 1 359 -27 1 270 -38 1 777 0 -90 0,0%

Förvaltningsledning 2 874 3 012 -138 2 929 -43 3 833 -350 -1 -9,1%

Administrativa enhet/Bemanningsenhet 18 168 16 607 1 561 15 129 1 988 24 229 1 900 2 911 7,8%

   Förändring semesterlöneskuld -61 -611 550 -924 1 150 0 98 404

STÖD O OMSORG 252 286 273 778 -21 493 273 083 -30 888 339 523 -33 806 -38 236 -10,0%

Avdelningsgemensamt 362 -2 794 3 156 -768 1 733 6 202 774 1 073 12,5%

   Betalningsansvar 750 28 722 305 445 1 000 800 695 80,0%

   Omvårdnadsintäkter -773 -751 -21 -763 80 -1 030 0 126 0,0%

   Övrigt avdelningsgemensamt 4 672 3 953 719 4 983 63 6 232 650 523 10,4%

   Förändring semesterlöneskuld -4 287 -6 025 1 738 -5 294 1 145 0 -676 -271 

Stöd till försörjning 34 722 39 211 -4 489 36 266 -2 603 46 356 -7 450 -2 981 -16,1%

   Försörjningsstöd 13 979 19 398 -5 420 19 102 -5 311 18 638 -8 600 -7 087 -46,1%

   Övriga verksamheter stöd till försörj. 20 743 19 813 931 17 165 2 708 27 718 1 150 4 107 4,1%

Stöd till vuxna med funktionshinder 53 490 60 652 -7 162 61 755 -9 636 70 500 -10 030 -10 207 -14,2%

   Hemtjänst 4 965 5 261 -296 6 178 -1 438 6 620 -500 -1 510 -7,6%

   Bostadsanpassning 1 538 772 765 2 766 -193 1 346 400 66 29,7%

   Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2 507 3 962 -1 455 3 434 -927 3 343 -2 100 -1 568 -62,8%

   Personlig assistans 38 783 46 488 -7 705 44 290 -7 850 51 644 -9 400 -8 517 -18,2%

   Övriga verksamheter vuxfunk 5 698 4 169 1 528 5 088 772 7 547 1 570 1 322 20,8%

Stöd till barn och familj 59 582 73 397 -13 816 70 580 -14 938 79 405 -18 250 -21 582 -23,0%

   Institutionsvård, barn och unga 3 891 14 069 -10 178 11 003 -7 113 5 188 -13 300 -9 765 -256,4%

   Förstärkta familjehem 4 950 5 702 -752 6 363 -1 414 6 600 -1 100 -1 949 -16,7%

   Familjehem 10 205 7 920 2 285 10 817 -879 13 658 3 000 -792 22,0%

   Övriga verksamheter barn och familj 40 537 45 706 -5 170 42 396 -5 532 53 960 -6 850 -9 077 -12,7%

Psykosocialt stöd 104 130 103 312 818 105 249 -5 445 137 060 1 150 -4 538 0,8%

   Hemtjänst 450 475 -25 373 96 600 0 146 0,0%

   Psykiatriboenden 20 495 20 557 -62 20 464 -814 26 888 0 -513 0,0%

   LSS-boenden 59 216 57 995 1 220 57 997 -1 027 77 621 1 800 437 2,3%

      Gärdet 2 239 1 713 526 1 539 538 2 938 928 0,0%

      Boendegrupp 1 0 0 0 11 250 -358 0 -318 0,0%

      Boendegrupp 2 12 075 12 279 -204 12 590 -451 15 825 -111 0,0%

      Boendegrupp 3 11 117 10 650 467 10 100 144 14 567 381 0,0%

      Boendegrupp 4 0 0 0 8 769 -158 0 119 0,0%

      Boendegrupp 5 10 190 10 436 -245 10 979 -929 13 359 -834 0,0%

   Institutionsvård vuxna 6 970 8 102 -1 132 11 757 -4 787 9 293 -1 800 -6 058 -19,4%

   Övriga verksamheter psykosocialt stöd 17 000 16 183 816 14 658 1 086 22 659 1 150 1 449 5,1%
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Periodbokslut & årsprognos 2019 för Socialtjänsten. Tkr.
Perioden    Januari  t. o. m. september

Verksamhet

Budget jan-

september 

2019

Utfall jan-

september 

2019

Budgetavvikelse 

jan-september 

2019

Utfall jan-

september 

2018

Budgetavvikelse 

jan-september 

2018

Budget helår 

2019

Prognos 

avvikelse helår 

2019

Budgetavvikelse 

2018

Budgetavvikelse 

prognos (%)

ÄLDREOMSORG 379 186 396 035 -16 850 364 085 -6 668 516 418 -22 216 -12 714 -4,3%

Avdelningsgemensamt 92 639 92 713 -74 94 399 -3 883 120 796 -1 500 -8 886 -1,2%

   Betalningsansvar 146 355 -209 7 350 195 -200 469 -102,6%

   Beställare hemtjänst (ht-timmarna) 73 353 79 312 -5 960 80 485 -8 282 96 074 -4 600 -11 400 -4,8%

   Färdtjänst 2 062 2 375 -313 1 808 254 2 750 0 -113 0,0%

   Övriga versamheter Avdelningsgemensamt 17 079 10 671 6 407 12 099 3 795 21 777 3 300 2 158 15,2%

Ordinärt boende 58 759 66 717 -7 958 52 009 2 559 78 697 -10 400 2 481 -13,2%

   Hemtjänstproduktion & anhörigvård 19 261 28 622 -9 361 15 612 1 668 25 990 -8 000 1 833 -30,8%

   Äldrecentrat 19 096 19 460 -364 18 980 -710 25 148 -400 -766 -1,6%

   Bostadsanpassning 3 632 2 691 942 1 844 885 5 446 0 592 0,0%

   Övriga verksamheter ordinärt boende 16 770 15 944 826 15 572 716 22 114 -2 000 822 -9,0%

Särskilt boende 211 525 219 109 -7 584 199 663 -5 684 285 416 -7 900 -6 692 -2,8%

   Österbo 19 347 20 301 -954 18 305 381 25 439 -1 200 411 -4,7%

   Källbogården 17 339 18 222 -883 17 016 -864 22 804 -1 000 -1 482 -4,4%

   Öjagården 14 525 14 886 -361 14 267 -490 19 108 -400 -356 -2,1%

   Norrgården 23 084 23 514 -430 21 583 -194 30 353 -500 -214 -1,6%

   Mogården 23 881 24 370 -489 23 396 -1 421 31 379 -600 -1 369 -1,9%

   Hortlaxgården 23 871 25 217 -1 346 22 865 -885 31 381 -1 000 -1 318 -3,2%

   Roknäsgården 17 036 18 241 -1 205 16 226 -474 22 406 -1 300 -686 -5,8%

   Berggården 25 776 27 486 -1 710 25 589 -547 33 897 -2 000 -508 -5,9%

   Rosågränd 7 443 8 411 -967 7 482 -625 9 782 -1 200 -774 -12,3%

   Munkberga 15 798 17 121 -1 323 15 808 -681 20 765 -1 500 -1 115 -7,2%

   Villa Utkiken 5 680 6 139 -460 5 993 285 5 993 -300 304 -5,0%

   Ängsgården 3 181 1 559 1 622 0 0 12 747 1 800 0 14,1%

   Övriga verksamheter särskilt boende 14 565 13 642 922 11 134 -169 10 837 1 300 416 12,0%

Hälso och sjukvård 39 412 41 120 -1 708 39 115 -2 132 39 048 -1 900 -2 693 -4,9%

   Hemsjukvård 24 484 25 866 -1 382 24 190 -1 150 24 523 -1 700 -910 -6,9%

   Rehabenheten 14 928 15 253 -326 14 925 -983 14 525 -200 -1 783 -1,4%

Omvårdnadsintäkter -16 029 -16 425 396 -15 263 906 -15 238 500 1 174 -3,3%

   Förändring semesterlöneskuld -7 120 -7 198 78 -6 909 -282 0 -1 016 -138 0,0%

Totalt Socialtjänsten 653 785 690 181 -36 396 655 571 -34 500 885 780 -54 374 -47 726 -6,1%
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 Socialtjänsten 

 

 

Datum: 2019-09-04 

 

 

  
 

 

1 

 

Socialförvaltningen har till och med september en budgetavvikelse på -36,4 

mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -54,4 mkr. En förbättring 

med 1,8 mkr från augustis prognos. 
 

Månadsuppföljning ekonomi september 2019 

 

 

 

 

 

Politik, förvaltningsledning och administration 

 

Områdena har för perioden en budgetavvikelse på 1,9 mkr (varav 0,6 mkr avser semesterlöne-

skulden för september) och prognosen för helåret är 1,6 mkr. 

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

beräknas till noll. 

 Förvaltningsledning har för perioden en budgetavvikelse på -0,1 mkr. Underskottet 

beror i stort på den nya jourberedskap i förvaltningen som började gälla från 1 juni 2019.  

Förvaltningen särredovisar kostnaderna för Socialtjänstens förändringsresa som 

hitintills har kunnat finansieras med egna medel. Rekryteringskostnader för nya 

avdelningschefer och kostnader för andra aktiviteter inplanerade under hösten kopplade 

till förändringsresan kommer att överstiga medlen som är avsatta för omställningen. 

Helårsprognosen för förvaltningsledning sätts till -0,4 mkr. 

 Administrativa enheten visar en budgetavvikelse för perioden på 1,5 mkr. Överskottet 

som har funnits bland personalkostnaderna har minskat något. Under sommarperioden 

har vikarier anställts till stabsfunktioner som inte kan vara obemannade. Ekonomteamet 

har utökats med en ekonom på heltid från 1 juli 2019 och nämndsekretariatet kommer 

att förstärkas med en heltidstjänst mellan oktober och december. I driftsbudgeten finns 

1 mkr 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 1,2 mkr. 

 Bemanningsenheten ligger enligt budget per sista september. Undersköterskepoolen 

har haft en ganska hög bokningsgrad under hela sommarperioden (ca 96 %). Den höga 

bokningsgraden bedöms fortsätta i samma nivåer resten av året. I och med att 

undersköterskepoolen är ganska stor kommer detta medföra att bemanningspoolen 

genererar överskott på helåret. Prognosen för helåret sätts till 0,7 tkr. 
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Stöd och omsorg 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr vilket motsvarar        

8,5 % i budgetavvikelse för perioden. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 

mkr. 

 

Stöd och omsorg har en budgetavvikelse för perioden på -21,5 mkr, vilket är ca 9,4 mkr bättre 

än motsvarande period förra året. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -33,8 mkr. Den 

största avvikelsen är inom stöd till barn och familjer där kostnaderna för institutionsvård 

gällande barn och unga har ökat vilket försämrar prognosen för området.  

 

 

Stöd till försörjning 

Händelser 

 Budgetavvikelse för området är -4,5 mkr och helårsprognosen sätts till -7,4 mkr. 

 Under årets nio första månader har 369 hushåll handlagts per månad i genomsnitt 

jämfört med 363 hushåll 2018 och 336 hushåll 2017. Under september har 50 hushåll 

avslutats vilket är betydligt fler än tidigare månader. 23 nya hushåll har tillkommit vilket 

är i nivå med de senaste månaderna men färre än årets början. Kostnaderna för perioden 

är något högre än motsvarande period 2018 och ligger redan 3,4 mkr över budget. 

Intäkterna från Migrationsverket har ökat under året vilket beror på de ersättningar 

kommunen kan söka för ensamkommande unga, personer mellan 18-21 år.  

 

 Jämfört med 2018 så har en ökning skett av orsakerna gymnasiestuderande 

ensamkommande unga, arbetshinder sociala skäl, arbetslösa med otillräcklig ersättning, 

personer som arbetar men inte klarar sig på inkomsten samt sjukskrivna som saknar 

sjukpenning.  

 Det är färre nyanlända som väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig 

etableringsersättning samt färre med sjuk- eller aktivitetsersättning där ersättningen är 

otillräcklig. 
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Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Arbetet med striktare biståndsbedömningar inom försörjningsstöd pågår. 

 

Stöd till vuxna med funktionshinder  

 

Händelser 

 Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden på -7,2 mkr 

vilket ca 1,8 mkr mer än budgetavvikelsen samma period förra året. 

 Det största underskottet inom området ligger hos verksamheten för personlig assistans. 

Detta beror till största delen på ändrade bedömningar inom personlig assistans hos 

Försäkringskassan. Efter semesterperioden konstaterats att nyttjande av sommaravtalet 

inom personlig assistans inte har varit lika högt som förväntat. För hela sommarperioden 

har betalats ut ca 232 tkr till anställda som har tagit del av sommarerbjudandet. Brist på 

sommarvikarier har dock gjort att kostnaderna för övertid och fyllnadstid ökat markant 

under sommarperioden. 

 Ett överklagat LSS ärende hos en privat assistansanordnare som har fått rätt mot 

Försäkringskassan i frågan om att gå över till SFB har gjort att kommunen har fått 

retroaktiv ersättning för de kostnaderna som kommunen har haft i ärendet enligt LSS 

reglerna under rättsprocessen. Ersättningen är drygt 1 mkr netto som förbättrar resultatet 

för verksamheten. Helårsprognosen för personlig assistans sätts till -9,4 mkr. 

 Flera palliativa ärenden har tillkommit under sommaren som försämrar resultatet för 

hemtjänstverksamheten. Helårsprognos sätts till -0,5 mkr för hemtjänst. 

 Årsprognosen för hela området sätts till -10 mkr. 

Stöd till barn och familj  

 

Händelser 

 Budgetavvikelsen inom barn och familj är -13,8 mkr. Årsprognosen för hela området 

sätts till -18,3 mkr. 

 Under september inleddes 31 nya utredningar. Total inledda utredningar fram till sista 

september är 222.  

 Vårddygn på institutionsvård har ökat under 2019. Per sista september var antalet 

vårddygn 4829 jämfört med 4309 samma period 2018. Det finns 3 barn placerad på SiS 

(Statens institutionsstyrelse) vilket är en av de dyraste institutionsvårdsplaceringar. En 

ny placering på institutionsvård är på väg att verkställas under oktober. Helårsprognos 

för institutionsvård barn och unga är -13,3 mkr. 

 Inom förstärkt familjehem har vårddygnen minskat något, per sista september var 

antalet vårddygn 2975 jämfört med 3334 samma period 2018. Tre nya placeringar på 

förstärkt familjehem tillkommit under september. Prognos för verksamheten sätts till -

1,1 mkr. 
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Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten av att 

minska kostnaderna genom att flytta de barn där det är möjligt till öppenvård. 

 Verksamheten ser över rutinerna för att skärpa bedömningen gällande beviljande av 

umgängesresor. 

 

Psykosocialt stöd 

 

Händelser 

 Inom institutionsvård vuxna är antalet vårddygn t.o.m. augusti 3335 dygn 2019 jämfört 

med 4620 dygn 2018 vilket minskat kostnaderna med drygt 3 mkr.  

 Det finns per sista september 4 pågående utredningar om LVM. Verksamheter bedömer 

att 2 av dem troligtvis kommer att placeras enligt LVM. 

 Budgetavvikelsen för institutionsvårdkostnaderna är på -1,1 mkr och ligger i samma 

nivå som 2019 års andra kvartal. Prognosen för helåret är på -1,8 mkr. 

 LSS-boendenas kostnadsminskning fortsätter, dock inte i samma takt på grund av 

semester och att sommaravtalet har nyttjas på boendena för att kunna möta 

bemanningskravet. Samma gäller för Psykiatriboendena. Kostnad för sommaravtal på 

LSS-och Psykiatriboendena är 200 tkr. Prognosen för boendena ligger på 1,8 mkr. 

 Helårsprognosen för hela området är 1,1 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppbostäderna fortsätter 

under 2019. 

 Bättre samarbete mellan kommunen och Regionen för att jobba med tidigare insatser. 
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Äldreomsorgen 
 

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

period föregående år. Underskottet om -16,9 mkr beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av 

nattpatrullen, nivån på hemtjänsttimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och 

undersköterskor bidrar till budgetunderskottet. I september betalades sommaravtalen för 

2019 ut, totalt 1,1 mkr för äldreomsorgen. Helårsprognosen sätts till -22,2 mkr. 

 

 

Avdelningsgemensamt 

 

Händelser 

 Avdelningsgemensamt har t.o.m. augusti en budgetavvikelse på -0,1 mkr. Den främsta 

anledningen till det positiva resultatet är riktade statsbidrag från Socialstyrelsen för 

förstärkning inom äldreomsorgen om 2,3 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 september 

är det 765 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat, detta leder till 

ett stort underskott för beställare hemtjänst och prognosen sätts till -4,6 mkr. 

 Under hösten 2019 öppnade det nya särskilda boendet Ängsgården vilket troligtvis 

minskar hemtjänsttimmarna något.  

 Kostnaden för betalningsansvar är 7800 kr/dygn och verksamheten har hittills i år haft 

ca 45 dygn. Betalningsansvaren är även kopplade till 2018 där det kommit retroaktiva 

fakturor som bestridits men överklagan har avslagits.   

 T.o.m. september 2019 har verksamheten haft 0,9 mkr i kostnader till följd av avslutad 

personal. 

 Helårsprognosen för hela verksamhetsområdet sätts till -1,5 mkr. 

 Omvårdnadsintäkterna har t.o.m. september ett resultat om 0,4 mkr och helårsprognosen 

sätts till 0,5 mkr. 

 Semesterlöneskulden är 0,1 mkr per september och helårsprognosen är -1,0 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Kön till särskilt boende förväntas bli kortare när Ängsgården öppnar under hösten och 

således förmodas hemtjänsttimmarna minska något. 
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Ordinärt boende 

 

Händelser 

 Ordinärt boende gör ett betydligt sämre resultat t.o.m. september 2019 än samma period 

föregående år, dock något bättre än i augusti 2019, budgetavvikelsen är nu -7,9 mkr. 

Detta beror främst på höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och 

nattpatrullen. Platsbrist på särskilt boende gör belastningen hög på hemtjänsten och 

nattpatrullen. 

 I september betalades sommaravtalen ut, 0,2 mkr för ordinärt boende. 

 47 personer står i kö för plats på särskilt boende varav det kommer att återstå 26 om de 

tackar ja till erbjudande om särskilt boende, bland annat på Ängsgården. Inflyttningarna 

började i september och beräknas vara klara i slutet av oktober. För att klara av 

nuvarande situation då det är trångt inom alla delar av verksamheterna så är 

bedömningen att det behövs mer omfattande insatser i hemmet med fokus på det sociala 

innehållet för att möjliggöra att brukarna kan bo kvar hemma i väntan på att erbjudas 

plats. 

 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 har under våren utökas till 

5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för detta och kommer således generera ett 

underskott om -2,9 mkr. 

 Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen har ökat jämfört med motsvarande 

period ifjol. Detta kan kopplas till svårigheter med schemaläggning vilket genererar 

budgetunderskott i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från 

slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för 

hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet. Analys av 

kostnadsökningen för hemtjänsten mellan 2018 och 2019 pågår. 

 De övriga verksamheterna inom området går med plus- eller nollresultat men 

helårsprognosen sätts totalt till -10,4 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 

 Socialnämnden har beslutat att erbjuda nattillsyn via kamera som förstahandsalternativ 

för att minska belastning på nattpatrullen. 

 Översyn är påbörjad av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna 

under hösten. 
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Särskilt boende 

 

Händelser 

 Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på boendena till följd av 

höga personalkostnader. Budgetavvikelsen t.o.m. september är -7,6 mkr. Flera boenden 

har redan i början av året varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag 

för att klara bemanningskraven, detta till en kostnad om 4,5 mkr t.o.m. september. För 

samma period i fjol var denna siffra 2,7 mkr. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär 

lika mycket som två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering tros 

problematiken med sjuksköterskebristen fortsätta.  

 Anledningar till de höga personalkostnaderna är fler introduktionsdagar av vikarier, 

övertid och vårdtunga brukare samt problematik med schemaläggningen. Förutom 

hyrsjuksköterskor har flera boenden varit tvungna till dyra vikarielösningar för att klara 

verksamheten på främst sjuksköterskesidan. All frånvaro på boendena måste täckas upp 

av vikarier pga. vårdtyngden. Vikarierna kräver dessutom mer introduktion för att 

fungera vilket belastar verksamheten.   

 I september betalades sommaravtalen ut, 0,5 mkr på särskilt boende. 

 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 sett till ordinarie 

personal, dock krävs bemanningssjuksköterskor även här för att klarar uppdraget. Under 

hösten 2019 öppnades det nya boendet Ängsgården, det beräknas att vara i full drift 

under senhösten. Helårsprognosen sätts till -7,9 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Översyn är påbörjad av bemanningsekonomin med fokus att stötta boendecheferna 

under hösten. Dessa kommer även 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 som öppnade under hösten kommer att avlasta kösituationen något. 
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Hälso- och sjukvård 

 

Händelser 

 T.o.m. september har hälso- och sjukvård en budgetavvikelse om -1,7 mkr vilket är 

något bättre än för samma period föregående år. Introduktion av nya chefer och 

pensionsavgångar för personal med mycket innestående semester medför ökade 

kostnader för verksamheten. 

 I september betalades sommaravtalen ut, 0,4 mkr för hälso- och sjukvård. 

 Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas ”Pillerpatrullen” startats under 2018 

och fortsätter framöver. 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. 

 Hemsjukvård dag har under sommaren behövt nyttja bemanningssjuksköterska vilket 

bidrar negativt till resultatet. 

 Helårsprognosen för hälso- och sjukvård sätts till -1,9 mkr. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

 Under hösten kommer en utredning göras där man tittar på kostnader för hjälpmedel 

som inte används och således avsluta dessa abonnemang hos Regionen. 

 Pillerpatrullen har fått ett eget objekt för bättre ekonomiplanering och budget-

uppföljning, detta sker från oktober. 

 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 5  

Kyld tilluft på vård- och 
omsorgsboenden
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Sammanfattning grov produktionskostnadskalkyl 
för klimatanpassning vård- och omsorgsboende 

• Hortlax gården 1 500 tkr
• Österbo 1 700 tkr
• Mogården 2 800 tkr
• Öjagården    700 tkr
• Roknäsgården 1 500 tkr
• Norrgården 1 600 tkr
• Källbogården 1 600 tkr
• Rosågränd   900 tkr

12 300 tkr
Driftskostnadsökning i bästa fall 0 kr/år
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Förslag på tidplan för genomförande

• År 2020 Hortlaxgården samt Norrgården  
• År 2021 Mogården samt Roknäsgården 
• År 2022 Källbogården samt Rosågränd
• ÅR 2023 Öjagården samt Österbo

2020 – Våren Hortlaxgården; hösten Norrgården 
2021 – Våren Mogården; hösten Roknäsgården
2022 – Våren Källbogården; hösten Rosågränd
2023 – Våren Öjagården; hösten Österbo
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Ärende 7  

Information om projektet med 
Samhall på Berggården
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Rapport Samhall på 
Berggården

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

Bakgrund och syfte
Framtidsprognosen för Piteå kommun visar att antalet äldre ökar kraftigt och dessutom minskar antalet 
personer i arbetsför ålder. Det innebär att det kommer att krävas ett flertal åtgärder för att klara den 
sammanvägda utmaningen. När det gäller kompetensförsörjningen för äldreomsorgen är det svårt att 
hitta tillräckligt med personal som har rätt kompetens. Undersköterskorna utför arbetsuppgifter som 
inte kräver undersköterskeutbildning t.ex. städning, tvätt och uppackning av varor. Personalen 
upplever av att arbetsbelastningen är hög. Det är ett tidskrävande arbete att ordna vikarier och det 
skapar frustration bland personalen. Dessutom är sjukfrånvaron hög.
Samtidigt behöver verksamheten arbeta med kvalitetsförbättringar i sitt omvårdnadsarbete, förändra 
strukturer och planering.
Bodens kommun genomförde ett samarbete med Samhall som visade sig vara positivt. De identifierade 
vilka arbetsuppgifter den vårdutbildade personalen utförde, men som inte var direkta 
omsorgsuppgifter. De var noga med att dra en tydlig skiljelinje mellan omvårdnad och service, för att 
det inte skulle bli några tveksamheter för någon av parterna.

 Eftersom vi står inför en stor utmaning att klara av vårt uppdrag, beslöt Äldreomsorgens ledningsgrupp 
att testa ett liknande upplägg vid Berggården. Vi behöver nyttja kompetensen på rätt sätt, det vill säga 
att särskilja arbetsuppgifter så att vi nyttjar rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Alla kan inte längre 
göra allt. 
Genom att lyfta bort städ och tvätt från undersköterskorna och lägga dessa arbetsuppgifter på Samhall 
var målsättningen att:

 öka vårdkvalitén
 förbättra arbetssituationen för personalen
 minska sjukfrånvaron
 minska behovet av vikarier

Projektorganisation
Styrgruppen för projektet: Äldreomsorgens ledningsgrupp. 
Projektledare för projektet: Verksamhetsutvecklare Ewa Karlsson Sjölander
Projektgruppen: Projektledaren, en boendechef samt två undersköterskor från Berggården och en 
facklig representant.

Tidsplan
Avtalet klart mellan Piteå kommuns äldreomsorg och Samhall 2018-06-30
Analys av nuläge 2018-08-30
Ansökan till Innovationsfond 2018-08-30
Uppstart av projekt 2018-10-01
Enkät till brukare och personal (tre gånger) 2018-09-30 2018-12-20 2019-03-20
Kontinuerlig uppföljning med Samhall månadsvis
Utvärdering 2019-04-30

Timberäkning och kostnad
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Rapport Samhall på 
Berggården

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

Timberäkningen genomförs tillsammans med Berggården och Samhall och utvärderades kontinuerligt. 
Projektet innefattar följande: 
Städ av lägenheter ca 20 tim/ vecka
Städ av tvättstugor ca 3 tim/ vecka
Städ av sköljrum ca 3 tim/ vecka
Städ av förråd ca 1 tim/ vecka
Tvätt intern ca 12,5 tim/ vecka
Underhåll i kök och matsal ca 5 tim/ vecka

Kostnaderna för Samhalls tjänster beräknades för 50 normtimmar till 13 250 kr/ vecka 

Genomförande
Under vintern 2017-2018 fördes en diskussion i äldreomsorgens ledningsgrupp om att pröva Samhalls 
koncept med omsorgsnära tjänster vid något av våra särskilda boenden. Beslut togs att pröva konceptet 
på Berggården.
2018-03-16 informerade Samhall fackombud, berörda boendechefer, avdelningschef och 
verksamhetsutvecklare om projektet. Därefter informerade Samhall, boendechefer och projektledaren 
all personal på Berggården om projektets syfte och mål. Innan projektstarten besvarades enkäten av 
personalen och brukarna för att få ett utgångsläge. Enkäten besvarades även i mitten och i slutet av 
projektet.
2018-10-01 startade Samhall sin verksamhet på Berggården. En arbetsbeskrivning upprättades och ett 
arbetsschema gjordes som kontinuerligt följdes upp.
Det innehöll t.ex. daglig städ av lägenheter och tvätt, städ av tvättstuga 1g/vecka, städ i kök 1g/v eller 
varannan vecka beroende på vilka uppgifter som ska utföras osv. Om någon var sjuk eller hade 
semester ordnade Samhall vikarie.
Personalen försökte i första hand se till att brukarna fick mer egen individuell tid. De dokumenterade i 
Viva vilka olika aktiviteter som de hade fått tid till att genomföra. Uppstart gjordes av arbetet med att 
omfördela möjliga arbetsuppgifter från förmiddagen till eftermiddagen.  

Under projekttiden har projektledaren följt sjukfrånvaron, budgeten, anteckningar i Viva, 
enkätundersökningar och gjort regelbundna avstämningar med boendecheferna.

Resultat

Enkät - personal
En enkät har lämnats ut av projektledare/arbetsledare vid tre tillfällen (sep-18, dec-18 och mars-19) till 
personalen vid arbetsplatsträffar (Bil 1). Enkäten har besvarats direkt. De som inte har varit närvarande 
har lämnat in enkäten i efterhand. Intervju med de brukare som själv kan svara på frågorna har 
genomförts av projektledare vid tre tillfällen (sep-18, dec-18 och mars-19). 
En sammanställning är gjord utifrån varje fråga jämfört med de olika svarstillfällena. Första tillfället 
(september) svarade 49 personer, det andra (december)36 personer och tredje tillfället (mars)svarade 
37 personer (Bil. 2). 
Det man kan utläsa av svaren är att personalens känsla av tillfredställelse har ökat när de kommer till 
jobbet. Känslan av tillfredställelse har också ökat när det gäller samarbetet med övriga grupper som 
finns på arbetsplatsen. Personalen känner även i högre utsträckning att arbetsgivarens krav på 
arbetsinsatsen är acceptabel. Slutligen visar även enkäten att personalen har i högre utsträckning ork 
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kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut och de kan lägga tankarna på sitt arbete åt sidan när de 
är lediga. I övriga enkätsvar är det marginella skillnader. 
När det gäller resultatet inför den sista enkäten hade personalen redan fått information om att projektet 
med Samhall skulle avslutas den 31 mars. Personalen blev missnöjd, eftersom förhoppningar fanns om 
en fortsättning. Ledning och socialnämnd ville dock först invänta en utvärdering av projektet innan ett 
beslut fattades.  

Enkät - brukare
En enkät har gjorts med brukarna, information lämnades till dem och deras anhöriga vid projektstart 
(Bil 3). Sammanlagt har 10 brukare deltagit i undersökningen. Personalen har bedömt vilka brukare 
som kan delta i undersökningen. Brukarna har fått möjlighet att lämna synpunkter till styrande 
personer i kommunen på sådant de tycker är viktigt att framföra. Projektledaren har besökt brukarna, 
informerat om projektet och ställt frågorna individuellt. Frågeformuläret innehåller fyra frågor(Bil 4) 
och sammanställningen(Bil 5) visar på övervägande positiva resultat. 
De synpunkter som har framförts av brukarna är att personalen är snälla och trevliga. ”Det syns att 
personalen ibland har dåligt om tid men de är förstående och duktiga”. Några av brukarna önskar mer 
tid till promenader, underhållning, samtal och att umgås vid kaffebordet. Några har utryckt att det är 
ensamt om kvällarna.
En har uttryckt att eftermiddagarna är långsamma när man inte gör någonting t.ex. väva mattor. En 
annan tycker att det är lite personal om helgerna. En annan synpunkt är att ”det är lite si och så med 
städningens kvalitet sedan Samhall tog över”.

Budget
Budgetredovisningen från Beggården är gjord med utgångspunkt i kostnad för semesterersättning, Ob-
ersättning och sjukersättning. Mätningen är gjord vid tre tillfällen, sep, dec och mars. Siffrorna har 
jämförts med föregående års siffror. 

Det man kan utläsa av redovisningen är:

Budget Berggården Kostnad: Semester Kostnad: OB-ersättning Kostnad:Sjukskrivning Summa: Skillnad jämfört fjolårets siffror
 september 2017 231 000 kr 140 600 26 700 398 300
 september 2018 175 400 kr 146 300 49 300 371 000 27 300

december 2017 263 700 143 600 27 300 434 600
december 2018 150 400 145 800 61 300 357 500 77 100

mars 2018 206 400 135 600 27 100 369 100
mars 2019 112 200 141 400 53 000 306 600 62 500

Kostnad Samhall: 13 250 kr/vecka x 12 veckor (3 månader) = 159 000 kr Summa: 166 900
Överskott på ca 7000 kr.

Kostnaden för Ob-ersättning är i stort sett oförändrad. Däremot har kostnaderna för semester minskat 
vilket arbetsledarna förklarar att personalen har tagit ett större gemensamt ansvar inför planeringen av 
både kortare och längre semester. 
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Antalet timanställningar har redovisats genom månadsanalys september, december och mars jämfört 
med fjolårets siffror. Det visar på att timanställningarna har minskat enligt följande:

Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron har mätts vid tre tillfällen, sep, dec och mars. På samma sätt som med budgeten har 
siffrorna jämförts med föregående års siffror. Sjukfrånvaro i % av den totala sjukfrånvaron som ses 
som den korta sjukfrånvaron, för vilka vi som arbetsgivare har kostnad för kan inte följas eftersom ett 
fel är upptäckt i systemet. 
Nedanstående tabell visar sjukfrånvaron mätt vid tre tillfällen, sep, dec och mars.

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

september 2017 8,3 8,6 0 70,6 70,6 0

september 2018 10,2 10,6 0 72,8 72,8 0

december 2017 10,2 10,6 0 55,4 55,4 0

december 2018 16,7 17 0 54,6 54,6 0

mars 2018 9,7 9,9 5,9 73,8 76,1 0

mars 2019 12,8 13 0 63,3 63,3 0

september 2017 - mars 2018 10,3 10,6 1,1 58,1 58,3 0

september 2018 - mars 2019 13,7 14 0 65,1 65,1 0

Sjukfrånvaro i % av den totala sjukfrånvaron som är mer än 59 dagar (långtidsfrånvaro)Sjukfrånvaro i %

Kostnaden för sjukskrivningar har ökat jämfört med föregående års siffror. Arbetsledarna beskriver att 
sjukskrivningar relaterat mot psykisk ohälsa har ökat markant. En annan ökning är att flera ur 
personalgruppen har fått närståendepenning eller varit sjukskriven på grund av deras egna närstående 
som varit svårt sjuk.

Dokumentation
Det är svårt att mäta upplevelsen hos brukarna när ett arbetssätt förändras. Projektets mål var att 
personalen skulle utföra arbetsuppgifterna inne hos brukarna i ett mer lugnt tempo. Personalen skulle 
inte känna sig stressad att hinna med alla andra uppgifter, eftersom Samhall utförde dem. Vi valde i 

Timanställningar

Totalt Motsvarar årsarbetare Kvinnor Män

Sep 
2018 1 227 7,4 764 463
Sep 

2019 795 4,8 549 246

Dec 
2018 1 538 9,3 971 566
Dec 
2019 1 194 7,2 974 221

Mars 
2018 1217 7,4 973 244
Mars 
2019 1053 6,4 607 446
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samförstånd med personalen att mäta antalet dokumentationsanteckningar under rubriken ”rekreation, 
fritid” och ”att gå” i Viva. Däremot är det inte alla aktiviteter som har noterats när personalen utför 
dem tillsammans med brukarna. Man kan därför anta att antalet aktivitetsnoteringar är i underkant. 

Dokumentation Rekreation 
Fritid

Att gå

september 2018 39 13

december 2018 118 16

mars 2019 120 20

Tabellen visar att antalet aktivitetsnoteringar har ökat successivt under projektets gång.

Sammanfattning
Projekttiden på 6 månader är en förhållandevis kort period. Erfarenheten från Bodens kommun visar 
att det tog 6 månader innan personalen upplevde en förändring. Därefter började man arbeta med 
förändringar av arbetssätt/arbetsmetoder. Mot den bakgrunden kan några säkra slutsatser av projektets 
effekter inte göras.
Analysen av Berggårdens underlag kan dock ge en fingervisning om vissa effekter som projektet har 
gett. 

Berggården och övriga vård- och omsorgsboenden i äldreomsorgen arbetar med praktisk professionell 
planering (PPP). Arbetssättet är strukturerat och innebär att arbetsbeskrivningar finns för de 
arbetsuppgifter som ska utföras vid avdelningen, fördelat på den personal som arbetar just den dagen. 
Genom den planerade verksamheten blir varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det 
utförda arbetet och en konkret begränsad del av avdelningen. Det underlättar även för vikarier, 
eftersom varje dag är tydligt planerad. Under projekttiden har en personal/avdelning/vardag haft 
särskilt ansvar över planeringen av aktiviteterna för brukarna inplanerat i PPP.

Personalen vid Berggården upplever att Samhalls arbete med städ och tvätt har underlättat 
arbetsbelastningen på eftermiddagarna. Då planerar personalen in aktiviteter eller egen-tid med 
brukarna. Personalen upplever dock inte att det skett någon underlättnad på förmiddagarna. 
Förändringar i arbetssätt/arbetsmetoder tar tid, eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras. 
Förändringsprocesser är oförutsägbara, eftersom organisationer och individer är komplexa. 
Förändringar möter alltid motstånd, dels för att de utlöser rädslor och dels för att vi styrs av våra vanor. 
Det tar betydligt längre tid än 6 månader att ändra arbetssätt/arbetsmetoder. 

Svårigheter att rekrytera personal till socialtjänsten är en stor utmaning. Undersökningar och rapporter 
från hela landet visar att personalen flyr äldreomsorgen på grund av delade turer, varannan helg 
tjänstgöring och låg lön. Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
kräver utbildad personal för att kunna ta hand om multisjuka äldre personer. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare behöver investeringar göras i äldreomsorgens personal. Det som är omsorg i 
äldreomsorgen är tätt sammankopplat med de som arbetar. Satsningar på personalen är också 
satsningar på kvaliteten för brukarna. 
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När det gäller personalbemanningen på alla våra vård- och omsorgsboenden är det av stor vikt att 
personalen får ett schema som är attraktivt. Viktiga faktorer i schemaläggningen är hur ofta helg-
tjänstgöringen infaller och antalet delade turer. De 11 vård- och omsorgsboendena kräver förmodligen 
olika lösningar beroende på boendenas storlek och utformning.

Utvecklingsmöjligheter
För att öka attraktionen av vårdyrket inom socialtjänsten bör schemaläggningen för personalen ses 
över. Ett schema som innehåller fler än helgtjänstgöring 2 av 5 helger är inte attraktivt. Samma gäller 
antalet delade turer som bör minskas. 

Förändringsarbetet med arbetssätt/arbetsmetoder har genomförts i olika grader vid avdelningar. 
Beställningar av inkontinenshjälpmedel, beställning i Mashie, uppackning av varor och tvätt görs vid 
avdelningarna. Går det att effektivisera? Är platsbeskrivningen i exempelvis kök och förråd korrekta så 
att alla avdelningar har liknande saker placerade på liknande ställen för att underlätta för ny personal?

Eftersom personalen upplever att arbetsbelastningen inte har minskat på förmiddagarna bör PPP 
vidareutvecklas. Kan vissa arbetsuppgifter omfördelas från förmiddagen till eftermiddagen så att 
arbetsbelastningen blir mer jämnt fördelad? 

Berggården har en speciell lokalvårdare anställd på ca 75 %. De arbetsuppgifter som utförs av 
lokalvårdaren behöver ses över.

I projektet är Samhall aktören som utför städ- och tvätt sysslorna men en bredare undersökning bör ske 
om det finns andra aktörer som kan göra dessa arbetsuppgifter. 
1. Kan Piteå kommuns städ-enhet utföra arbetsuppgifterna? 
2. Finns det möjlighet att socialtjänsten har ett team anställt med personer som inte har vårdutbildning 
men som är intresserade av den del av vårdyrket som innebär service-tjänster? I förlängningen kan det 
leda till att någon av dem utbildar sig inom vården. 
3. De erfarenheter som görs från projekten Lärande rekrytering och Emigrant for employments bör tas 
till vara. Kan vi hitta en form av introduktionsarbete med språkstöd som kan leda till 
utbildning/arbete?

I sammanhanget bör nämnas att Samhall levererar sina tjänster alla veckor under året, vilket är ett krav 
från äldreomsorgen. Ansvaret ska inte ligga på Berggårdens personal att ordna personer som ska utföra 
de arbetsuppgifterna vid sjukfrånvaro och semester för Samhalls personal.

Boendepatrullen har under tiden som Samhall utfört städ- och tvätt-sysslorna minskat sin tid vid 
Berggården. Här behövs en planering för vilka arbetsuppgifter och var patrullen kan utföra dem. 
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Enkät Brukare Berggården
September: 11 svarande - blå

December: 10 svarande - orange
Mars: 10 svarande - grå
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Enkät personalen vid 
Berggården
September: 49 svarande - blå

December: 36 svarande - orange
Mars: 37 svarande - grå
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Ärende 8  

Behörighet och loggkontroller 
granskning samt slutdokument
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Kravställning E-tjänst: 
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Färdig E-tjänst: 

 

1. Beställning av behörighet 
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2. Vy för handläggare 
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Rutin – Loggkontroll i Viva 
1. Referenser 

Nr Dokument Lagringsplats 

1.  Rutin för sekretessbrott Chef kontaktar personalavdelningen 

som tar över handläggningen av 

ärendet. 

2.  Blankett för 

uppföljning av 

loggkontroll i Viva 

V:\SOC\VERKSAMHETER\ADM\ 

Kvalitetssystem\3 

Utveckling\Pågående 

projekt\Verksamhetssystembyte\VIVA 

införande\Loggkontroll\Checklista-

loggkontroll-viva.docx 

3.  Policy för 

säkerhetsarbete i Piteå 

kommunkoncern 

Insidan – styrande dokument 

 

2. Begrepp och förkortningar 

Nr Begrepp/körkortning Betydelse 

1.  Viva Journalhanteringssystem använt 

inom Socialförvaltningen Piteå 

2.  ILAB Det företag som äger, utvecklar 

och tillhandahåller systemet 

Viva. 

3.  Användare Syftar på personer som jobbar i 

Viva-systemet. Inkluderar 

handläggare, 

omvårdnadspersonal, 

administratörer o dyl. 

4.  Ärende Post i Viva-systemet på vilken 

behörigheter sätts och accesser 

loggförs. Är föremål för 

loggkontrollen.  

Beroende på syfte och om 

ärendet läggs upp av Myndighet 

eller Verkställighet kan det i 

verksamheten kallas ärende, 

åtagande eller uppdrag. 

5.  VO Verksamhetsområde 
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6.  HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

7.  MAS Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

3. Varför gör vi loggkontroll 

Loggkontrollen utförs för att värna den enskildes integritet, i enlighet med 

sekretesslagstiftningen och kommunens Policy för säkerhetsarbete. Kontroller sker 

för att undersöka ifall det förekommit sekretessbrott, det vill säga om någon läser i 

ärenden i Viva vilken den inte är behörig att läsa. 

4. Vad är tillåtet 

Följande regler beskriver under vilka förutsättningar man har rätt att ta del av 

informationen i en brukares akt.  

    

Regler för sekretess i verksamhetssystemet – handläggare (Myndighet) 

 Du endast har rätt till ärenden som man själv är handläggare eller 

medhandläggare i. 

 Du har rätt till ärenden där ordinarie handläggare är frånvarande, kortare eller 

längre tid, och du är utsedd att handlägga ärendet åt honom/henne.  

 Du har vid förfrågningar/anmälningar rätt att gå in i klientbilden i Viva och se 

om klienten/klienterna har ett ärende och vem som är handläggare. 

 

Regler för sekretess i verksamhetssystemet – Omsorgspersonal, behandlande 

personal och HSL-personal (Verkställighet) 

 Du har rätt till ärenden och annan dokumentation i de klientärenden där du har 

en direkt och aktuell vård- eller omsorgsrelation eller en behandlande relation.  

5. Vilka kontroller kan göras? 

Kontroller kan initieras och utföras av flera olika orsaker och sätt.  

 

Typer av kontroller 

Planerad kontroll Kontrollen utförs regelbundet utifrån ett urval 

användare där det undersöks vilka brukares 

ärenden dessa användare har öppnat i Viva. 

Kontroll av särskild användare Vid misstanke om att en särskild användare 

gjort obehöriga läsningar av ärenden i Viva. 

Sker på initiativ från berörd arbetsledare.  

Kontroll av särskild brukare Vid misstanke om att uppgifter om en särskild 

brukare har varit föremål för obehörig läsning 

från användare. Sker på initiativ från berörd 

arbetsledare. 

Kontroll när brukare begär det Brukaren själv kan begära att en loggkontroll 

för att få veta vilka användare som har tagit del 

av dess ärenden.   
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6. Planerad kontroll 

Som nämnts är det användarna som står i fokus för den planerade loggkontrollen 

för att undersöka ifall de haft behörighet att öppna de ärenden de har öppnat i Viva. 

Användarna delas in i grupper efter riskbedömning och loggkontrollen är uppdelad 

efter dessa grupper på flera tillfällen spridda över året. 

Hur ofta sker kontrollen? 

Grupperingen av användare är konstruerade så att varje användare är medlem i en 

användargrupp som utsätts för granskning under 2 kontrollperioder per år. Varje 

kontrollperiod är 2 veckor lång, dvs kontrolldata (loggar) plockas från denna 

period.  

Spridningen över året för kontroll av grupperna beskrivs i tabellen Storlek och 

Schemaläggning av loggkontroller. 

Hur sker urvalet, riskbedömning? 

Riskfaktor 

I Viva, där det inte finns några avgränsningar i systemet med avseende på lagrum, 

är den enskilt största riskfaktorn antalet brukare/brukaregrupper en användare har 

tilldelats behörighet till. Ju fler tilldelade behörigheter, desto högre risk för 

felaktiga accesser till ärenden. 

 

Riskprofiler 

Vid riskprofileringen grupperas användarna efter sina arbetsuppgifter/roller  

in i två huvudgrupper, Myndighet och Verkställighet. Ur riskperspektiv är en 

skillnad mellan dessa två grupper antalet tilldelade behörigheter i Viva.  

Användare som jobbar inom Myndighet har generellt ett stort antal behörigheter då 

de alla jobbar med många brukare.  

Användare inom Verkställighet jobbar med ett avgränsat antal brukare och har 

enbart behörighet tilldelat till dessa brukare. Därmed har dessa ett mer begränsat 

antal behörigheter tilldelade.  

Användare som chefer, administration och IT-personal sorterar in i gruppen för 

Myndighet. De har liknande vidspännande behörigheter som normala användare 

inom Myndighet och får därmed en likande riskprofil. 

 

Urval 

Myndighet 

Gruppen Myndighet är en ur riskbedömningsperspektiv en homogen grupp där de 

flesta användare har många behörigheter tilldelade. Därmed betraktas de som en 

gemensam användargrupp med hög procentsats för hur många användare som skall 

plockas ut för loggkontrollerna. 

 

Verkställighet 

Till skillnad från användare i gruppen Myndighet har användarna inom 

Verkställighet sinsemellan ett varierande antal tilldelade behörigheter. De delas in i 

tre undergrupper, låg-, medel- & högrisk, utefter hur många behörigheter en 

användare har tilldelats. Ju fler behörigheter, desto högre riskgrupp. 
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Undergrupperna har sedan olika procentsatser för hur många användare ur 

respektive undergrupp som ska tas ut för loggkontroll. 

I gruppen högrisk hamnar merparten av sjuksköterskorna och i grupperna låg- och 

medelrisk hamnar merparten av vikarierna. För att få en kontroll av vikarierna är 

kontrollperioderna 2 och 3 schemalagda under sommarperioden (se tabellen Storlek 

och Schemaläggning av loggkontroller). 

  

Grupperna med urvalsstorlekar beskrivs i tabellen Storlek och Schemaläggning av 

loggkontroller. 

 

Storlek och Schemaläggning av loggkontroller 

Under året finns fyra kontrollperioder fördelade enligt:  

Kontrollperiod Kontrolldata tas från  

1 2 första hela veckorna i februari 

2 2 sista hela veckorna i juni 

3 2 sista hela veckorna i juli 

4 2 första hela veckorna i november 

 

Storlek på urvalgrupperna och fördelning på kontrollperioder enligt: 

Gruppering Andel (%) per 
kontrolltillfälle  

Kontrollperioder 

Myndighet   

Samtliga 15 1 & 3 

Verkställighet   

Högrisk 
>15 behörigheter  

10 1 & 3 

Medelrisk 

6-15 behörigheter  
6 1 & 3 

Lågrisk 
1-5 behörigheter 

4 2 & 4 

 

Ansvarsfördelning 

Följande ansvarsfördelning gäller för den planerade loggkontrollen. 

 

Roll Arbetsuppgift/ansvar 

Systemadministratör 

för Viva 

Initierar att kontrollen startas och att VO-cheferna får 

sina listor med utvalda användare för vidare kontroll. 

Kontrollen av de som tagit del av akterna avser en 

månad tillbaka från kontrolltillfället.  

VO-cheferna Ansvarar för att kontrollerna utförs av lämplig chef. 

Ansvarar för att återrapportera till IT-strateg 

IT-strateg Sammanställer resultatet av granskningarna och 

presenterar detta för politik och förvaltningsledning. 

 

Hur sker den planerade kontrollen? 

Kontrollen kan beskrivas i följande huvudmoment;  
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1. Systemansvarige tar fram en lista över vilka användare som varit inloggade 

under kontrollperioden. 

2. Utifrån grupperingarna och procentsatserna för urvalsgrupperna (se Storlek 

och Schemaläggning av loggkontroller) slumpas och skapas listor med 

användare utvalda för loggkontroll från listan med aktiva användare. 

3. Systemansvarige delar upp de utvalda användarna i listor efter VO och 

kompletterar listorna med de ärenden varje användare har öppnat i Viva under 

kontrollperioden. Dessa listor lämnas till respektive VO-chef.  

4. VO-chefen ansvarar för att respektive användares chef går igenom att listorna 

för att kontrollera (se Granskning) att användarna haft tillbörlig behörighet på 

de ärenden de har öppnat enligt listan. För bedömning se Vad är tillåtet.  

5. VO-cheferna rapporterar resultatet av granskningarna till IT-strateg genom att 

skicka in checklistorna för de olika användarna. 

6. IT-strategen sammanställer resultaten och presenterar det först för 

arbetsutskottet och sedan vidare till socialnämnden.  

Granskning av åtkomster, beskrivning 

Granskning av vilka ärenden en användare har öppnat sker av chefen för aktuell 

användare. Det är chefen som kan bedöma om användaren har haft korrekt 

behörighet att läsa i de akter användaren öppnat.  

Om användaren läst ett ärende utan korrekt behörighet är det chefen som gör en 

initial utredning om varför användaren obehörigt har läst i aktuellt ärende. I denna 

utredning kan chefen vid behov få stöd från MAS och/eller Kvalitetscontroller. Om 

den initiala utredningen visar att det inte finns giltiga skäl att läsa i akten är det att 

betrakta som sekretessbrott och ska då hanteras enligt rutinen för sekretessbrott (se 

9 Vad händer vid sekretessbrott).  

 

Checklista kontroll av behörighet 

1. Användaren 

behörig? 

Har användaren behörighet till alla akter/journaler denne tagit 

del av? Om inte, gå till steg 2. 

2. Om nej, finns 

godtagbar 

förklaring? 

Prata med användaren som varit inne i akten och fråga varför 

detta skett. En godtagbar förklaring är exempelvis att man 

tagit fel på person när man sökt i Viva. Om ingen godtagbar 

förklaring finns, gå till steg 3. 

3. Om nej, är det 

dataintrång? 

Finns ingen godtagbar förklaring måste frågan ställa om det 

har varit frågan om dataintrång. Exempel på dataintrång är nar 

man tagit del av akten för att få information om en granne, 

släkting el dyl. för sin egen privata räkning.  

7. Kontroll av särskild anställd/brukare 

Detta initieras av aktuell arbetsledare. Kontrollen innehåller följande moment: 

1. Kontakt tas med systemansvarig för Viva för att få fram underlag för 

loggkontroll. 

2. Arbetsledaren informerar närmsta överordnad samt MAS eller 

Kvalitetscontroller (beroende på lagrum) att en särskild kontroll ska ske. 

3. Arbetsledaren genomför loggkontrollen. 

4. Arbetsledare rapporterar resultatet till närmsta överordnad, MAS eller 

Kvalitetscontroller (beroende på lagrum) samt IT-strateg. 
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5. IT- strategen sammanställer resultatet och presenterar det för individutskottet 

och vid behov sedan (avidentifierat) vidare till socialnämnden. 

6. Vid sekretessbrott vidtar arbetsledaren åtgärder enligt rutinen för sekretessbrott 

(se Referenser 1).  

8. Brukaren själv begär en loggkontroll 

För att vara säker på att personen är den som den utger sig för att vara är det alltid 

bäst att denna begäran sker i ett personligt möte. Går inte det så är det den som 

lämnar ut logguppgifterna som ska försäkra sig om att materialet lämnas till rätt 

person. Kontrollen hanteras av arbetsledaren enligt följande moment: 

1. Kontakt tas med systemansvarig för Viva för att få fram en logg som visar de 

personer som tagit del av ärendet/ärendena. 

2. Arbetsledaren boka möte med brukaren där arbetsledaren tillsammans med 

brukaren går genom loggrapporten för att hjälpa brukaren att utläsa den då det 

ibland kan vara svårt för en utomstående att själv tolka informationen i 

loggrapporten.  

3. Om ett möte ej är möjligt lämnar arbetsledaren över loggrapporten till brukaren 

och försöker samtidigt förklara hur man läser den. 

4. Vid sekretessbrott vidtar arbetsledaren åtgärder enligt rutinen för sekretessbrott 

(se Referenser 1). 

9. Vad händer vid sekretessbrott 

Misstänkta sekretessbrott tecknas ner på blankett (se Referenser 2) för vidare 

uppföljning och utredning enligt rutinen för sekretessbrott (se Referenser 1). 

Om det vid den uppföljande granskningen framkommer att en anställd obehörigt 

har läst ett ärende i Viva utan godtagbar orsak kan det finnas grund för att vidta 

arbetsrättsliga åtgärder som korrigerande samtal, varning eller uppsägning. Även 

polisanmälan kan bli aktuell. För vidare hantering i dessa fall kontaktas 

personalavdelningen för att få hjälp med att bedöma eventuella rättsliga åtgärder. 

10. Redovisning 

Resultatet från varje separat loggkontrollstillfälle rapporteras till socialchefen som 

är systemägare. En årlig sammanställning görs under januari månad påföljande år 

för att redovisas hela årets loggkontroller till socialförvaltningens ledning och till 

socialnämnden. 

Eventuella sekretessbrott tecknas ner på blankett för uppföljning (se Referenser 2) 

och redovisas direkt till socialchef och vidare enligt rutinen för sekretessbrott (se 

Referenser 1). 
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Handläggare: Klara Wallin  

IT-strateg Socialförvaltningen 

 

 

 

Socialnämndens svar på 

Uppföljande granskning av 

behörigheter och loggkontroller 
 

 

 

Syftet med granskningen har varit att följa upp tidigare gjord granskning och iaktta 

samt bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och 

rekommendationer som gjordes 2015. 

 

 

Tillämpningsföreskrifter och mål för informationssäkerhet  

 

Det saknas idag som slutrapporten beskriver kommunövergripande 

tillämpningsföreskrifter för informationssäkerhet. Socialförvaltningen behöver 

centrala föreskrifter som utgångspunkt för att ta fram förvaltningsspecifika i de fall 

det finns behov av komplement. Det behövs för att vi ska kunna arbeta enhetligt 

även mellan förvaltningarna och mot centrala stödfunktioner. Enhetliga föreskrifter 

så långt det är möjligt, förenklar samarbete och skapar en trygghet för alla 

anställda. 

 

Det finns som en del i arbetet framåt för informationssäkerhetssamordnaren att 

komplettera det informations- och utbildningsmaterial som redan tagits fram till 

förvaltningen runt GDPR, till att även omfatta det material som MSB 

(Myndigheten för Skydd och Beredskap) tagit fram vid namn ”DISA”. DISA är ett 

utbildningsmaterial kring informationssäkerhet för användare som på ett enkelt och 

tydligt sätt beskriver vad man ska tänka på när det kommer till 

informationssäkerhet i arbetet. 

 

I de mål som förvaltningen antagit gällande digitalisering, som även kopplar till 

området informationssäkerhet säger följande; 

”Organisationens perspektiv - Införande och förvaltning ska ske genom en tydlig, 

säker och förankrad process som är hållbar över tid.”      

 

När det gäller mål för arbetet med informationssäkerhet anser vi att man i första 

hand bör ha kommungemensamma mål inom området och enbart 

förvaltningsspecifika som komplement om det finns ytterligare behov av detta.  
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Refererande dokumentation och förtydliganden 

 

Befintlig dokumentation inom förvaltningen ska kompletteras med nedan delar. 

 

Viva Rutin för loggkontroll 

 Förtydliga kopplingen till HSLF-FS 2016:40 samt till Policy för 

informationssäkerhet i Piteå Kommunkoncern 

 Förtydliga hur kontroll av särskild användare utförs  

 

Informationssäkerhetsberättelsen (framtida versioner) 

 Förtydliga kopplingen till HSLF-FS 2016:40 

 Kompletteras med att även redovisa omfång av loggkontroller i en 

sammanfattad version 

 

 

Rutiner för behörighetshantering  

 

Det finns idag en tydligt beskriven rutin kring beställningar av behörigheter 

kopplande till verksamhetssystemet Viva. Processen är däremot tidskrävande för 

administratörerna. Det gör att det i perioder med hög arbetsbelastning är mycket 

svårt att hinna med den manuella registreringen i den takt som krävs. Resultatet blir 

att anteckningar läggs på hög för framtida registrering. 

 

För att säkra upp behörighetshanteringen (vem som beställt vad), spara tid för 

administratörerna samt för att förenkla uppföljning har vi tagit fram en ny E-tjänst, 

(se bilaga 1. Beskrivning av E-tjänst.).  

 

Tjänsten kommer att hantera all ny behörighetstilldelning, förändringar samt 

upphörande av behörigheter via olika kategorier för enklare överblick. Chefen 

kommer själv, direkt i E-tjänsten att lägga sin beställning. I det läget registreras 

hens identitet automatiskt via unikt användarnamn (PK), även tidpunkten för 

beställningen sparas. I tjänsten kan man följa vilken administratör som handlagt 

ärendet och vilken status ärendet har. Även funktioner för arkivering och gallring 

kommer att underlättas.  

 

Den nya rutinen kommer säkerställa att förvaltningen på ett bra och effektivt sätt 

kan efterleva målet med säkra rutiner kring behörighetsdokumentation för 

verksamhetssystemet. Den nya E-tjänsten är för närvarande under test och planeras 

att lanseras inom kort.  

 

 

Loggkontroller 

 

Loggkontrollerna justerades med nya rutiner inom förvaltningen 2017, (se bilaga 2. 

Viva Rutin för loggkontroll). Förvaltningen gick då från att kontrollera vilka 

användare som under en månad har hanterat journaldata på drygt hundra brukare 

till nuvarande rutin där det utförs loggkontroller fyra gånger per år. Vi har även 

skiftat fokus på kontrollerna från brukare till användare dvs. personal eftersom det 

är de som kontrolleras.  
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Grupperingen av användare är konstruerade så att varje användare är medlem i en 

användargrupp som utsätts för granskning under två kontrollperioder per år. Varje 

kontrollperiod är två veckor lång (loggar plockas från denna period).  

Kontrollen sker genom att Viva-administratören slumpvis skapar listor med loggar 

ur journalsystemet, enligt framtagen rutin. Dessa skickas sedan ut i verksamheten 

där respektive verksamhetsområdeschef fördelar dessa vidare till närmast ansvarig 

chef. Hen går sedan igenom listan för att säkerställa att personen hade rätt att ta del 

av respektive journal, också att tidpunkten stämmer överens med de tider då 

personen arbetar enligt schema innan den återrapporteras. 

 

Kontrollen av dessa listor är idag ett omfattande manuellt arbete för cheferna samt 

Viva-administratören. Förvaltningen har därför gjort en noga avvägning gällande 

omfattningen och frekvensen av loggkontrollerna. Målet är att de ska ske i en så 

stor omfattning som möjligt som samtidigt är praktiskt genomförbar med de 

intervaller som valts. Vi anser att den omfattning och frekvens med vilken 

loggkontrollerna utförs idag ligger på en god nivå och uppfyller kraven enligt det 

som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter, HSLF-FS 2016:40 9§ ”Kontroll av 

åtkomst till uppgifter”, som säger att kontrollerna som utförs med hjälp av loggarna 

i systemet ska vara ”systematiska och återkommande stickprovskontroller”. 

 

Det optimala vore förstås att i framtiden kunna kontrollera samtliga händelser i 

systemet. Om det på ett enkelt och automatiserat sätt gick att jämföra den anställdas 

arbetsplats och schematider i schemaläggningssystemet mot brukare och vart 

brukaren befinner sig i verksamhetssystemet. För att utreda om detta skulle kunna 

vara möjligt med de system vi har idag krävs ett relativt omfattande 

utvecklingsprojekt som då behöver resurser från verksamheten, andra 

stödfunktioner från personalavdelningen och IT-avdelningen samt eventuellt även 

externt konsultstöd.  

 

Trots detta kan man aldrig helt komma ifrån den manuella hanteringen, då vi har 

många anställda som arbetar på olika arbetsplatser samtidigt (sjuksköterskor, 

bemanningspool m fl.) och dessa kan inte hanteras med automatik.  

 

Att ytterligare utöka loggkontrollerna och det förväntade resultatet av ett sådant 

projekt måste dessutom vägas mot andra arbeten för ökad informationssäkerhet. 

Funktioner för förbättrade loggkontroller kommer även vara med som ett önskemål 

från förvaltningen i projektet där vi tillsammans med övriga kommuner i 

Norrbotten har som mål att upphandla ett gemensamt verksamhetssystem.  

 

 

Utvärdering av skyddet mot olovlig åtkomst 

 

Förvaltningen behöver utreda i vilken form utvärderingen av skyddet mot olovlig 

åtkomst ska göras och upprätta en årlig rutin för detta i samarbete med IT-

avdelningen.  

 

Det som redan är utförts av IT-avdelningen inom området är en säkerhetsklassning 

enligt KLASSA-modellen för kommunens IT-nätverk. Motsvarande klassning av 

verksamhetssystemet Viva är genomfört av Socialförvaltningen 2017, där en ny 

genomgång för uppdatering av KLASSA samt riskanalys för Viva är inbokad att 

genomföras under oktober 2019 som en del av arbetet kring NIS-direktivet. 
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Rutin för ärenden med skyddade personuppgifter 

 

Det finns idag ingen nedskriven rutin för hantering av ärenden med skyddade 

personuppgifter. Eftersom uppgifter runt en individ kan röra sig över 

förvaltningsgränserna anser Socialförvaltningen det är lämpligt att detta upprättas 

centralt i kommunen för att för att få en sammanhållen, enhetlig hantering i dessa 

fall.  

 

 

IT-incidenter 

 

Samtliga uppgifter som kan rapporteras gällande IT-incidenter är redovisade i 

Säkerhetsberättelsen 2018. Detta redovisas i två separata stycken där det ena 

redogör för att ingen incident som orsakat kroppskada till följd av en IT-incident 

har rapporterats under året. Det finns även ett stycke som redogör för att en 

potentiell incident rapporterats in och hur den har hanterats i verksamheten.  

 

 

Övergripande kommentar 

 

Arbetet med informationssäkerhet i verksamheten, utbildning och kontroller av 

olika slag är ett arbete som konstant måste vidareutvecklas för att gå i linje med 

verksamhetens utveckling. Socialförvaltningen arbetar aktivt med att ständigt 

förbättra sig inom området och anpassa sig för att möta nya lagkrav och direktiv.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar och förtydliganden 

 

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

 

KLASSA – Verktyg framtaget av SKL för informationsklassning och 

handlingsplaner kopplat till informationssäkerhet 

 

HSLF-FS 2016:40 - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

 

NIS-direktivet - NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på 

säkerhet i nätverk och informationssystem. Socialtjänsten i Piteå Kommun lyder 

under direktivet som leverantör av tjänster inom hälso- och sjukvård. 

 

Viva – Socialtjänstens verksamhetssystem (system för journalföring) 
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Komplettering av delegationsordningen

Delegation placering ensamkommande barn

Delegationen vad gäller placering i hem för vård eller boende (HVB) och särskilt boende 
behöver kompletteras för att underlätta handläggning för ensamkommande barn. 

Förslag på kompletterande delegation är markerad i grönt: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
och särskilt boende

4 kap 1 § 
SoL

AU

B3.1 - Beslut om tillfällig placering i hem för vård 
och boende/särskilt boende i avvaktan på 
AU:s nästa sammanträde

4 kap 1 § 
SoL

Ordförande
Vice 
ordförande
Tjänsteperson i 
beredskap

Används i 
undantagsfall 
om punkten 
B2 bedöms 
som ej 
tillräcklig 
insats

B3.2 - Beslut om bistånd åt ensamkommande barn 
och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende i kommunens 
egna HVB-hem eller stödboende

4 kap 1 § 
SoL

Enhetschef

Delegation våldsutsatta personer

Idag saknas delegation av ett antal beslut som rör våldsutsatta personer vilket innebär att 
delegationsordningen behöver kompletteras med detta. 

En egen rubrik som sätts mellan ”E – Föräldrabalken” och ”F – Beslut enligt SoL gällande 
ekonomiskt bistånd” som heter ”Beslut enligt SoL gällande våldsutsatta personer”.

Förslag till delegation:

F – Beslut enligt SoL gällande våldsutsatta personer

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
F1 Beslut om öppenvårdsinsats i 

form av stöd för våldsutsatt 
person

4 kap 1 
§ SoL

Socialsekreterare/handläggare

F2 Beslut om placering på 
socialnämndens eget 
jourboende

4 kap 1 
§ SoL

Enhetschef

F3 Beslut om placering i 
skyddat boende eller 
behandlingshem i annan 
kommun

4 kap 1 
§ SoL

AU Jmfr riktlinjer för 
placering av barn och 
unga samt missbruk

F3.1 - I brådskande fall i 
avvaktan på AU:s 
nästa sammanträde

4 kap 1 
§ SoL

Enhetschef
Tjänsteperson i beredskap
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Delegation ersättning familjehem

Det finns behov av förtydligad delegation rörande ersättning till familjehem för förlorad 
arbetsinkomst (inkomstbortfall):

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem 

(arvode och omkostnadsersättning) enligt 
riktlinjer

Handläggare BoF Se 
rekommendationer 
SKL

B24.1.1 - Utöver riktlinjer AU
B24.2 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till kontaktperson/-
familj enligt riktlinjer

Handläggare BoF Se 
rekommendationer 
SKL

B24.2.1 - Utöver riktlinjer AU
B24.3 Beslut om ersättning till familjehem för 

förlorad arbetsinkomst
AU

B24.3.1 - Tillfälligt i avvaktan på AU:s 
nästa sammanträde

Enhetschef Används endast då 
beslut från AU 
inte kan avvaktas

Delegation anmälan lex Sarah

För att minimera risken att anmälan lex Sarah kommer in för sent till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) föreslås förändring av delegater: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
A1.6 Beslut i fråga om att till IVO anmäla allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande (lex Sarah)

14 kap 7 § 
SoL
24 f § 
LSS

AU SOSFS 2011:5 
Kap 6

A1.6.1 - I brådskande fall 14 kap 7 § 
SoL
24 f § 
LSS

Ordförande
Vice ordförande
Förvaltningschef
Bitr. 
förvaltningschef

Delegation överklagan

I april 2019 mottog Socialnämnden kritik för dröjsmål att överlämna ett överklagande 
skyndsamt till förvaltningsrätten. Ett överlämnade till högre instans ska detta enligt 
Förvaltningslagen ske utan dröjsmål. Det finns dock ingen författning som reglerar hur lång 
tid begreppet skyndsamt innebär. JO har dock vid flera uttalanden sagt att den tid som behövs 
för att granska och överlämna ett ärende till förvaltningsrätt i regel inte bör överstiga en 
vecka. Utifrån detta föreslås en ändring i delegationsordningen. 

Punkten A2.1.1 föreslås tas bort då den inte längre blir aktuell.

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
A2.1 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut 
och detta ursprungligen fattats av 

10 kap 1 
och 2 §§ 
SoL

AU 
Enhetschef

Alla ärenden som rör 
överklagande ska passera 
AU, såtillvida det inte 
omprövats i sin helhet till den 
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delegaten enskildes fördel. Se A2.7. 
A2.1.1 - I brådskande fall Ordförande

Vice 
ordförande
Särskilt 
förordnad 
ledamot

I punkterna A2.5, A2.6 samt A2.7 föreslås att delegaten i ursprungsbeslutet ändras till 
handläggare då nämnden annars riskerar att ”skriva fast sig” om den handläggare som fattat 
beslutet inte finns i tjänst när prövningen ska ske.

A2.5 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för sent

24 § 1 
st FL

Delegaten i 
ursprungsbeslutet
Handläggare

A2.6 Beslut om omprövning ska ske. 27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet
Handläggare

A2.7 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat. 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet
Handläggare

Delegation utlämnande av handling

Förslag på tillägg av delegat i form av bitr. förvaltningschef samt att ett tryckfel 
uppmärksammades i lagrummet:

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
N2 Beslut om avslag på 

begäran om 
utlämnande av 
allmän handling till 
enskild eller annan 
myndighet

2 kap 14 
17 § TF, 
6 kap 3 § 
OSL
6 kap 1-5 
§§ TF 
OSL,
10 kap 4 
och 13-14 
§§ OSL

Förvaltningschef
Bitr förvaltningschef
Avdelningschef
Verksamhetsområdeschef
Enhetschef

För vägledning i olika situationer 
hänvisas till OSL och 
Socialstyrelsens vägledning 
”Sekretess och tystnadspliktsgränser i 
socialtjänsten och i hälso- och 
sjukvården”.
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Ärende 10  

Förslag till förändrad 
verksamhetsinriktning inom 
Stöd till barn och familjer, 
bilaga 1
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Förslag till förändrad verksamhetsinriktning inom Stöd till barn 
och familjer
Sammanfattning

Uppdragsbeskrivningen har varit att ta fram förslag till förändrad verksamhetsinriktning för 
att skapa en flexibel verksamhet med större variation för att kunna tillgodose behov genom 
hemmaplanslösningar istället för placeringsbeslut. Samt att göra en beräkning på effekter 
samt eventuella kostnader som tillkommer i och med förändrad verksamhetsinriktning.

Då arbetet inom verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer (BoF) under många år haft i 
uppdrag att arbeta med att hitta hemmaplanslösningar istället för att placera barn och unga 
utanför hemmet så är den inriktningen egentligen inte ny. Denna skrivelse om en förändrad 
verksamhetsinriktning får därför i ganska stor grad karaktären av en rapport som beskriver 
genomförda, pågående och planerade aktiviteter för att uppnå fler hemmaplanslösningar och 
därmed en lägre kostnad för socialtjänstens insatser än att köpa externa placeringar. 

De genomförda, pågående och planerade aktiviteterna bygger på vad som framkommit i 
genomlysningar från HRM 2017, Amsab 2018 och Analys av verksamhet och ekonomi som 
genomförts av förvaltningens och kommunledningsförvaltningens ekonomer 2018 samt är 
förslag som verksamheten själv har tagit fram. I många avseenden hänger de olika 
aktiviteterna och förslagen ihop.

Den innehåller också förslag på ytterligare aktiviteter som kräver utökade resurser jämfört 
med det som finns i budget 2019 i syfte att på lång sikt minska behovet av placeringar utanför 
hemmet.

Då de åtgärder, genomförda, pågående, planerade och föreslagna inte handlar om att ta bort 
verksamhet och ersätta med något annat är det svårt att göra exakta beräkningar på effekter i 
form av minskade kostnader. Det blir snarare en prognos på uteblivna kostnader. Uppgifterna 
på effekter i form av minskade kostnader är i huvudsak hämtade från de beräkningar som är 
gjorda i dokumentet aktiviteter för en budget i balans som är månadsvis presenterat för 
socialnämnden under 2018 och inledningen av 2019.

Inledning

Ett övergripande arbete som ledningen inom BoF har genomfört under 2019 är att förstärka 
inriktningen mot hemmaplanslösningar, tydliggöra vilka förväntningar som finns, tydliggöra 
de beslut som är fattade i den riktningen och inhämta ytterligare förslag och idéer på 
förändringar från medarbetare med inriktning att därefter fatta beslut om vilka av dessa som 
ska genomföras. Som ingång i detta arbete har samtliga medarbetare deltagit i en workshop 
där vi presenterat ledningsgruppen syn på uppdraget och verksamhetens inriktning och 
därefter arbetet med ovanstående frågor. Workshopen genomfördes i mars 2019 och har följts 
upp av ett antal planeringsdagar där ledningsgruppen genomfört en djupare analys av de olika 
förslagen genomförts och där ledningsgruppen sedan fattat beslut om vilka aktiviteter som ska 
genomföras. 
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Förändringar i verksamheten 2018-2019

I budget för 2018 och framåt tillfördes ett tillskott till socialsekreterare för att klara att hantera 
det ökade inflödet av ärenden och därmed utredningar. Syftet var att klara lagstadgade 
utredningstider utan att behöva köpa konsulttjänster.

From höstterminen 2018 avvecklades verksamheten Våga Vilja som funnits tillsammans med 
skolan som en hemmaplanslösning för placeringsnära ungdomar. Resurserna finns kvar i 
verksamheten.

Under andra halvan 2018 och 2019 har BoF haft en tillfällig förstärkning av öppenvården 
motsvarande 2,0 årsarbetare. Syftet har varit att utveckla nya stödformer samt tidiga insatser 
och förebyggande arbete. Detta har utmynnat i att vi startat fältverksamhet med 2 
fältassistenter samt utvecklat ett arbetssätt för att kunna ge mer intensivt stöd till unga och 
deras familjer för att kunna undvika placering utanför hemmet, kallat ”intensivt stöd”. 
Förstärkningen upphör från 2020 men insatserna kommer att fortsätta inom befintlig ram.

Sedan 2016 har ungdomsmottagningen i Piteå förstärkts genom statliga medel med 
motsvarande 0,4 årsarbetare kurator. Ungdomsmottagningen har också haft uppdraget att 
erbjuda kuratorsarbete till Arvidsjaur och Arjeplog motsvarande 0,35 åa. Denna förstärkning 
upphör from 2020.

Förutsättningar from 2020

Extra resurser motsvarande 2,0 familjebehandlare samt 0,75 kurator vid 
ungdomsmottagningen försvinner vid årsskiftet. Det innebär att förutsättningarna blir att klara 
att genomföra ett förändrat stöd med inriktning på hemmaplanslösningar med samma 
budgetram som före 2018. Detta trots en stor ökning av individer som erhåller stöd till följd 
av det ökade inflödet. Det finns flera beskrivningar sedan tidigare på hur antalet 
orosanmälningar och därmed också antalet utredningar ökat vilket så småningom ledde till en 
utökning av antalet socialsekreterare. Nedan visas en tabell för att beskriva hur motsvarande 
ökning ser ut vad gäller öppenvårdsinsatser. 

Öppenvårdsinsatser 2015 2016 2017 2018 2019
(jan-
jun)

Kvar från föregående år 55 70 77 90 122

Påbörjade under året 64 77 103 131 65

Varav 0-12 år 32 50 59 85 32

Varav 13-18 år 29 26 43 42 30

Vuxna 3 1 1 4 3

Avslutat under året 49 70 90 99 67

(89 av 247)



Genomförda insatser 2018-2019

För att minska kostnader för placeringar utanför hemmet samt för att minska behovet av 
placeringar utanför hemmet är följande åtgärder genomförda under 2018 och 2019:

 Upphandling HVB och stödboende. Ramavtal kan ge lägre dygnskostnad i vissa fall.
 Fältassistenter har införts. Målet är att genom förebyggande arbete och ökad 

samverkan med andra aktörer som skola och polis kunna fånga upp behovet av 
insatser hos individer tidigt och därmed kunna undvika placering utanför hemmet på 
sikt. Någon beräknad kostnadsminskning finns inte.

 Intensivt stöd inom familjebehandling har implementerats. 

Åtgärd Prognos effekt Kommentar
Upphandling HVB-hem 
barn och unga 

1 person placerad på HVB kostar 
snitt / år ca 1 miljon kronor. 
Ramavtalet kan sänka 
kostnaderna, hur mycket är svår 
att bedöma i dagsläget.
1 person placerad på stödboende 
kostar snitt /år ca 365 tkr 
Ramavtalet kan sänka kostnader 
med ca 200 kr /dygn.

Fältassistenter har 
införts. 

Beräknad effekt saknas. Målet är att genom 
förebyggande arbete och ökad 
samverkan med andra aktörer 
som skola och polis kunna 
fånga upp behovet av insatser 
hos individer tidigt och 
därmed kunna undvika 
placering utanför hemmet på 
sikt.

Utveckling av intensivt 
stöd för barn och unga i 
hemmiljö och unga i 
missbruk eller på väg in 
i missbruk.

En utebliven placering på HVB 
innebär en utebliven kostnad på 
ca 1000 tkr på årsbasis (3 
tkr/dygn)
En utebliven placering i 
familjehem motsvarar ca 300 
tkr/år eller 900 kr/dygn.
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Sedan tidigare pågående åtgärder

 Rekrytering familjehem. Vi har idag stora svårigheter att kunna rekrytera och behålla 
egna familjehem vilket gör att vi behöver köpa dessa via privata aktörer. BoF har idag 
ett pågående uppdrag att ta fram och presentera förslag på åtgärder för att komma 
tillrätta med det. Förslaget presenteras under hösten 2019. Beräknad 
kostnadsminskning 2,1 tkr / dygn/ placering.

 Rekrytering ytterligare jourfamiljehem  för att undvika att behöva köpa detta privat. 
Beräknad kostnadsminskning 2,1 tkr / dygn/ placering.

 Löpande översyn av pågående placeringsärenden. Åtgärd för att på kort sikt minska 
kostnader för placeringar utanför hemmet. Beräknad kostnadsminskning 3,2 
tkr/dygn/placering.

 Målsättningen har varit att under 2018 starta ett eget boende med särskild service för 
barn eller ungdomar. Syftet med detta har varit att kunna erbjuda denna insats på 
hemmaplan istället för i andra kommuner långt från anhöriga samt för att kunna sälja 
platser till barn eller ungdomar i andra kommuner och på så sätt minska våra 
kostnader för dessa insatser. Då det inte har varit möjligt att hitta lämpliga lokaler för 
detta så har denna åtgärd skjutits på framtiden.

Åtgärd Prognos effekt Kommentar
Rekrytering av ett fjärde 
jourhem

Beräknad kostnadsminskning 2,1 
tkr / dygn/ placering.

Rekrytera fler 
familjehem

Beräknad kostnadsminskning 2,1 
tkr / dygn/ placering.

Löpande översyn av 
pågående 
placeringsärenden.

Beräknad kostnadsminskning 3,2 
tkr/dygn/placering.

Utreda möjligheten att 
starta ett LSS-boende för 
barn i egen regi

Minskade resekostnader för 
handläggare och anhöriga med ca 
450 tkr/ år

Minskad kostnad per dygn och 
plats är ca 2,9 tkr. Den minskade 
kostnaden per dygn och plats 
förutsätter att alla 4 platser på 
boendet är belagda.
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Planerade åtgärder inom befintlig ram

Vid den workshop som genomfördes inom BoF i mars 2019 kom ett stort antal förslag på 
förbättringar av verksamheten fram. Förutom de redan beslutade åtgärderna har 
ledningsgruppen på BoF valt  ut och beslutat att genomföra ett antal av de förslag som 
framkom. Vi har prioriterat de förslag som på något sätt förbättrar möjligheten att genomföra 
insatser på hemmaplan istället för placeringar antingen för att de innebär nya saker som inte är 
prövade tidigare eller för att de frigör resurser främst inom öppenvården som istället kan 
utföras av andra. Ett bättre resursutnyttjande. Åtgärderna presenteras kategoriserade inom 
olika områden. Flera av åtgärderna kräver metodutveckling vilket enhetscheferna kommer att 
vara ansvariga för.

Uppdragstagare (familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner):

 Använda lekmannapersoner i högre utsträckning vid tex umgängesstöd istället för våra 
familjebehandlare. Frigör resurs för annat behandlingsarbete.

 Utreda kontaktpersoner i familjens nätverk för att lättare kunna rekrytera 
uppdragstagare.

 Omfördela uppföljningsansvaret från familjehemsgruppen och KP/LSS-gruppen till 
barn- och ungdomsgruppen för att på så sätt frigöra tid och resurs för rekrytering av 
egna uppdragstagare.

 Samordna rekrytering av alla typer av uppdragstagare. Ska leda till fler 
uppdragstagare.

 Använda befintliga kontaktfamiljer till kortare jourplaceringsuppdrag. Undvika köpta 
tjänster.

 Motivera uppdragstagare till att ha flera typer av uppdrag för att minska antalet 
uppdragstagare som behövs.

Insatser enligt LSS

 Utveckling av professionella team för att klara att hantera komplexa ärenden inom tex 
korttidsverksamhet istället för att barnet ska behöva placeras.

 Fatta beslut om kompletterande insatser enligt LSS istället för SoL då behoven ökar.
 Fatta beslut om korttidsvistelse upp till 14 dygn per månad för att tillgodose 

omfattande behov som annars kan leda till placering utanför hemmet.
 Om boende med särskild service för barn eller ungdomar startas, skapa förutsättningar 

för samnyttjande av resurser samt för träningslägenhet för att förbereda ungdomar för 
eget boende.

Nätverksarbete

 Kompetensutveckling Signs of safety som har tydligt fokus på nätverksarbete och på 
riskminimering för att undvika placering.

 Tydligare inriktning mot att utreda nätverket i samband med placering av barn i 
familjehem. Genom metodutveckling säkerställa att vi oftare kan nyttja nätverket i 
samband med placering i familjehem.

 Nyttja nätverket som umgängesstöd.
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Förebyggande arbete

 Familjebehandlarna deltar i den samverkan som fältassistenter, mottagningen och 
socialsekreterarna genomför för att kunna komma med förslag på insatser i ett tidigt 
skede.

Åtgärd Prognos effekt Kommentar
Använda 
lekmannapersoner i 
högre utsträckning vid 
tex umgängesstöd 
istället för våra 
familjebehandlare.

Beräknad effekt saknas. Frigör resurs för annat 
behandlingsarbete.

Utreda kontaktpersoner i 
familjens nätverk för att 
lättare kunna rekrytera 
uppdragstagare.

Beräknad effekt saknas. Fler uppdragstagare minskar 
risken för ej verkställda beslut 
alternativt att behöva köpa 
tjänsten.

Omfördela 
uppföljningsansvaret 
från 
familjehemsgruppen och 
KP/LSS-gruppen till 
barn- och 
ungdomsgruppen. 

Beräknad effekt saknas. Frigöra tid och resurs för 
rekrytering av egna 
uppdragstagare vilket minskar 
behovet av köpta tjänster.

Samordna rekrytering av 
alla typer av 
uppdragstagare.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att frigöra resurser 
för rekrytering.

Använda befintliga 
kontaktfamiljer till 
kortare 
jourplaceringsuppdrag.

Beräknad kostnadsminskning 2,1 
tkr / dygn/ placering.

Motivera uppdragstagare 
till att ha flera typer av 
uppdrag för att minska 
antalet uppdragstagare 
som behövs.

Beräknad effekt saknas. Minskat behov av 
uppdragstagare.

Utveckling av 
professionella team för 
att klara att hantera 
komplexa ärenden inom 
tex korttidsverksamhet 
istället för att barnet ska 
behöva placeras.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.
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Fatta beslut om 
kompletterande insatser 
enligt LSS istället för 
SoL då behoven ökar.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.

Fatta beslut om 
korttidsvistelse upp till 
14 dygn per månad för 
att tillgodose omfattande 
behov som annars kan 
leda till placering 
utanför hemmet.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.

Om boende med särskild 
service för barn eller 
ungdomar startas, skapa 
förutsättningar för 
samnyttjande av resurser 
samt för 
träningslägenhet för att 
förbereda ungdomar för 
eget boende.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.

Kompetensutveckling 
Signs of safety som har 
tydligt fokus på 
nätverksarbete och på 
riskminimering för att 
undvika placering.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.

Generösare 
bedömningar vid 
utredning av nätverket i 
samband med placering 
av barn i familjehem.

Beräknad effekt saknas. Minskat behov av 
uppdragstagare.

Nyttja nätverket som 
umgängesstöd.

Beräknad effekt saknas. Minskat behov av 
uppdragstagare.

Familjebehandlarna 
deltar i den samverkan 
som fältassistenter, 
mottagningen och 
socialsekreterarna 
genomför för att kunna 
komma med förslag på 
insatser i ett tidigt skede.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.
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Förslag på åtgärder som kräver utökad budgetram

 Professionellt team som erbjuder praktiskt stöd i hemmet. Detta skulle både kunna 
förebygga framtida placeringar utanför hemmet och det frigör befintliga resurser för 
annat behandlingsarbete.

 Utökad gruppverksamhet, tex till barn till missbrukare eller föräldrar med barn med 
normbrytande beteende.

 Skapa möjlighet till en träningslägenhet i anslutning till korttidsverksamheten. Syftet 
är att ungdomar som vistas på korttids ska kunna förbereda sig och träna färdigheter 
som behövs i ett eget boende. På så sätt kan individen bli mer självständig och 
beroende av mindre omfattande stöd. En träningslägenhet kan också nyttjas för 
tillfälliga placeringar av barn tillhörande målgruppen samt för individanpassade 
lösningar för att kunna verkställa beslut om korttids till en lägre kostnad än att skpa 
nya lösningar för varje gång.

 Nytt jourboende. Genom att flytta nuvarande jourboende för våldsutsatta till en annan 
adress med bättre skalskydd kan vi erbjuda en högre grad av skydd för våldsutsatta på 
hemmaplan i Piteå. Det leder också till minskade kostnader då vi behöver placera 
våldsutsatta på skyddade boenden i andra kommuner. Den ökade kostnaden det 
innebär kan vi också delvis kompensera genom en högre dygnskostnad då vi säljer 
platser.

Åtgärd Prognos effekt Kommentar
Professionellt team som 
erbjuder praktiskt stöd i 
hemmet. Detta skulle 
både kunna förebygga 
framtida placeringar 
utanför hemmet och det 
frigör befintliga resurser 
för annat 
behandlingsarbete.

Kostnad motsvarande 2 
årsarbetare, ca 1 mkr. 
1 person placerad på HVB kostar 
snitt / år ca 1 miljon kronor.

Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet samt 
för att frigöra resurs för annat 
behandlingsarbete.

Utökad 
gruppverksamhet, tex till 
barn till missbrukare 
eller föräldrar med barn 
med normbrytande 
beteende.

Beräknad effekt saknas. Åtgärd för att minska behov av 
placering utanför hemmet.

Träningslägenhet för 
korttidsungdomar

Kostnad för hyra och anpassning 
av lokal samt tillskott av 
personal. Lägre kostnader för 
framtida boendeplatser och andra 
stödinsatser. Lägre kostnader för 
individuella lösningar i 
korttidsverksamheterna.

I första hand en 
kvalitetshöjning för 
målgruppen ungdomar på 
korttids.

Nytt jourboende Ökad kostnad för hyra av 
lägenhet ca 84 tkr/år. Minskad 
kostnad för placeringar mellan 
900-3000 kr/dygn.

Innebär minskat behov av 
köpta tjänster från aktörer i 
andra kommuner.
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Lokala riktlinjer för hjälpmedel
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Bilaga till 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Lokal riktlinje hjälpmedel
ISOKOD/rubrik Kommentar
Avvikelserapportering Avvikelser med medicintekniska produkter:

Avvikelser som berör brister/skadade hjälpmedel rapporteras via 
NLLplus, Hjälpmedelsportalen -  Ärenden och avvikelser till 
Länsservice. 

Dubbla avvikelser skall skrivas, en till Länsservice och en till egna 
verksamheten, kopia skickas till MAS.
Blankett ska skrivas och skickas till MAS för bedömning.  Eventuell 
utredning ska dokumenteras. Blankett för anmälan om negativa händelser 
och tillbud med medicintekniska produkter hämtas från Insidan 
(avvikelserapport HSL)
 Avvikelserapport

Anmälan till tillverkare och Läkemedelsverket görs av MAS om det 
förekommit brister som lett till dödsfall eller allvarig försämring av 
persons hälsotillstånd.
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Medicintekniska-
produkter/Rapportera-medicintekniska-olyckor-och-tillbud/

Individuella 
skyddsåtgärder

Se loka rutin för Skyddsåtgärder Rutin för individuella skyddsåtgärder

Patientens ansvar /
Ersättning av 
borttappade hjälpmedel

Det är inte alltid patienten som står för kostnader för borttappade 
hjälpmedel i Piteå kommun.

I socialtjänstens särskilda boenden ÄO:s vård och omsorgsboenden och 
SO:s stöd och omsorgsboenden betalar rehabteamen för alla skadade eller 
borttappade hjälpmedel som rehabteamen har förskrivit.  

I ordinärt boende är det patientens försäkring som betalar förlust av hyrt 
hjälpmedel.
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ISOKOD/rubrik Kommentar
Utrustning för 
verksamheten

Enhetschef svarar för att de hjälpmedel och produkter som ingår i 
grundutrustningen är säkra att använda och att personalen har tillräckliga 
kunskaper och kompetens för att använda dessa. 
Enhetschef skall samråda med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
eller sjuksköterska innan hjälpmedel ska köpas in/ hyras. 

Exempel på 
grundutrustning  på 
vård och 
omsorgsboenden inom 
ÄO

Väggfasta toalettarmstöd 
Duschstolar/ pallar 
Mobila duschstolar 
Duschvagnar 
Strumppådragare 
Väggfasta stödhandtag
Reglerbara sängar inklusive tillbehör.
Madrasser: antidecubitusmadrasser och ”fårskinn” eller liknande
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg
Sängbord på hjul
Förhöjningsben 
Anpassade trösklar/ ramper i huset.
Taklyftsystem, fristående lyftar och mobila akutlyftar och tillbehör till 
lyftarna, förutom lyftselar.
Transportrullstolar (för allmänt bruk)
Rullstol med motor (för allmänt bruk)
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal
Larmsystem
Antihalkunderlägg (förbrukningsmaterial) 
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj

Exempel på 
grundutrustning inom 
kommunens 
avlastningsverksamhet
och i utrednings- och 
korttidsboende

Väggfasta stödhandtag 
Mobila duschstolar 
Duschstolar/ pallar
Väggfasta Toalettarmstöd
Transportrullstol (för allmänt bruk).
Mobila lyftar och tillbehör till lyftarna, förutom lyftselar 
Lyftsele till akutlyft
Reglerbara sängar, inklusive tillbehör
Hjälpmedel för måltidssituation 
Arbetsstolar till personal
Larmsystem
Madrasser, princessmadradrasser eller liknande
Glidlakan (sidenlakan) draglakan, glidtyg
Rollator
Gåbord
Överflyttningsplattform
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ISOKOD/rubrik Kommentar
Exempel på 
grundutrustning i SO:s 
Stöd och 
omsorgsboenden

Väggfasta handtag
Väggfasta toalettarmstöd
Väggfasta stödhandtag
Transportrullstolar (för allmänt bruk)
Rullstolar med motor (för allmänt bruk)
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör (för allmänt bruk)
Duschvagnar (för allmänt bruk)
Magstödstolar för personal
Larmsystem
Ramper
Hjälpmedel för måltidssituation
Reglerbara sängar inklusive tillbehör där behov finns.
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj

Exempel på 
grundutrustning på 
dagliga verksamheter 
SO

Väggfasta stödhandtag
Mobila duschstolar
Duschstolar
Duschvagnar (för allmänt bruk)
Toalettarmstöd/ förhöjning
Transportrullstolar (för allmänt bruk)
Rullstolar med motor (för allmänt bruk)
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive motorer och tillbehör (för 
allmänt bruk) 
Reglerbara sängar inklusive tillbehör
Glidlakan och draglakan, glidtyg
Magstödstolar för personal
Larmsystem
Ramper
Hjälpmedel för måltidssituation
Träningsutrustning som tex Löpband, Stå-Säker-Barr (stå stöd), 
tippbrädor, träningsbritsar, barr, manoped, motionscykel. All 
träningsutrustning för allmänt bruk.
Arbetsstolar (för allmänt bruk)
Dator utrustning med tillbehör (för allmänt bruk)
Förhöjningsdyna till stol/fåtölj
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ISOKOD/rubrik Kommentar
Exempel på 
grundutrustning på 
Korttids Fritids SO

Väggfasta stödhandtag
Mobila duschstolar
Duschstolar
Toalettarmstöd/ förhöjning
Transportrullstolar (för allmänt bruk)
Rullstolar med motor (för allmänt bruk)
Taklyftsystem, fristående lyftar inklusive tillbehör
Duschvagnar (för allmänt bruk)
Magstödstolar för personal
Larmsystem
Ramper
Hjälpmedel för måltidssituation
Reglerbara sängar inklusive tillbehör
Glidlakan och draglakan, glidtyg
Gåbord för allmänt bruk
Överflyttningsplattform
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ISOKOD/rubrik Kommentar
04 03 27
Andningsmuskeltränare

PEP, T-rör – andningsmotstånd förskrivs av sjukgymnast/fysioterapeut.  
Vid svårare besvär kan andningsmask förskrivas enligt gemensamma 
hjälpmedelsriktlinjerna för kommun och landsting.

För kostnad och beställning ansvarar So-rehab resp HSV-rehab.

04 33 06
Madrasser och 
madrasskydd avsedda för 
trycksårsprevention

Tryckavlastande madrasser hör till basutrustningen i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden. Det finns inköpta madrasser som används i första hand 
om de täcker behovet. Sjuksköterska konsulteras för inköp av 
tryckavlastande madrasser till vård- och omsorgsboenden. Se aktuellt 
sortiment i sortimentsöversikten på hjälpmedelsportalen för hyra/ inköp.
Beställningsunderlag – madrasser.

Tryckavlastande madrasser ersätter inte vändschema och andra 
förebyggande åtgärder.

Luftmadrasser försvårar den enskildes medverkan eller egen förflyttning, 
kontakta gärna arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut för 
konsultation.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för instruktion angående 
funktion och skötsel till vårdpersonalen.

Den generella rekommendationen är genomgång av madrasserna med ett 
och ett halvt års mellanrum. Det är inte samma krav på AlfaTrancell 
madrasserna som t.ex. Nimbus. Kontakta hjälpmedelskonsulent 
(https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-
sjukvard/Hjalpmedelsportal/Hjalpmedelskonsulenter-Lansservice/) eller 
företaget som sålt madrass för detaljerad information om respektive 
madrass skötsel.

Vid förskrivning av madrass där sängen är utrustad med grindar. 
Observera grindens höjd. 
Se vidare, isokod: 18 12 27 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på sängen. 

Följande luftfyllda madrasser finns inköpta i ÄO:s vård och 
omsorgsboenden:
Alpha Trancell madrassen, som kan användas till personer som väger 
mellan 40 – 120 kg,  
För personer som väger under 40 kg och upp till 200kg rekommenderas 
Autologic madrassen. 

04 48 08
Ståbarr och ståstöd

I socialtjänstens särskilda boenden ÄO: s vård och omsorgsboenden och 
SO:s stöd och omsorgsboenden finns ståstöd inköpta som kan förskrivas 
första hand.

04 48 21
Tippbrädor

I socialtjänstens särskilda boenden  ÄO: s vård och omsorgsboenden och 
SO:s stöd och omsorgsboenden finns tippbrädor inköpta som kan 
förskrivas första hand.

04 48 27
Hjälpmedel för placering 
( lagring) av kroppen  
under behandling

I socialtjänstens särskilda boenden ÄO: s vård och omsorgsboenden och 
SO:s stöd och omsorgsboenden finns några positioneringskuddar inköpta 
som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven.
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ISOKOD/rubrik Kommentar
09 06 21
Fot-, häl- och tåskydd

I ÄO: s vård och omsorgsboenden: Det finns fot-, häl- och tåskydd 
inköpta som sjuksköterskan förskriver.
Se beställningsunderlag: Beställningsunderlag – Hälavlastare.

09 06 24
Kroppsskydd

Höftskyddsbyxa förskrivs inte i ordinärt boende.

Socialtjänstens särskilda boenden: ÄO:s vård och omsorgsboenden: 
Sjuksköterska gör fallriskbedömning. Vid stor fallrisk kan 
höftskyddsbyxa ordineras, efter gemensam bedöming med teamet, där 
sjukgymnast/fysioterapeut ingår. Höftskyddsbyxa bekostas av särskilda 
boendet vård och omsorgsboendet. Se vidare under rubriken 
Fallolyckor - Åtgärder vid fallolycka

SO:s stöd och omsorgsboenden: Sjukgymnasten/fysioterapeut gör 
bedömningen och rehab står för kostnaden för det första paret. Om 
brukaren är i behov av flera par står brukaren själv för den kostnaden
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ISOKOD/rubrik Kommentar
12 06 12
Gåbord

I rehabteamet för ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
gåbord, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven.

12 24 30
Bälten och selar till 
rullstolar

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda bälten och selar till 
rullstolar, som ska förskrivas i första hand om de motsvarar behoven.  

12 31 15
Uppresningsbälten och 
västar

I ÄO:s vård och omsorgsboenden och SO:s stöd och omsorgsboende 
finns kommunägda uppresningsbälten, som ska förskrivas i första hand 
om de motsvarar behoven.

12 31 21
Överflyttnings-
plattformar

I ÄO:s vård och omsorgsboenden finns kommunägda 
överflyttningsplattformar, Return med tillbehör, som ska förskrivas i 
första hand om de motsvarar behoven.

12 36 12
Stationära lyftar 
monterade på väggar 
golv och/ i tak

I  ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för 
montering av kommunägd motor, efter att förskrivare bedömt att lyft 
behövs.

12 36 18
Stationära fristående 
lyftar

I ÄO:s vård och omsorgsboenden/utredningsenheten och SO:s stöd och 
omsorgsboenden 
kontaktas kommunens hjälpmedelstekniker för montering av kommunägd 
motor, efter att förskrivare bedömt att lyft behövs.

12 36 21
Lyftselar, sitsar och 
bårar

Om personen är inkontinent och selen måste tvättas mer än en gång per 
vecka kan en extra sele förskrivas. En extra lyftsele kan även förskrivas 
när personen behöver sitta kvar på selen i samband med dusch i 
duschstol/ duschvagn.
Lyftselar i nätmaterial förskrivs:
När personen inte kan luta sig framåt i rullstolen och det är svårt att sätta 
selen på plats.
När det gör ont för personen att ta bort lyftselen.
När det är svårt att ta bort lyftselen utan att påverka sittställningen 
negativt.
När personen besväras/ är våldsam – och det är svårt för personal att 
arbeta nära.

Det finns en planlyft, med lyftduk  (”bläckfisk”) att använda till person 
som behöver lyftas helt liggande
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ISOKOD/rubrik Kommentar
18 12 10
Sängar och lösa 
sängbottnar, motoriserat 
reglerbara

At /sg förskriver fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning.

18 12 27
Sänggrindar och 
lyftbågar att fästa på 
sängen. 

På socialtjänstens särskilda boenden inom ÄO ordinerar och förskriver 
sjuksköterskorna sänggrindar, inom SO förskrivs sängrindar av at.

Övriga fasta tillbehör vars syfte är att underlätta förflyttning förskrivs av 
sjuksköterska efter bedömning av at/fys för socialtjänstens särskilda 
boenden ÄO/SO.

Det ska vara minst 22cm mellan madrassens övre kant upp till 
sänggrinden. 

Se lokal rutin angående förskrivningsrätt:
Se skyddsåtgärder, rutin för individuella skyddsåtgärder
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder – Rutin för individuella 
skyddsåtgärder.

Se skyddsåtgärder, säng och sänggrindar 
Se vidare under rubriken: Skyddsåtgärder– säng och sänggrindar
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Kvartalsrapport till socialnämnden, juli-september 2019 Alkohol- och Narkotikagruppen

 Antal klienter i öppenvård
Antal klienter: 277
Antal besök på mottagningen: 1373
Antal hembesök: 229
Saknar eget boende: 10

 Antal frivilliga placeringar på institution
Kvinnor/män: 6/35=41 personer
Medelålder: Kvinnor medelålder 38 år, Män medelålder 41 år 
Påbörjade placeringar: 14
Avslutade placeringar: 11
Totala antal dygn: 922 dygn
Kostnader: 2 277 736 kr/922dygn= 2 470 kr/dygn
Saknar eget boende: 3

 Antal placerade med stöd av LVM
Kvinnor/män: 1/1
Åldersfördelning: 25-28
Påbörjade placeringar: 0
Avslutade placeringar: 2
Totala antal dygn: 87
Kostnader: 237 970 kr
Saknar eget boende: -

 Antal under utredning, ansökt om institutionsbehandling, pågående just nu
Kvinnor/män: 5/6= 11 personer
Åldersfördelning: Kvinnor 25-63 år (medelålder 40 år), män 26-56 år (medelålder 36,5 år)
Saknar eget boende:  3 personer

 Ansökt om förlängning av pågående institutionsbehandling 
Kvinnor/män: 0/6 = 6 personer
Åldersfördelning: män 19-61 år (medelålder 32 år)
Saknar eget boende: 2 personer

 Antal som ansökt om institutionsbehandling och sedan avslutats utan insats 
Kvinnor/män: 1/2 = 3 personer
Åldersfördelning: Kvinnor 56 år, män 30 år 
Saknar eget boende:  1 personer

 Antal utredningar enligt LVM som ej lett till LVM-vård (kvartalsvis)
Kvinnor/män: 0/1= 1 personer
Åldersfördelning: Män 29 år
Saknar eget boende: 0

 Bostadssituation
Antal andrahandskontrakt: 21 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 20 st
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Sammanfattning
Något fler besök på mottagningen jämfört med andra kvartalet. 52 vårddygn fler på behandlingshem tredje 
kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019. 3 personer har under perioden ansökt om institutionsvård 
men sen återtagit sin ansökan och får behandling i öppenvården.

Medborgare
Motivation till förändring är en viktig del för framgång med behandling vid beroende. Motivation är 
färskvara, och vi ser fortfarande ett problem med den nu längre väntetid från utredningens avslutande till 
beslut som den ändrade delegationsordningen innebär. Det har medfört att några klienter inte haft förmåga att 
hålla kvar motivation under väntetiden och när det gynnande beslutet kommit har personen inte kunna komma 
iväg och genomföra en institutionsbehandling. Vi kan se en fara i att piteborna inte får den hjälp den behöver i 
rätt tid, med personligt lidande och ökade konsekvenserna av beroendet.

Det har mestadels varit lätt att få plats för avgiftning på psykiatriska vårdavdelningen i Piteå eller på 
Beroendecentrum i Sunderbyn vilket underlättar för våra klienter med en planerad behandling. 

Fortfarande är det så att flera av dem vi möter saknar också bostad, vilket förvärrar deras situation. Generellt 
för dem utan egen bostad, som vill försöka göra något åt sin situation och bli drogfria är det svårt att påbörja 
sin drogfrihet på hemmaplan om de inte har någonstans att bo. 

Verksamhet
Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. Planering för uppstart av 12-
stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka pågår för fullt och kommer att start i slutet av oktober 2019. 

De olika arbetsgrupperna inom enheten d v s ANG, psykosocial stödteamet (boendestöd) och personligt 
ombud samplanerar verksamhet för att kunna erbjuda en del gemensamma insatser. Ett exempel på det är en 
grupp om ekonomi som startar upp under oktober 2019. Man arbetar utifrån den evidensbaserade metoden 
ESL (Ett Självständigt Liv) gruppen kommer att ledas av boendestödjare men är öppen för alla enhetens 
klienter.

Budget
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under tredje kvartalet kostat 2 515 706 kr vilket är 20 521 kr mer 
än andra kvartalet 2019. Jämfört med tredje kvartalet 2018 har institutionsvården kostat 1,7 miljoner mindre 
tredje kvartalet 2019.

Piteå 2019-10-10

Gunilla Granqvist
Enhetschef 
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Ärende 16  

Kvartalsrapport placering i 
förstärkt familjehem och på 
institution kvartal 3 2019
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Antal och typ av placeringar 2019-09-30:

Placeringsform 
HVB Förstärkt 

familjehem
Boende med 
särskild service 
för barn och unga

Totalt

Flickor 7 5 - 12
Pojkar 9 9 3 21
Totalt 16 14 3 33

Ålder
Flickor Pojkar Totalt

0-12 3 6 9
13-20 11 15 26

Lagrum
SoL LVU LSS

Flickor 4 8 0
Pojkar 5 13 3
Totalt 9 21 3
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Delgivningar oktober
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-08-26

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 198
Riktlinje för resultatenheter
Diarienr 18KS754

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för resultatenheter.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.
 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för Verksamhetsplan 2018-2020 finns uppdrag till 
alla nämnder att identifiera och redovisa verksamheter som kan drivas till exempel som 
resultatenheter. Syftet är att stärka medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 218 att ge Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram styrande dokument för uppstart och drift av resultatenheter.

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till Riktlinje för resultatenheter.
Riktlinjen klargör förutsättningar för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet samt ramar 
för ansvarsförhållandet mellan nämnd och resultatenhet.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag med 
ändring under rubrik 2, stycke två till: Förvaltningschef tar emot ansökan och bereder ärendet 
inför beslut i nämnd. Samt stryka meningen under rubrik Resultat och resultatbalansering: En 
situation med orimligt stora årliga överskott riskerar binda onödigt mycket kapital i den 
aktuella verksamheten, som istället skulle kunna användas inom andra utgiftsområden.
 
Majvor Sjölund (C): Återremittera ärendet för att involvera medarbetarna i att ta fram 
riktlinjer för intraprenader/resultatenheter.
 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag och istället ta fram en riktlinje som medför att verksamheter kan 
konkurrensutsätts.
 

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-08-26

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
 
Ordföranden ställer proposition på de två övriga förslagen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för resultatenheter
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Riktlinjer för resultatenheter

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Riktlinjer för resultatenheter Riktlinjer 2019-08-26 § 198 Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunledningsförvaltningen 1 18KS754 2023-12-31
Dokumentinformation Riktlinjer för resultatenheter
Dokumentet gäller för Samtliga nämnder
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Sid 1

1 Inledning

1.1 Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för åren 2018-2020 finns uppdrag till alla nämnder, i 
syfte att stärka medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, 
identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas t.ex. som resultatenheter.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 218 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram styrande dokument för uppstart och drift av resultatenheter.   

1.2 Syftet med riktlinjen
Riktlinjen klargör förutsättningar för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet samt ramar 
för ansvarsförhållandet mellan nämnd och resultatenhet.

1.3 Definition 
Med resultatenhet avses en självständig enhet inom kommunal förvaltningsorganisation. 
Resultatenhet inrättas av den nämnd som förvaltningsorganisationen tillhör efter ansökan från 
den enhet eller de anställda som önskar att resultatenheten inrättas.  

Resultatenheten utför verksamhet på uppdrag av nämnden. Resultatenhetens ansvar och 
befogenheter framgår av en överenskommelse mellan den blivande resultatenheten och 
nämnden, som fastslås av nämnden genom nämndens beslut att inrätta resultatenheten. 

Resultatenheten är inte självständig från nämnden i juridisk mening, utan tillhör nämnden som 
en del av nämndens juridiska person. Det innebär bland annat att personal som arbetar i 
resultatenheten är anställd av nämnden och att nämnden har det yttersta ansvaret för 
resultatenhetens ekonomi och personal. Det innebär också att resultatenheten har rätt till samma 
stöd från sin nämnds förvaltning och från kommunledningsförvaltningen eller andra 
gemensamma funktioner, som övriga enheter. Vidare omfattas resultatenheten på samma sätt 
som all annan kommunal verksamhet av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
kommunens styrande dokument samt beslut och ingångna avtal. 

1.4 Syfte med resultatenhet
Syftet med att bedriva verksamhet i en resultatenhet är att:
 Ge ökad möjlighet till delaktighet och inflytande för personalen 
 Uppmuntra och förenkla implementering av nya idéer och arbetssätt i syfte att nå förbättrad 

kvalitet, effektivitet, hälsa samt arbetsmiljö 
 Dra lärdomar och erfarenheter av möjligheten att driva en resultatenhet som kan överföras 

till hela organisationen 
 Främja en långsiktig hållbar ekonomi genom att utöka möjligheterna nyttja ekonomiska 

överskott över längre tid än ett budgetår 
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2 Riktlinjer för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet 
Frågan om resultatenhet initieras av verksamheter som ansöker hos sin förvaltningschef om att 
få inrätta en resultatenhet. Ansökan ska innehålla en verksamhetsplan med beskrivning av 
vilket resultat man vill uppnå samt en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna. Det ska 
framgå vilken inställning personalen har till ansökan om att inrätta resultatenhet. För att en 
överenskommelse om resultatenhet ska göras ska en övervägande del av de tillsvidareanställda 
inom berörd enhet vara positiva. För att få bra förutsättningar bör ett riktmärke vara minst ca 
75 %. Till verksamhetens ansökan bifogas förslag till överenskommelse.

Förvaltningschef tar emot ansökan och bereder ärendet inför beslut i nämnd.

Nämnden fattar beslut i fråga om att inrätta resultatenheten, i enlighet med träffad 
överenskommelse, eller inte. Om nämnden beviljar ansökan verkställer förvaltningen beslutet. 

Överenskommelsen bör vara tidsbegränsad i syfte att leda till naturliga avstämningar.  
Diskussion om förlängning av tidsatt överenskommelse bör ske ett år i förväg. En 
överenskommelse om en ny resultatenhetsperiod ska fastställas av ansvarig nämnd. Årlig 
avstämning ska göras och en omprövning gällande personalens inställning och de ekonomiska 
förutsättningarna ska ske i fall situationen kräver det. 

Den nämnd som inrättat resultatenheten ansvarar för rapportering gällande resultatenheten till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. För att kunna fullgöra den uppgiften måste nämnden 
försäkra sig om tillräckligt underlag även från enheter som utgör resultatenheter.

Resultatenheten ska lämna årlig rapport om verksamheten i resultatenheten till ansvarig nämnd. 
Rapporten ska innehålla uppgift om hur verksamheten följer den verksamhetsplan och 
uppföljningsrapporter som bestämts i överenskommelsen. 

2.1 Överenskommelsens innehåll

Av överenskommelsen ska tydligt framgå:
 Uppdragets innehåll och omfattning
 Tidsperiod ska anges vid tidsatt överenskommelse, annars anges tillsvidare 
 Resultatenhetens ansvar och förvaltningens ansvar
 Ekonomiska förutsättningar
 Ansvar för personalfrågor
 Tillgång till förvaltnings- respektive kommungemensam service och stödfunktioner i likhet 

med övrig kommunal verksamhet
 Hur uppföljning och utvärdering ska göras
 Vad som händer vid stora förändringar
 Villkor för att överenskommelsen ska kunna upphävas under perioden
 Villkor om resultatenheten och förvaltningen är oeniga

Oenighet

Oenighet angående tolkning eller tillämpning av överenskommelse, som inte kan
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lösas genom förhandlingar mellan parterna, avgörs av kommunstyrelsen.

2.2 Förlängning, förändring och upphävande av överenskommelse
Vid tidsangivna överenskommelser bör förvaltningschef och ansvarig chef för resultatenheten 
senast ett år innan tiden för överenskommelsen går ut, ta ställning till om resultatenheten ska
avbrytas eller förlängas med ytterligare en period. 

Om någon av parterna vill göra förändringar i överenskommelsen under pågående period kan 
den initiera en ny förhandling om innehållet i överenskommelsen. 

Resultatenhetens chef kan hos förvaltningschefen begära att överenskommelsen ska upphävas 
under pågående period. 

Ansvarig nämnd kan besluta om att upphäva överenskommelsen på grund av att resultatenheten 
inte fullgjort sina åtaganden.

2.3 Ekonomi 
Överenskommelsen reglerar resultatenhetens ekonomiska förutsättningar. Principen är att 
resultatenheten intäktsfinansierar verksamheten och därmed inte tilldelas något kommunalt 
budgetanslag. Resultatenheten utför tjänster inom nämndens ansvarsområden och nämnden 
köper den tjänsten av resultatenheten. Resultatenheten, genom ansvarig nämnd, förhåller sig till 
kommunens regler kring ekonomisk planering, budget och uppföljning. 

Resultat och resultatbalansering

Huvudprincipen är att resultatenheten ansvarar för både över- och underskott genom att 
årsresultat i sin helhet balanseras mot enhetens "ackumulerade resultat", vilket särredovisas i 
kommunens balansräkning. Enheten ”tar med sig” sina över- och underskott mellan åren.   

Vid underskott ett enskilt år eller när ackumulerat resultat är negativt ska en åtgärdsplan 
upprättas som beskriver hur balansen ska återställas. I normalfallet ska åtgärdsplanen syfta till 
att senaste inom tre år uppnå en ekonomi i balans där ackumulerat underskott är återställt. Om 
ingen rimlig åtgärdsplan upprättas inom skälig tid från fastställt resultat ska avtalet avslutas och 
resultatenheten upplösas.

Resultatenhetens ska inte över tid sträva efter att generera överskott. Är så fallet ska 
prissättning och/eller levererad tjänst ses över. Ett av de övergripande målen med 
resultatenheten ska vara att uppnå ökad effektivitet i verksamheten. Det ackumulerade 
resultatet ska, om inget annat avtalas, begränsas till 5 % av genomsnittlig årsomsättningen 
(fakturerade intäkter) de senaste tre åren. Överskott över begränsningstaket behålls inte inom 
resultatenheten och överskjutande del återförs vid bokslut till kommunens samlade eget kapital. 
Grundprincipen är att när en avtalsperiod löper ut men förlängs med oförändrade eller mindre 
justeringar i avtalet balanseras ackumulerat resultat vidare. Det ackumulerade överskottet 
disponerar resultatenheten till lämpliga satsningar för att främja utveckling och höja kvalitet, 
effektivitet, kund- och/eller medarbetarnöjdhet. 
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Exempel resultatbalansering
Årets resultat Ackumulerat resultat årets slut

År 1 +500 tkr +500 tkr
År 2 -300 tkr +200 tkr
År 3 -100 tkr +100 tkr

Investeringar

Investeringar hanteras enligt samma modell som för övrig kommunal verksamhet där 
respektive nämnd äskar om investeringsmedel i den årliga budgetprocessen. Resultatenheten 
bär kapitalkostnaderna för sina tillgångar. Mindre investeringar/reinvesteringar som görs inom 
nämndens generella investeringsram eller motsvarande, hanteras enligt resultatenhetens 
överenskommelse eller enligt av nämnden beslutade rutiner.

Upphandling

Varor och tjänster upphandlas med stöd från kommunens inköpsenhet. 

Resultatenheten omfattas av de upphandlingar som gjorts för kommunen. Piteå kommuns 
policy för inköp och riktlinjer för upphandling ska följas.

2.4 Personal
Resultatenhetens medarbetare är anställda av Piteå kommun. Det innebär
att anställningsvillkoren regleras enligt de gällande kollektivavtalen (centrala och lokala). För 
anställda i resultatenheten gäller således samma anställningsvillkor som för andra anställda i 
kommunen.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att omplacera personal som vill byta arbetsplats till
följd av övergången till resultatenhet. 

Samverkan Medbestämmandelagen (MBL) 

Resultatenheten omfattas av kommunens avtal om samverkan. Resultatenheten ska alltså
fullgöra arbetsgivarens ansvar enligt samverkansavtalet eller i förekommande fall MBL.  

Rekrytering och omställning

Lagen om anställningsskydd samt kommunens omställningsprocess ska tillämpas i
resultatenheten liksom i övrig verksamhet. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hanteras
resultatenheten som övriga enheter i kommunen. Vid nyrekrytering ska resultatenheten ta
hänsyn till företrädesrätt för redan anställda inom förvaltningen. 

Lönesättning

Resultatenheten ska följa kommunens styrdokument och lönestruktur vid lönesättning.

Arbetsmiljö och rehabilitering

Piteå kommuns styrdokument inom arbetsmiljöområdet gäller även för resultatenheter.
Resultatenhetens anställda omfattas av kommunens avtal om företagshälsovård.
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Lokala kollektivavtal och tvisteförhandlingar

Lokala kollektivavtal och tvisteförhandlingar hanteras på samma sätt som för övrig
verksamhet i kommunen.

Antagen av KS 2019-08-26 § 198
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-08-26

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 197
Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar
Diarienr 19KS509

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar kommunens nämnder/styrelse kompletteringsbudget för 
löneökningar 2019 med 37 641 tkr och att finansförvaltningen ökar intäkten med 2 315 000 kr 
för KP-pension samt minskning avtalsförsäkringar, totalt netto 35 326 tkr enligt bilaga - 
Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar.

Kommunstyrelsen anvisar medel ur den Central potten till Kommunstyrelsens förfogande 
med 35 326 tkr för löneökningar för år 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde budget 2019 i 2018-års lönenivå. I en central pott till 
Kommunstyrelsens förfogande avsattes bland annat löneökningar för år 2019 att fördelas av 
Kommunstyrelsen då förhandlingarna 2019 slutförts.

Då förhandlingar för tjänstemän och Kommunal är klara och nya löner gäller från 1 april 2019 
respektive 1 maj 2019 föreslås att löneökningar 2019 läggs ut till nämnder/styrelse. Avseende 
sjuksköterskor är förhandlingarna ännu inte avslutade därför ingår de löneökningarna ej i 
detta beslut.

I kompletteringsbudget föreslås att löneökningar för 2019 fördelas till nämnder/styrelse med 
37 641 000 kr, enligt bilaga. Finansförvaltningen ökar intäkten för KP-pension samt 
minskning avtalsförsäkringar med 2 315 000 kr, varför nettokostnaden för löneökningar 
avseende år 2019 blir 35 326 000 kr.

Beslutsunderlag
 Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar
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Fördelning av medel till nämnder/styrelse för löneökningar 2019 i driftbudgeten 
för år 2019 (tkr)

Löneökningar, tkr

Kommunfullmäktige 93

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen 1 689

Kommunstyrelsen, räddningstjänst 736

Barn- och utbildningsnämnden 17 218

Fastighets- och servicenämnden 2 915

Kultur- och fritidsnämnden 1 172

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad 162

Samhällsbyggnadsnämnden 2 563
 

Socialnämnden 10 987

Överförmyndarnämnden 106

SUMMA 37 641

Finansförvaltning - ökad intern intäkt för 
KP-pension samt minskad avtalsförsäkring -2 315

TOTALT EXTERNA KOSTNADER 35 326
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Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-09-16

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 119
Begäran om möjlighet att leasa läkemedelsrobot
Diarienr 19KS402

Beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott godkänner att Socialnämnden vid behov leasar 
läkemedelsrobot.

Ärendebeskrivning
I Riktlinjer för Piteå kommun upphandling, punkt 8.3, framgår att ”På marknaden finns ett 
flertal finansieringsalternativ för varuanskaffning. Om sådana avtal är aktuella ska kalkyler 
upprättas och dokumenteras där kostnaderna jämförs med rena köp samt övriga skäl varför 
leasingalternativet kan vara förmånligare. Leasing ska godkännas av Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.”

Socialnämnden har fattat två beslut i ärendet om införskaffandet av läkemedelsrobot.

I första beslutet från Socialnämnden 2019-05-29 § 126 föreslår Socialnämnden att 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott ska besluta om möjligheten till leasing.

Ärendet skickades åter från till Socialnämnden för vidare utredning kring leasing. 
Socialnämnden återtog ärendet och fattade ett andra beslut 2019-06-19 § 162, Socialnämnden 
beslutar att socialtjänsten får köpa tjänst för nyttjande av läkemedelsrobot.

Det andra beslutet medförde att ärendet därmed inte togs upp i Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. Efter utredning gjord av Inköp tillsammans med kommunens leverantör av 
expertis inom området för leasingavtal, framkom det att nyttjanderätten av läkemedelsroboten 
är att anses som leasing.

Socialnämndens sammanfattning av ärendet
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. 
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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.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen anser att Socialnämndens andra beslut om köp av tjänst inte 
kan komma i fråga i detta fall, då det handlar om nyttjanderätten till utrustning under en viss 
period mot betalning. Detta är att anse som leasing i enlighet med Rådet för kommunal 
redovisnings (RKR), rekommendation R5.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
godkänner att Socialnämnden vid behov leasar läkemedelsrobot.
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Christer Karlsson, SRF, ersättare för Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, SN 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden, mellan kl 10 -12 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Malte Larsson, FUB 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
 

 
Övriga deltagande 

 
Tomas Backeström, avd chef, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvarig: Lars Lundberg, handläggare vid 
barn- och utbildningsnämnden. Deltog under punkten: Tillgänglighet 

Utses att justera 
 

Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 30 - 47 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum  
    

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

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2019-09-19  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 30 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
______ 
 
 
KTR § 31 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes. Punkten 11 utgår: Information från hörsel om hörsel-
smart. 
 
________ 
 
 
KTR § 32 
Val av justerare 
Till justerare utses Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
 
________  
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KTR § 33 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 23 maj 2019 gicks igenom och lades till 
handlingarna.  
 
______ 
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KTR § 34 
Utbildning utifrån Piteå MR kommun 2021 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Vera Renberg, processledare kom-
munledningskontoret välkommen. En presentationsrunda görs. 
 
Vera Renberg berättar att de jobbar utifrån demokratimålen, Piteå som MR-
kommun i Sverige 2021. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ger stöd till 
kommuner och regioner kring ett mer systematiskt arbete kring mänskliga 
rättigheter. 
 
Vera berättade om uppdraget hon fått med att jobba med mänskliga 
rättighetsfrågor, se bilaga 1.   
 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum, säger att det låter bra teoretiskt, 
men praktiskt? 
 
Vera Renberg: Vi som kommun har en stor roll, återkommer till vad. 
 
Eva Lundström, Allergiföreningen: Eleverna i skolan får de undervisning om 
det här? 
 
Vera Renberg: Det görs nog olika, ser olika ut. Från kommunledningen har de 
informerat nyanlända, de hade inga kunskaper om mänskliga rättigheter. 
 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg undrar; vad betyder det att man 
blir kränkt, det råder nog en viss begreppsförvirring för när kan jag säga att jag 
har blivit kränkt, är det för att jag inte får som jag vill. 
 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden säger att det finns ett system i 
skolan där man rapporterar in.  
 
Sven-Gösta Pettersson, ordf säger att varje förvaltning får föra det vidare i sin 
förvaltning. 
 
Malte Larsson, FUB, hur nås de grupper som vi representerar här? Det är för 
stort och långt borta, kommer inte att finnas pengar i budget. 
 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen svarar att det är väl därför vi har de här 
råden. Ta ut material från hemsidan o s v, ta kontakt med Vera Renberg om man 
vill ha råd och tips på vad man kan göra. 
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KTR § 34, forts 
Utbildning utifrån Piteå MR kommun 2021 
Vera Renberg avslutar med:  
Är det hit man kommer när man kommer hem? 
Det beror på oss alla. 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordf tackar Vera för hennes presentation. 
 
______ 
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KTR § 35 
Bemanning på LSS-boenden på kvällar och helger 
Tomas Backeström, avd chef för Stöd och omsorg säger att man planerar och 
lägger bemanningen där den behövs som mest. Vi har den bemanning som våran 
budget och ekonomi tillåter.  
 
Det är många saker man ska ta hänsyn till; brukarnas behov, göra attraktiva 
scheman för de som jobbar och budget, allt hör ihop. 
 
Siv Forslund, SN förstår att frågan har aktualiserats. På helgen när boende är 
hemma är det minst personal och då blir isoleringen ganska stor. 
 
Tomas Backeström berättar att en enkät ska gå ut under hösten. I dessa enkäter 
kan brukaren själv vara nöjd, men anhöriga vill att personen ska vara ute mer. 
Det är en stor utmaning. 
 
Malte Larsson, FUB undrar över säkerheten på boendena. Det finns personer 
som bor på gruppbostad med svåra sjukdomar och de kan behöva hjälp när som 
helst, men den gruppbostaden saknar bemanning dygnet runt. 
 
Tomas Backeström säger att det handlar mer om hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi 
har en nattpatrull för medicinska behov. 
 
Beslut: Tomas Backeström, avd chef för Stöd och omsorg tar med sig frågan 
om personal nattetid. 
 
______ 
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KTR § 36  
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf och Tord Eliasson, Diabetesföreningen har varit 
med på tillgänglighetsvandringen i Öjebyn på nya torget. Sinusplattorna som 
förlängdes förvirrade mer än det hjälpte. Markiser sitter lågt, kan stöta huvudet, 
trottoarerna är väldigt smala och ojämnt lagda. 
 
Christer Karlsson, SRF säger att det saknas dörröppnare till Hansens Café och 
Bageri.  
 
Sven-Gösta Pettersson säger att det är påpekat till fastighetsägaren, men ingen-
ting har hänt. 

______ 
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KTR § 37 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 
 
• Cykelparkeringen vid Direkten är inte bra, då det ej går att ta sig förbi 

cykelparkeringen. Skulle man kunna måla på plattarna ”Cykelparkering 
förbjuden”? 
 
Svar från Trafik och projekt: ”Vi ser över lösningar för att styra upp till-
gängliga cykelparkeringar på denna yta så cyklarna inte orsakar framkom-
lighets- och tillgänglighetsproblem för oskyddade trafikanter och för perso-
ner med funktionsnedsättningar. Tyvärr är det inte juridiskt möjligt att end-
ast måla cykelparkeringsförbud i plattorna, vi behöver då även placera 
vägmärken för detta. Som det ser ut idag har vi inte kommit fram till någon 
bra lösning som vi kan genomföra nu direkt och samtidigt göra cykelparke-
ringsförbud på den övriga ytan. Vår förhoppning, om de medel och bidrag 
vi äskat går igenom, är att vi ska kunna upprätta bra cykelparkeringar och 
därmed göra ytan framkomlig och tillgänglig i större utsträckning än hur 
det ser ut idag, redan under nästa år”. 
 

• Fråga från FSDB 
Det växer större träd som skymmer belysningen på gång- och cykelvägar, 
inte bra 
 
Svar från Trafik och projekt och Kultur, park och fritid) 
Igenvuxen belysning är framfört till Parkavdelningen och Trafik och pro-
jekt. Ulrika Bohman, KPF kollar på denna fråga och ska se vad man kan 
göra. 
 

• Piteå Diabetesförening har sänt en lista om vad Fanny informerar om vid 
skolorna. Hon är också anställd inom kommunens barnverksamhet. Det 
vore fördelaktigt om hon kunde informera på sin arbetstid, exempelvis vid 
skolans kollegium. 

Maria Platni, Barn- och utbildning säger att varje rektor bestämmer. Tord 
Eliasson, Diabetes lämnar skriftligt till Maria Platni, vilka punkter som man 
vill ta upp. 
 
Beslut: Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden tar med sig frågan 
till sin förvaltning. 
_____ 
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KTR § 37, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 

• Anhörigföreningen: Vad har kommunen för resurser att stötta anhöriga 
(barn) till personer med missbruks och psykiska problem? 
 
Tomas Backeström, avd chef säger att Piteå kommun erbjuder Anhö-
rigstöd, ska kunna ge stöd, kunskap och uppmuntran till anhöriga som ger 
omsorg och vård till närstående. Det ska göras ett omtag om anhörigstödet. 
Tomas lämnar några broschyrer till de som är intresserade. 

 
• Skyddsbågar efter Aronsgatan. Man har satt upp skyddsbågar vid hyres-

husen i början av Aronsgatan. Dessa bågar finns monterade på båda sidorna 
av gatan. Bågarna går inte ända ned på trottoaren vilket gör att de kan vara 
hinder för synskadade. De är också svartmålade och därför kanske inte så 
lätta att uppmärksamma för allmänheten. Förstår att bågarna behövs då de 
skyddar gående från att stöta huvudet mot utskjutande delar på byggnader-
na men utformningen verkar inte vara alldeles genomtänkt ur tillgänglig-
hetsperspektiv. Finns planer på förbättring? 
 
Svar: Skyddsbågarna på Aronsgatan har varit föremål för tidigare gransk-
ning. Då var det någon som stött i, ramlat och gjort sig lite illa. Vi funde-
rade på om något borde göras men kom fram till att de fyller sin funktion 
och att man inte kan bygga skydd för skydden. Svaret på denna fråga blir 
nog detsamma, skydden fyller sin funktion, de är svarta och ger en bra kon-
trastverkan mot omgivande material. De går inte ända ned till marken då 
detta skulle orsaka problem för trottoarens renhållning och att stålet snabbt 
skulle få korrosionsskador och bli fult. 
 
Som upplysning ska jag också nämna att på Kv. Höken ligger skydden med 
god marginal inne på tomtmark, det är alltså inte skydden som sticker ut på 
trottoaren/kommunens mark utan trottoaren som är lagd in på tomtmark 
ända in till husfasaden. På Kv. Leoparden livar skydden med tomtgränsen 
men även här ligger alltså de sista två plattraderna på tomtmark. Möjligen 
skulle man fundera på att byta trottoarbeläggning längst in mot husfasaden 
och på så sätt markera trottoarens egentliga slut. 

 
Med vänliga hälsningar 
Lars-Ivar Sundström   
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KTR § 37, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 

• 1a) Vet Piteå kommun var alla hjärtstartare i kommunen finns?  

• 1b) Var alla hjärtstartare inom kommunal verksamhet finns? 

• 2 HjärtLung har tagit upp denna fråga tidigare: kommer kommunen att 
ställa krav på att ungdomsledare ska ha utbildning i HLR och hjärtstartare? 
Det gäller föreningar som får kommunala bidrag. 

 
Här kommer svar från Fasighets, KPF samt arbetsgruppen för tillgäng-
lighet på ovanstående frågor: 
 
• 1a) Avdelning Fastigheter har koll på de hjärtstartare som finns inom det 

förvaltade fastighetsbeståndet. Validering att allt fungerar sker enligt fast-
ställd periodisering. 
 

• 1b) Hjärtstartarregister – alla hjärtstartare, vart dessa finns. Centralt regis-
ter. Appen “Rädda hjärtat”. Närmast hjärtstartare – var finns den? Hjärt- 
och lungfondens app. 
 

• 2) KPF ställer inte krav på att ungdomsledare har genomgått HLR utbild-
ning, däremot har föreningar genomgångar till sina ledare. Många för-
eningsägda anläggningar är utrustade med hjärtstartare. I certifieringsun-
derlaget för föreningar är bland annat rubrik Olycksfall/akut insjuknande, 
HLR där både tillgång till hjärtstarter och utbildning/kompetens är med. 
Se bilaga 2. 

 
 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden säger att man kan söka pengar 
från landsbygdsstödet för exempelvis hjärtstartare. 
 
______ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar att de hjärtstartare som Piteå Hjärt-
Lung har lämnat ut finns registrerade, de erbjuder även HLR-utbildning. Anita 
tycker att kommunen borde vara intresserade av att veta var alla hjärtstartare 
finns. 
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KTR § 37, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden tar med sig frågan om att det är 
viktigt att registrera alla hjärtstartare för de föreningar som Kultur- och fritids-
förvaltningen hanterar. Hon skall även ta upp frågan om det är möjligt att ut-
bildning för hjärtstartare kan ingå som en punkt för de föreningar som vill cer-
tifiera sig.  
 
Elisabeth Vidman, KS säger att Räddningstjänsten erbjuder också HLR-
utbildning. 

 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar att i Kalix har de krav på att alla ung-
domsledare ska ha fått HLR-utbildning. 
 
______ 

 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden berättar att hon sitter med i en 
arbetsgrupp inom Region Norrbotten som tagit fram en ny funktionshinderplan 
för länet. Är ute på remiss nu, beslut om planen kommer att tas under hösten. 
När den är färdig tar Elisabeth med den till rådet. 
 
______ 
 
Elisabeth Vidman, KS berättar att ett nytt demensboende är byggt, 
Ängsgården. 
 
Kommunstyrelsen kommer att sponsra Piteå IF FF 2019. Kommunstyrelsen  
ställer alltid krav på föreningar som de sponsrar, det kan vara att bära  
ryggsäckar, tröjor vara med på intervjuer. 
 
Det behövs fler gode män och förvaltare. 
 
______ 
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KTR § 37, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från föreningarna 
 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden informerar om att det är 
taget ett beslut om att renodla fastigheter inom kommunen. Det kommer att 
gynna alla i slutändan att äga det fastighetsbestånd som de har bäst kännedom 
om: 
 
 Pitebo ska äga hyresbostäder 
 Fastighets ska äga verksamhetslokaler och 
 PNF ska äga näringsfastigheter 
 
______ 
 
Tomas Backeström, avd chef berättar att: 
 
 Stöd och omsorg ska skicka ut brukarenkäter under oktober månad 2019 
 Jobba med organisationsförändringen, våra politiska nya arbetssätt inom 

äldreomsorgen och stöd och omsorg, hela 2020 och 2021 
 Utökat samverkan med andra förvaltningar 
 Tittar på nya gruppbostäder, söker medel för att få bygga ny gruppbostad 
 Onyxen håller på att renoveras efter vattenskadan, beräknas vara klart 

augusti-september 2020  
 LSS-boende för barn- och unga startas på Hummerstigen  
 
______ 
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KTR § 38 
Socialtjänstens organisationsförändring 
Tomas Backeström, avd chef berättar att socialtjänsten är mitt inne i en stor 
omorganisation. Vi ska vara EN socialtjänst för samtliga medborgare och bru-
kare. Idag är det två avdelningar, i den nya organisationen blir det fem avdel-
ningar. Vägen in till socialtjänsten blir via omsorgschefen. En ingång. Social-
tjänsten är just nu inne i en rekryteringsfas att anställa avdelningschefer m fl. 
Den nya organisationen träder ikraft den 1 januari 2020. 
 
______ 
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KTR § 39 
Projekt mellan socialtjänstens försörjningsstöd och  
arbetsmarknadsenheten på samhällsbyggnad 
Tomas Backeström, avd chef berättar att i många kommuner slår man ihop 
försörjningsstöd och arbetsmarknad. Från och med 1 jan 2020 och under en 
tvåårsperiod ska ett samverkansprojekt pågå mellan försörjningsstöd och kom-
petensförsörjningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Hitta nya arbetssätt 
och nya flöden för personer som uppbär försörjningsstöd för att de ska kunna 
komma ut så fort som möjligt på arbetsmarknaden för att få en egen försörj-
ning. En projektledare är anställd. Under denna tvåårsperiod kommer försörj-
ningsstödet fortsätta ligga kvar under socialtjänsten och kompetensförsörjning-
en ligga kvar under samhällsbyggnad. 
 
______ 
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KTR § 40 
Fråga till kommunen – Hur ska föreningslivet klara sig enbart 
med frivillig arbetskraft? 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Piteå säger att de frivilliga verksamheterna gör 
ett stort och bra jobb, kommunen borde prioritera dessa. 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordf säger att det enda kommunen har är väl kanske lönebi-
drag, något annat tror jag inte att Piteå kommun har. 
 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden säger att de har knappa resur-
ser, tror inte att det går att anställa någon. Däremot går det att ansöka om 
pengar från Allmänna arvsfonden. Det går även att köpa tjänster från För-
eningsservice. 
 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden undrar om det handlar om pengar 
eller är det svårt att få tag i personal? 
 
Tomas Backeström, avd chef säger att vi får färre personer som vill jobba med 
ideella insatser. 
 
Siv Forslund, SN säger att det finns många ”pigga pensionärer” i pensionärs-
organisationerna, det kanske finns någon där som vill hjälpa till. 
 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden säger att de har speciellt upp-
märksammat dessa frågor. 
 
______ 
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KTR § 41 
Förslag till gemensamt reglemente för brukarråden 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande går igenom förslaget om ett gemensamt 
reglemente för brukarråden som kommunledningsförvaltningen har utarbetat. 
Råden har idag var sitt reglemente, men stora delar av innehållet har varit likar-
tat med endast små språkliga variationer. Ett gemensamt reglemente samlar 
rådens regler och uppgifter i ett dokument på ett mer överskådligt sätt, 
se bilaga 3 och 4.  
 
Beslut: Rådet är överens i den allmänna delen i reglementet, men önskar få 
ett förtydligande på sid 2, 2 §.  
 
Så här står det i förslaget: ”2 § Rådet utser inom sig ordföranden och vice 
ordföranden. Ordföranden utses från kommunstyrelsens ledamöter och vice 
ordföranden från företrädarna för intresseorganisationerna. Råd utan in-
tresseorganisationer utser ingen vice ordförande”. 
 
Under allmänna delen i reglementet kan det behövas ett förtydligande under 
2 §. En del tolkar att ordförande ska utses från kommunstyrelsens represen-
tant att det är den som sitter i rådet från kommunstyrelsen.  
Det kanske kan stå: Från de politiskt valda ledamöterna eller nåt sånt. 
 
______ 
 
Kommunledningen vill även veta hur rådet ställer sig till att sammansätt-
ningen i rådet förändras till att förtroendevalda nominerar 7 ledamöter och 
intresseorganisationerna 6 ledamöter, totalt 13 ledamöter? Detta för att 
råden ska bli mer enhetliga. 
 
Beslut: Funktionsrätt Piteå skickar själva in synpunkter om förslaget om 
ändring av antal ledamöter till kommunledningen. 
 
Piteå Funktionsrätt Centrum godtar att antalet ledamöter förändras till 7 
förtroendevalda ledamöter och 6 ledamöter från intresseorganisationerna. 
 
______ 
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KTR § 42 
Underlag för personuppgifter till kommunledningen för intresse-
föreningarna 
Kommunledningsförvaltningen vill att ledamöterna från intresseföreningarna 
skriver ner sina personuppgifter på de utdelade blanketterna för att kunna sä-
kerställa att de har de rätta uppgifterna i förtroendemannaregistret. Sekreteraren 
i KTR samlade in de underskrivna blanketterna från dagens råd för vidarebe-
fordran till kommunledningen. 
 
______ 
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KTR § 43 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att arbetet med Framtidens Stöd och om-
sorg fortsätter. På träffen i augusti gick arbetsgruppen igenom missbrukssidan 
och sen blir det barn- och familj. 
 
______ 
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KTR § 44 
Information om nya taxor fr o m 1 febr 2020 
(serviceinsatser, omvårdnadsinsatser o nattpatrull, 
ledsagning) 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande informerar om höjning för serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser och nattpatrull och ledsagningsavgift. Även individuella 
höjningar för boende och parboende per månad.  
 
De nya taxorna börjar gälla den 1 februari 2020, se bilaga 5. 
 
Beslut: Rådet informeras om de nya taxorna för serviceinsatser, omvårdnad-
sinsatser o nattpatrull, ledsagning samt höjningar för boende och parboende 
per månad, se bilaga 5. Rådet lämnade inga synpunkter på det lagda försla-
get. 
 
______ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

  20 (21) 
 

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 45 
Måltidsavgifter inför 2020 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden informerar om höjning av 
måltidsavgifter inom Måltidsservice, se bilaga 6. 
 
För särskilt boende är det 93,5 % kostnadstäckning, höjning med 1,3 %.  
Målet för kommunfullmäktige är att kostnadstäckningen ska ligga mellan 
93 – 96 %.  
 
Beslut: Rådet informeras om de nya taxorna och avgifterna inom Måltids-
service som träder ikraft den 1 februari 2020. Rådet lämnade inga syn-
punkter på det lagda förslaget. 
 
______ 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 
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KTR § 46 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir onsdag den 20 november 
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 5 december 2019, klockan 
08:30 i Ovalen vid Stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 47 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  
 
______ 
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Piteå 
MR-kommun 2021

(144 av 247)



Varför?

(145 av 247)



Internationella mål 
FN, Världsbanken etc. 

EU och 
Europaråds mål 

Nationella 
mål 

Lokala 
mål

FN:s deklaration om de mänskliga 
rättighetera  

Agenda 2030

Additional Protocol to the European
Charter of Local Self-Government
on the right to participate in the affairs
of a local authority

Utrecht, 16.XI.2009

Regeringens demokratipolitiska mål 
är en levande demokrati som är 
uthållig, kännetecknas av 
delaktighet och där möjligheterna 
till inflytande är jämlika (prop. 
2017/18:1, UO 1). 

Regeringens strategi för 
arbetet med de mänskliga 
rättigheterna 

(146 av 247)



MR i styrning och ledning
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”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund”

”Pitebor i alla åldrar ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling”

”Service och bemötande utformas jämställt i 
alla kommunens verksamheter”
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Vad?
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Att göra mänskliga rättigheter
• Respektera mänskliga rättigheter (inte själv kränka eller bortprioritera)

• Skydda mänskliga rättigheter (förhindra andras kränkningar, utvärdera och avkräva ansvar av 
myndigheter)

• Främja mänskliga rättigheter (sprida kunskap om mänskliga rättigheter och använda dessa 
ramverk) 

(150 av 247)



Styrande dokument där MR är inarbetat

- Verksamhetsplan Vep 2019-2021
- Riktlinjer inför budgetarbetet 2020-2022
- Reglementen för styrelser och nämnder
- Riktlinjer mänskliga rättigheter – mångfald

- Ägardirektivet ”Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed då det är tillämpligt, verka 
för att kommunens övergripande mål följs”

(151 av 247)



En MR-kommun/region åtar sig att:
ü stärka kunskapen och medvetenheten 

ü införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter 

ü involvera

ü synliggöra dilemman och konflikter

ü följa upp och kommunicera resultat

ü säkerställa MR i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal
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Hur?
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”MR resan” 

(154 av 247)



Riktlinjer MR Mångfald
För Piteå kommuns verksamheter handlar det om att fortsätta utveckla uppdragen som 

• Samhällsaktör 
• Demokratiaktör
• Välfärdsaktör 
• Arbetsgivare
Exempelvis genom folkhälsoarbetet, ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, medborgardialog, 
jämställdhetsarbetet, integrationsfrågor generellt och tillgänglighetsfrågor.
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Kunskap för ökad insikt
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www.pitea.se/ettpiteaforalla

(157 av 247)

http://www.pitea.se/ettpiteaforalla


Vad kan vi tillsammans göra för MR-frågorna 
kopplat till förebyggande frågor i era 

organisationer?

(158 av 247)



Är det hit man 
kommer när man 
kommer hem?

Det beror på oss alla.

(159 av 247)
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1. Allmänt 
Detta reglemente reglerar kommunens brukarråd; Folkhälsorådet, Förebygganderådet, 
Landsbygdspolitiska rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Första kapitlet tar upp 
allmänna förutsättningar och gemensamma bestämmelser för samtliga råd. De efterföljande 
kapitlen tar upp de specifika rådens syfte, uppgifter och sammansättning.  
 
Kommunallagen (2017:725, KL) anger att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem 
som brukar deras tjänster. Piteå kommun har därför inrättat brukarråden för samråd, 
överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare 
för organisationer som arbetar inom dessa specifika intresseområden. 
 
Brukarråden ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer 

1 § Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 
mandatperiod för kommunstyrelsen ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare 
i rådet för en period om fyra år från året april-mars .  
 
 
Löpande under mandatperioden kan rådet nominera nya ledamöter för att 
intresseorganisationerna ska ha möjlighet att växla mellan ordinarie- och ersättarplatser i rådet.  
 
Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning.  
 
För att kunna vara ledamot eller ersättare i rådet krävs medlemskap i aktuell organisation.  
 
2 § Rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden utses 
från kommunstyrelsens ledamöter och vice ordföranden från företrädarna för 
intresseorganisationerna. Råd utan intresseorganisationer utser ingen vice ordförande. 
 
3 § Rådet kan tillsätta utskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 
sammanträden eller fungera som arbetsgrupp. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice 
ordförande, en representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice 
ordförandeposterna, samt ytterligare två representanter från intresseorganisationerna, 
tillsammans fem ledamöter. Personliga ersättare ska utses för samtliga ledamöter. 
 
Folkhälsorådets ordförande bereder tillsammans med ansvarig tjänsteperson ärenden och 
föreslår dagordning till sammanträden.  
 
4 § Som sekreterare i råden och dess arbetsutskott utses tjänsteperson från förvaltningen som 
ansvarar för administration av rådet. 

Sammanträden 

5 § Sammanträden ska hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för 
sammanträden. 
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Maria Öman
För att inte gamla ledamöter utan mandat från någon nämnd ska sitta i rådet vid mandatskiftet. 

Maria Öman_1
Piteå HjärtLung med flera anser att uppdraget i råden ska vara knutet till uppdraget i föreningen, så att man kan byta under pågående mandatperiod, om en person slutar med uppdraget i föreningen.
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Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 
 
6 § Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 
dagar före sammanträdet. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som ska 
skickas till ledamöter och ersättare. 
 
7 § Till sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att 
ersättare kallas. 
 
8 § Representant från intresseorganisation som bedriver organiserad verksamhet i kommunen 
kan efter beslut i brukarrådet erhålla insynsplats med yttranderätt men inte beslutsrätt i rådet. 
Representant för sådan organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att 
organisationernas representation i rådet ska bli fulltalig. 
 
9 § Sammanträdesprotokollen ska justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot. 
 
Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga 
protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, deltagande nämnder samt de i kommunen 
verksamma lokala intresseorganisationer som berörs av rådets verksamhet.  

Ekonomi 

10 § Ersättning för rådets ledamöter och ersättare följer Piteå kommuns Bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda. Respektive nämnd står för ersättningen för sina ledamöter. 
Nämnd ansvarig för administration står för ersättningen för intresseorganisationernas 
ledamöter.  
 
Ersättning utgår inte för insynsplats i rådet.    
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2. Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling i kommunen. 
Detta omfattar bland annat frågor som hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, trygghet, brotts- och 
drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 
• verka för förbättrad hälsa bland kommunens innevånare 
• driva frågor där samverkan är av betydelse för förbättrad folkhälsa i kommunen 
• fungera som lokalt brottsförebyggande råd (PiteBrå) 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
• fungera som en styrgrupp för olika folkhälsoprojekt, besluta om genomförandeplaner/ 

handlingsplaner.  
• vara ett forum för utbyte och spridning av information, stöd och hjälp vid 

folkhälsoarbetet i Piteå. 
• lyfta fram gemensamma frågor 
• sprida folkhälsoperspektiven i den egna organisationen 
• skapa nätverk 
• samverka mot gemensamma mål 
• kunskapsförmedla och opinionsbilda 

Rådets sammansättning  

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande: 
2 ledamöter och 2 ersättare för Kommunstyrelsen varav en ledamot tillika är rådets ordförande 
1 ledamot och 1 ersättare för Barn- och utbildningsnämnden  
1 ledamot och 1 ersättare för Kultur- och fritidsnämnden  
1 ledamot och 1 ersättare för Samhällsbyggnadsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare för Socialnämnden  
 
1 ledamot och 1 ersättare för Kommunledningsförvaltningen  
1 ledamot och 1 ersättare för Utbildningsförvaltningen   
1 ledamot och 1 ersättare för Kultur, park och fritid  
1 ledamot och 1 ersättare för Samhällsbyggnads 
1 ledamot och 1 ersättare för Socialtjänsten   
 
Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av 
denne utsedd ersättare.  
 
1 ledamot och 1 ersättare för Polismyndigheten  
1 ledamot och 1 ersättare för Folktandvården i Piteå  
1 ledamot och 1 ersättare för Närsjukvården i Piteå  
 
4 § Kommunstyrelsen ansvarar för administrationen.  
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3. Förebygganderådet 
Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, 
förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor och 
deras barn. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 
• förstärka det förebyggande arbetet 
• verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
• initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/ 

nämnder och förvaltningar 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
• möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå 
• inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter 
• svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område 

i förebyggande syfte 
• framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

förvaltning 
• uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället. 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 12 ledamöter som nomineras enligt följande:  
1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 
 
Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från intresseorganisationernas nomineringar.   
 
4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  
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Maria Öman_2
 I dagsläget är sex ordinarie platser i rådet avsedda för intresseföreningarna som är totalt elva stycken till antalet. Detta innebär att fem föreningar har rollen som ersättande föreningar vid ordinarie förenings bortavaro. För att möjliggöra att fler intresseföreningar får chansen att närvara vid rådets sammanträden föreslås att de ledamöter som lottats att bli ersättande förening, går in som ordinarie förening efter två år och de som suttit som ordinarie blir ersättande förening resterande tid i mandatperioden. Den förening som av rådet väljs att vara vice ordförande sitter som ordinarie förening hela mandatperioden. Rådet föreslår även att möjliggöra att Piteå Kristna Råd (PKR) får en plats som adjungerande förening i rådet under hela mandatperioden. Detta på grund av att PKR företräder många små föreningar. Ledamöter från intresseföreningar skiftar plats mellan ordinarie förening och ersättande förening efter halva mandatperioden. Den förening som av rådet väljs att vara vice ordförande sitter som ordinarie förening hela mandatperioden. Piteå Kristna Råd tilldelas en adjungerande plats i rådet och sitter hela mandatperioden.
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4. Landsbygdspolitiska rådet  
Landsbygdspolitiska rådet arbetar för att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för 
medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och 
kommunen. Frågorna kan handla om förbättring och utveckling av landsbygden, exempelvis 
bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 
• förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem. 
• verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering. 
• initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i 

Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar. 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
• fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling 
• vara remissorgan i frågor som berör landsbygden 
• bevaka kommunala frågor med anknytning till landsbygdsutveckling 
• följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, resurser, lagar och 

intentioner för området 
• framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

Förvaltning 
• utse årets by i Piteå Kommun 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande: 
3 2 ledamöter och 3 2 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden/Fastighets- och servicenämnden 
(delas) 
1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamöter och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden/Socialnämnden (delas) 
 
2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av företag som är verksamma på landsbygden 
2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av byamän i Piteå kommun 
2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av Piteå kommuns byaforum 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun 
 
4 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för administrationen.   
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Maria Öman_3
LPR: Under stycket ”Uppgifter” omarbetar vi meningen: fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling samt lägger till en ny punkt: följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar ochnya intentioner på området,

Maria Öman_4
extra möte för detta

Maria Öman_5
För att inte balansen mellan politiker och intresseorg ska bli för stor föreslås att KS minskar med 1 ledamot

Maria Öman_6
LPR: Rådet föreslår även att vi utökar antalet platser så att alla nämnder blir representeradeunder hela mandatperioden, istället för att de måste dela på platsen. Huvudsyftet är brarepresentation. Majvor vill behålla förhållandet som det är idag mellan intresseorganisationer och dePolitiska nämnderna. 
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5. Pensionärsrådet 
Pensionärsrådet arbetar för att på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor för 
pensionärskollektivet. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 
• förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som berör dem 
• verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering 
• initiera nya frågor som berör pensionärer i Kommunstyrelse/nämnder och 

förvaltningar 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
• hålla sig underrättade om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning 

och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet 
• samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella frågor som berör 

pensionärskollektivet 
• inhämta synpunkter och erfarenheter och göra Kommunstyrelsen, nämnderna och 

förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i samhället som påverkar 
pensionärskollektivet i samhället 

• informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som 
berör pensionärskollektivet i samhället.  

• framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd 
eller förvaltning 

• vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör 
pensionärskollektivet 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13-16 ledamöter som nomineras enligt följande:  
 
1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 
 
Pensionärsorganisationerna som tillhör riksorganisationer nominerar 7 ledamöter och 7 
ersättare.  
 
4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  
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6. Tillgänglighetsrådet 
Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller psykiska 
skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 
• förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör 

dem 
• verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i 

nämndernas åtgärder och planering. 
• initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i 

Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar. 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
• hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice 
• samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor 
• inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt 

göra de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av 
samhällets service 

• följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och 
nya intentioner inom området 

• framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 
förvaltning 

• verka för bra information till allmänheten i allmänhet och till personer med nedsatt 
funktionsförmåga i synnerhet 

• verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt 
funktionsförmåga 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13-15 ledamöter som nomineras enligt följande:  
1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 
 
Övriga 6-8 ledamöter och 6-8 ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas 
nomineringar.  
 
4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen. 
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 Kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 
Datum  2019-08-21 
Dnr 19KS505 

 
 
 
Reglemente för Brukarråd 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för 
Brukarråd. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 
mandatperiod. Inför denna revidering har alla brukarråd fått möjlighet att uppdatera innehållet 
i reglementet.  
 
Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 
små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 
till gemensamt reglemente för brukarråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler och 
uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då eventuella 
ändringar inte behöver göras i fem individuella reglementen. Kommunledningsförvaltningens 
förslag till gemensamt reglemente har remitterats för yttrande till alla brukarråden. 
 
I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 
har idag fem brukarråd; Folkhälsorådet, Förebygganderådet, Landsbygdspolitiska rådet, 
Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. 
 
I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 
ändringarna är: 
 
1. Allmänt  
Förkortad inledning (även till respektive brukarråd).  
 
1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 
mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 
brukarråd. 
2§, 3§ Specifika skillnader för Folkhälsorådet har lagts in i paragrafen.   
8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet. 
9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges. 
10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning. 
 
2. Folkhälsorådet 
4§ Rådet byter ansvarig förvaltning från Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
4. Landsbygdspolitiska rådet 
2§ Tillägg till uppgifter utifrån önskemål från rådet. 
3§ Nytt förslag till antal ledamöter utifrån önskemål från rådet, För att inte balansen mellan 
politiker och intresseorganisationerna ska bli för stor föreslås att Kommunstyrelsen minskar 
med 1 ledamot. 
 
5. Pensionärsrådet 
2§ Rådets uppgifter har omformuleras.  
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 Kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 
Datum  2019-08-21 
Dnr 19KS505 

 
 
 
3§ Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för pensionärsorganisationerna ska bli jämnare. 
 
6. Tillgänglighetsrådet 
Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för funktionsrättsorganisationerna ska bli jämnare. 
 
Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Maria Öman 
Kommunsekreterare 
Kommunledningsförvaltningen 

(172 av 247)



 

Datum 
2019-05-28 

 
 
 

   
 

 
 

  

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

 
  

Information om nya taxor 2020 

Ärendebeskrivning 
Uppräkning av nya avgifter inför 2020. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle 
hemtjänstavgifterna inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex 
(OPI). Inför 2020 innebär det en höjning av 2,7 procent på årets hemtjänstavgifter.  
 
                                                                                       2019  2020 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.)           264 kr/tim   271 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull   210 kr/tim      216 kr/tim 
Ledsagningsavgift    264 kr/tim      271 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet 
för boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter 
ska ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. 
Inför 2020 innebär det en höjning av 2,7 procent. 
 
   2019  2020 
Individuell kostnad    350 kr/månad/boende  359 kr/månad 
                                                                 475 kr/månad/parboende  488 kr/månad 
 
Övriga taxor förblir oförändrade 2020. 
 
Ärendet har ej varit upp i nämnd ännu. 
 
 
 
Anna Duvmo 
Handläggare 
Socialförvaltningen 
 

 

(173 av 247)



Höjning av måltidsavgifter inom Måltidsservice

Nya taxor och avgifter träder i kraft från 1 februari 2020

Prisförslag
 exkl moms Inkl moms

Biståndsbeslut av Socialtjänsten

Särskilt boende 93,5% kostnadstäckning:
Måltidsabonnemang 3 mål + mellanmål        3 906 kr/månad

Dagsportioner 3 mål + mellanmål 130 kr/dag
(Korttidsboende)

Övriga priser (ej biståndsbeslut)
Gäst per portion kr69
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Förändring jämfört med
nuvarande avgift 

kr %

+ 52 kr 1,3%

+ 2 kr 1,3%

 + 0 kr 0,0%
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

1  

 

 

  

 

 

 

 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset 

  kl. 09:00-12:20 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

 Christina Oskarsson (PRO), vice ordförande  

 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

 Benny Edlund, PRO 

 Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF 

 Gunn Bergdahl, SPF 

 Åke Forslund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Iva Lundström, SKPF 

 Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 
 

Övriga deltagare  Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen 

    Anna Duvmo, Avgiftshandläggare 

    Mona Norman, Avgiftshandläggare 

    Mathias Keisu, Trafikplanerare 

    Vera Renberg, Kommunledningsförvaltningen  

 
 

Utses att justera Mona Wilsson, SPF 

 
        Paragrafer §24-§34 

 

Sekreterare Helena Sandström 

 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) 

 

 
 

Justerande Mona Wilsson, SPF 
 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen ÄO  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

2  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 24 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§25 

Val av justerare 

Mona Wilsson utses att justera dagens protokoll. 

 

§26 

Godkännande av dagordningen 

Punkt 9 läggs som punkt 4, och punkt 4 läggs som punkt 9 på dagordningen. 

Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

3  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§27 

Uppdatering kring kosten 

- matens kvalitet, plastbyttor, midsommartallriken 

Fastighets- och servicenämnden, Kost- och servicenämnden 

 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för varm mat till särskilt boende. Kost- och 

servicenämnden har ett samverkansavtal med Luleå kommun och levererar kyld mat till 

ordinärt boende i båda kommunerna.  

När det gäller kosten i både ordinärt och särskilt boende så har man kostombudsträffar med 

både personal och anhöriga, samt att man arbetar med ett avvikelsesystem. När det 

inkommer avvikelser så handlar det oftast om matens kvalitet eller leveranser, och det är ofta 

då det även blir en medial fråga. Om man betänker att det dagligen produceras 12 500 

portioner så inkommer det inte särskilt mycket avvikelser. Vi försöker utveckla möjligheten 

att välja mat, redan idag finns flera alternativ varje dag. Vi tar in synpunkter från anhörigträffar 

och kostträffar och försöker utveckla menyerna. 

Vid högtider försöker vi ordna lite mer traditionell mat, vilket för oss till midsommartallriken 

som var med i Piteå-Tidningen. Detta har lett till interna diskussioner med målsättningen att 

förbättra. Man har bland annat diskuterat hur man bör reagera om man upptäcker att det ser 

uppenbart avvikande ut när man packer maten. Hur man ska hantera det är en del av ett 

förbättringsarbete för att klara en jämn och god kvalitet på den mat som levereras till våra 

kunder. När det gäller det fall som uppmärksammades i Piteå-Tidningen så var det viktigt att 

offentligt be om ursäkt. 

Den kylda maten som levereras till våra kunder sker enligt en metod som kallas Cook-and-

chill. Metoden används enligt instruktioner från livsmedelsverket och är enligt dem ett bra sätt 

att behålla näringen i maten. Vi har byggt ut Öjebyns produktionskök och det är utformat för 

att passa metoden cook-and-chill. 

Det har inkommit kritik gällande den varma mat som levereras i plastbyttor med 

frågeställningen om det är ohälsosamt att värma mat i plastbyttor? Det frigörs inga 

ohälsosamma ämnen från plasten så länge uppvärmningen sker enligt instruktioner från 

livsmedelsverket och även enligt EU-direktiv. Man har kommit fram till att det skulle vara mer 

påfrestande för miljö och personal om man skulle återgå till rostfria kantiner. 

Engångsplast är på väg att fasas ut, men man försöker hålla koll på vilka alternativ som finns 

och förhoppningsvis kommer det något som man enkelt kan ersätta engångsplasten med. 

 

Det nya demensboendet Ängsgården är nu invigt. Det är klimatanpassad inomhusmiljö och 

kyld tilluft redan från början. Man har även påbörjat projektering för ytterligare ett nytt 

särskilt boende för äldre.  

 

Måltidstaxa – Inför 2020 kommer måltidsabbonnemanget att höjas med 52kr/mån enligt 

förslaget, i övrigt ingen höjning. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

4  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§28 

Piteå MR-kommun 2021 

Vera Renberg 

Bilaga 1 

Det finns ett beslut med konceptet att Piteå ska vara en MR-kommun (Mänskliga Rättigheter) 

och det är ett område som ska vara prioriterat. 

Man bör i varje kommun skapa en platform där man kan föra de här direktiven. Det finns 

ingen certfiering eller diplomering utan man utropar sig själv. Det är upp till varje kommun 

eller region vad man åtar sig. Man vill stärka kunskap och medvetenhet, både internt och ut 

mot våra invånare – det handlar om hela samhället. 

Man arbetar med ett översiktsarbete och inom Socialtjänsten arbetar man mycket med 

brukardialog, man följer upp och kommunicerar resultat. 

 

Piteå kommun är uppmärksammade på nationell nivå som ett gott exempel. 

Förvaltningschefer och chefer i kommunens bolag är jätteintresserade av detta. 

Alla förvaltningschefer har gått utbildning i detta och man har gjort en extern kampanj för att 

försöka involvera fler. 

Synpunkter angående vad vi tillsammans kan göra för MR-frågorna kopplat till äldrefrågorna 

välkomnas. Kontakta Vera Renberg via kommunens växel 0911-69 60 00 

En synpunkt lämnas under kommunala pensionärsrådets sammanträde där man menar att det 

kan vara bra om man skriver ut mänskliga rättigheter istället för MR – för att folk ska förstå. 

 

Det finns broschyrer att få i stadshusets foajé om man vill ha informationsmaterial. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

5  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§29 

Tillgänglighet av busshållplatser i Piteå kommun 

Mathias Keisu, trafikplanerare 

Det finns ca 230 busshållplatser för tätortstrafiken. En del är fullt tillgängliga för både 

rörelsehinder och synnedsättning, andra är anpassade antingen för syn- eller rörelsehinder, 

och vissa platser är inte anpassade alls. 

Det har gjorts en undersökning som visar just att det finns brister men att de flesta hållplatser 

är fullt tillgängliga. Det är även viktigt att titta på hur man tar sig till och från hållplatserna så 

att det fungerar på ett vettigt sätt. Kommunen ansvarar bara för de hållplatser som gäller 

tätortstrafiken. Det finns inga särskilt avsatta medel för att åtgärda hållplatserna utan det sker 

oftast i samband med att gatorna görs om. 

 

Bussresandet ökar hela tiden. Förra året (läs 2018) var det 408 000 resor och det ser ut att 

vara ännu mer i år. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

6  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§30 

Bostadsbidrag i särskilt boende 

Anna Duvmo, Mona Norman, Avgiftshandläggare 

Bilaga 2 

 

Avgiftshandläggarna bedömer hur stort avgiftsutrymmet är för varje brukare som har insatser 

från kommunen. De berättade om hur de räknar ut avgiftsutrymmet för insatser inom 

hemtjänst och särskilt boende. Se bilaga 2 

 

Det är en biståndshandläggare som gör en bedömning om själva insatsen. Bedömningen görs 

utefter individens behov. 

 

Nya avgifter 

Inför 2020 blir det en höjning med 2,7% på hemtjänstavgiften, i övrigt inga ändringar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

7  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§31 

Gemensamt reglemente för brukarråden 

Bilaga 3-5 

Rådet går igenom det föreslagna gemensamma reglemente för kommunens brukarråd.  

Rådet godkänner ändringarna. 

Rådet lämnar ingen synpunkt gällande rådets sammansättning. Intresseorganisationerna 

inkommer själva med synpunkter till Kommunstyrelsen senast 24 oktober 2019. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

8  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§32 

Demensutbildning Ängsgården 

Helena Magnusson 

50 undersköterskor får utbildning i demenssjukdomar. De utbildas i vad som händer i hjärnan 

vid en demenssjukdom och hur det yttrar sig, samt hur man arbetar i BPSD.  

BPSD är en förkortning av “beteendemässiga och psykiska symptom vid demens”. Att 

innefatta detta i omvårdnadsarbetet innebär att personalen får en tydligare mer genomtänkt 

struktur att arbeta efter. 

 

Centrala studiedagar i äldreomsorgen – Sture Eriksson från Umeå talade om 

demenssjukdomar. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

9  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§33 

Nämnderna har ordet 

 

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen, Fastighets- och service förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

sitter i en styrgrupp för projektering av ett nytt särskilt boende för äldre med 80 platser. Det 

är tre lägen som är aktuella – Norrstrand, Munkberga och Strömnäsbacken.  

Rådet har inga synpunkter angående dessa tre lägen. 

Det nya boendet ska ersätta platserna som finns på Munkberga idag. 

Strömnäsbacken är ett utvecklingsområde. Tanken är att Piteå ska växa där, det är ett 

framtida område. 

 

Norrgården öppnar nio platser vid årsskiftet 2019/2020. 

Omorganisationen av socialtjänsten fortsätter, vi arbetar vidare med vår ekonomi. 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Piteå togs ut som en av de åtta bästa friluftskommunerna. 

Källboparken är klar nu. 

Det har påbörjats ett arbete kring att röja gång- och cykelvägar så att lampskenet kommer 

fram bättre. 

En ny scen byggs i Badhusparken. 

Vi investerar i Lindbäcksstadion med nya ljus i backarna. 

Uppmanar alla att hålla utkik efter alla evenemang i Piteå. Det produceras mycket i 

kommunen. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden flyttar till gamla Åhlénshuset. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-09-13 

10  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§34 

Övriga frågor 
Det kommer att bli Åse Borgeryd som kommer och arbetar med träning för seniorer under 

Seniorveckan. 

 

Mötet avslutas. 
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Piteå 
MR-kommun 2021
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Varför?
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Internationella mål 
FN, Världsbanken etc. 

EU och 
Europaråds mål 

Nationella 
mål 

Lokala 
mål

FN:s deklaration om de mänskliga 
rättighetera

Agenda 2030

Additional Protocol to the European
Charter of Local Self-Government
on the right to participate in the affairs
of a local authority

Utrecht, 16.XI.2009

Regeringens demokratipolitiska mål 
är en levande demokrati som är 
uthållig, kännetecknas av 
delaktighet och där möjligheterna 
till inflytande är jämlika (prop. 
2017/18:1, UO 1). 

Regeringens strategi för 
arbetet med de mänskliga 
rättigheterna 
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MR i styrning och ledning
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”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund”

”Pitebor i alla åldrar ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling”

”Service och bemötande utformas jämställt i 
alla kommunens verksamheter”
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Vad?
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Att göra mänskliga rättigheter

• Respektera mänskliga rättigheter (inte själv kränka eller bortprioritera)

• Skydda mänskliga rättigheter (förhindra andras kränkningar, utvärdera och avkräva ansvar 
av myndigheter)

• Främja mänskliga rättigheter (sprida kunskap om mänskliga rättigheter och använda dessa 
ramverk) 
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Styrande dokument där MR är inarbetat

- Verksamhetsplan Vep 2019-2021

- Riktlinjer inför budgetarbetet 2020-2022

- Reglementen för styrelser och nämnder

- Riktlinjer mänskliga rättigheter – mångfald

- Ägardirektivet ”Bolaget är en del av Piteå kommun och ska därmed då det är tillämpligt, verka 
för att kommunens övergripande mål följs”
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En MR-kommun/region åtar sig att:

 stärka kunskapen och medvetenheten 

 införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter 

 involvera

 synliggöra dilemman och konflikter

 följa upp och kommunicera resultat

 säkerställa MR i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal
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Hur?
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”MR resan” 
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Riktlinjer MR Mångfald

För Piteå kommuns verksamheter handlar det om att fortsätta utveckla uppdragen som 

• Samhällsaktör 

• Demokratiaktör

• Välfärdsaktör 

• Arbetsgivare

Exempelvis genom folkhälsoarbetet, ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, medborgardialog, 
jämställdhetsarbetet, integrationsfrågor generellt och tillgänglighetsfrågor.
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Kunskap för ökad insikt
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www.pitea.se/ettpiteaforalla

(199 av 247)

http://www.pitea.se/ettpiteaforalla


Vad kan vi tillsammans göra för MR-frågorna 
kopplat till äldrefrågor?
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Är det hit man 

kommer när man 

kommer hem?

Det beror på oss alla.
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1. Allmänt 

Detta reglemente reglerar kommunens brukarråd; Folkhälsorådet, Förebygganderådet, 

Landsbygdspolitiska rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Första kapitlet tar upp 

allmänna förutsättningar och gemensamma bestämmelser för samtliga råd. De efterföljande 

kapitlen tar upp de specifika rådens syfte, uppgifter och sammansättning.  

 

Kommunallagen (2017:725, KL) anger att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem 

som brukar deras tjänster. Piteå kommun har därför inrättat brukarråden för samråd, 

överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare 

för organisationer som arbetar inom dessa specifika intresseområden. 

 

Brukarråden ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 

Organisation och arbetsformer 

1 § Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för tid som sammanfaller med 

mandatperiod för kommunstyrelsen ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare 

i rådet för en period om fyra år från året april-mars .  

 

 

Löpande under mandatperioden kan rådet nominera nya ledamöter för att 

intresseorganisationerna ska ha möjlighet att växla mellan ordinarie- och ersättarplatser i rådet.  

 

Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning.  

 

För att kunna vara ledamot eller ersättare i rådet krävs medlemskap i aktuell organisation.  

 

2 § Rådet utser inom sig ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden utses 

från kommunstyrelsens ledamöter och vice ordföranden från företrädarna för 

intresseorganisationerna. Råd utan intresseorganisationer utser ingen vice ordförande. 

 

3 § Rådet kan tillsätta utskott med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till 

sammanträden eller fungera som arbetsgrupp. Arbetsutskottet består av rådets ordförande, vice 

ordförande, en representant från en nämnd som inte innehar ordförande- eller vice 

ordförandeposterna, samt ytterligare två representanter från intresseorganisationerna, 

tillsammans fem ledamöter. Personliga ersättare ska utses för samtliga ledamöter. 

 

Folkhälsorådets ordförande bereder tillsammans med ansvarig tjänsteperson ärenden och 

föreslår dagordning till sammanträden.  

 

4 § Som sekreterare i råden och dess arbetsutskott utses tjänsteperson från förvaltningen som 

ansvarar för administration av rådet. 

Sammanträden 

5 § Sammanträden ska hållas fyra gånger per år. Rådet bestämmer dag och tid för 

sammanträden. 

 

Kommenterad [MÖ1]: För att inte gamla ledamöter utan 

mandat från någon nämnd ska sitta i rådet vid mandatskiftet.  

Kommenterad [MÖ2]: Piteå HjärtLung med flera anser att 

uppdraget i råden ska vara knutet till uppdraget i föreningen, så 

att man kan byta under pågående mandatperiod, om en person 

slutar med uppdraget i föreningen. 
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Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, arbetsutskott eller om mer än hälften av 

rådets ledamöter begär det. 

 

6 § Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas till rådets ledamöter och ersättare senast 10 

dagar före sammanträdet. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som ska 

skickas till ledamöter och ersättare. 

 

7 § Till sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att 

ersättare kallas. 

 

8 § Representant från intresseorganisation som bedriver organiserad verksamhet i kommunen 

kan efter beslut i brukarrådet erhålla insynsplats med yttranderätt men inte beslutsrätt i rådet. 

Representant för sådan organisation får inträda som tjänstgörande ersättare om så behövs för att 

organisationernas representation i rådet ska bli fulltalig. 

 

9 § Sammanträdesprotokollen ska justeras av ordförande samt en av rådet utsedd ledamot. 

 

Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av behandlande ärenden. Fullständiga 

protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, deltagande nämnder samt de i kommunen 

verksamma lokala intresseorganisationer som berörs av rådets verksamhet.  

Ekonomi 

10 § Ersättning för rådets ledamöter och ersättare följer Piteå kommuns Bestämmelser om 

ersättning till förtroendevalda. Respektive nämnd står för ersättningen för sina ledamöter. 

Nämnd ansvarig för administration står för ersättningen för intresseorganisationernas 

ledamöter.  

 

Ersättning utgår inte för insynsplats i rådet.    
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2. Folkhälsorådet 

Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling i kommunen. 

Detta omfattar bland annat frågor som hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, trygghet, brotts- och 

drogförebyggande arbete och berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 verka för förbättrad hälsa bland kommunens innevånare 

 driva frågor där samverkan är av betydelse för förbättrad folkhälsa i kommunen 

 fungera som lokalt brottsförebyggande råd (PiteBrå) 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 fungera som en styrgrupp för olika folkhälsoprojekt, besluta om genomförandeplaner/ 

handlingsplaner.  

 vara ett forum för utbyte och spridning av information, stöd och hjälp vid 

folkhälsoarbetet i Piteå. 

 lyfta fram gemensamma frågor 

 sprida folkhälsoperspektiven i den egna organisationen 

 skapa nätverk 

 samverka mot gemensamma mål 

 kunskapsförmedla och opinionsbilda 

Rådets sammansättning  

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande: 

2 ledamöter och 2 ersättare för Kommunstyrelsen varav en ledamot tillika är rådets ordförande 

1 ledamot och 1 ersättare för Barn- och utbildningsnämnden  

1 ledamot och 1 ersättare för Kultur- och fritidsnämnden  

1 ledamot och 1 ersättare för Samhällsbyggnadsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare för Socialnämnden  

 

1 ledamot och 1 ersättare för Kommunledningsförvaltningen  

1 ledamot och 1 ersättare för Utbildningsförvaltningen   

1 ledamot och 1 ersättare för Kultur, park och fritid  

1 ledamot och 1 ersättare för Samhällsbyggnads 

1 ledamot och 1 ersättare för Socialtjänsten   

 

Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av 

denne utsedd ersättare.  

 

1 ledamot och 1 ersättare för Polismyndigheten  

1 ledamot och 1 ersättare för Folktandvården i Piteå  

1 ledamot och 1 ersättare för Närsjukvården i Piteå  

 

4 § Kommunstyrelsen ansvarar för administrationen.  
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3. Förebygganderådet 
Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, 

förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor och 

deras barn. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka det förebyggande arbetet 

 verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering 

 initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/ 

nämnder och förvaltningar 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå 

 inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

 svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område 

i förebyggande syfte 

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

förvaltning 

 uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället. 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 12 ledamöter som nomineras enligt följande:  

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från intresseorganisationernas nomineringar.   

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [MÖ3]:  
 I dagsläget är sex ordinarie platser i rådet avsedda för 

intresseföreningarna som är totalt elva stycken till antalet. Detta 

innebär att fem föreningar har rollen som ersättande föreningar 
vid ordinarie förenings bortavaro.  

För att möjliggöra att fler intresseföreningar får chansen att 

närvara vid rådets sammanträden föreslås att de ledamöter som 

lottats att bli ersättande förening, går in som ordinarie förening 

efter två år och de som suttit som ordinarie blir ersättande 

förening resterande tid i mandatperioden. Den förening som av 

rådet väljs att vara vice ordförande sitter som ordinarie förening 

hela mandatperioden.  

Rådet föreslår även att möjliggöra att Piteå Kristna Råd (PKR) får 
en plats som adjungerande förening i rådet under hela 

mandatperioden. Detta på grund av att PKR företräder många små 

föreningar. 

 

 Ledamöter från intresseföreningar skiftar plats mellan ordinarie 

förening och ersättande förening efter halva mandatperioden. 

Den förening som av rådet väljs att vara vice ordförande sitter 

som ordinarie förening hela mandatperioden.  

 
Piteå Kristna Råd tilldelas en adjungerande plats i rådet och 

sitter hela mandatperioden. 
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4. Landsbygdspolitiska rådet  

Landsbygdspolitiska rådet arbetar för att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för 

medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och 

kommunen. Frågorna kan handla om förbättring och utveckling av landsbygden, exempelvis 

bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem. 

 verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering. 

 initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i 

Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar. 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling 

 vara remissorgan i frågor som berör landsbygden 

 bevaka kommunala frågor med anknytning till landsbygdsutveckling 

 följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, resurser, lagar och 

intentioner för området 

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

Förvaltning 

 utse årets by i Piteå Kommun 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 14 ledamöter som nomineras enligt följande: 

3 2 ledamöter och 3 2 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden/Fastighets- och servicenämnden 

(delas) 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamöter och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden/Socialnämnden (delas) 

 

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av företag som är verksamma på landsbygden 

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av byamän i Piteå kommun 

2 ledamöter och 2 ersättare nomineras av Piteå kommuns byaforum 

1 ledamot och 1 ersättare nomineras av Lantbrukarnas Riksförbund i Piteå kommun 

 

4 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för administrationen.   

Kommenterad [MÖ4]: LPR: Under stycket ”Uppgifter” 

omarbetar vi meningen: fungera som processtöd i arbetet 

kring landsbygdsutveckling samt lägger till en ny punkt: följa 

den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya 

resurser, nya lagar och 

nya intentioner på området, 
 

Kommenterad [MÖ5]: extra möte för detta 

Kommenterad [MÖ6]: För att inte balansen mellan politiker 

och intresseorg ska bli för stor föreslås att KS minskar med 1 

ledamot 

Kommenterad [MÖ7]: LPR: Rådet föreslår även att vi 

utökar antalet platser så att alla nämnder blir 

representerade 

under hela mandatperioden, istället för att de måste dela på 

platsen. Huvudsyftet är bra 

representation.  

Majvor vill behålla förhållandet som det är idag mellan 

intresseorganisationer och de 

Politiska nämnderna.  
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5. Pensionärsrådet 

Pensionärsrådet arbetar för att på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor för 

pensionärskollektivet. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som berör dem 

 verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering 

 initiera nya frågor som berör pensionärer i Kommunstyrelse/nämnder och 

förvaltningar 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 hålla sig underrättade om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning 

och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet 

 samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella frågor som berör 

pensionärskollektivet 

 inhämta synpunkter och erfarenheter och göra Kommunstyrelsen, nämnderna och 

förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i samhället som påverkar 

pensionärskollektivet i samhället 

 informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som 

berör pensionärskollektivet i samhället.  

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd 

eller förvaltning 

 vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör 

pensionärskollektivet 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13-16 ledamöter som nomineras enligt följande:  

 

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Pensionärsorganisationerna som tillhör riksorganisationer nominerar 7 ledamöter och 7 

ersättare.  

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen.  
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6. Tillgänglighetsrådet 
Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller psykiska 

skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap. 

Syfte 

1 § Rådets syfte är att: 

 förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör 

dem 

 verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i 

nämndernas åtgärder och planering. 

 initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i 

Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar. 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Uppgifter 

2 § Rådet eller dess arbetsutskott ska: 

 hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice 

 samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor 

 inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt 

göra de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av 

samhällets service 

 följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och 

nya intentioner inom området 

 framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 

förvaltning 

 verka för bra information till allmänheten i allmänhet och till personer med nedsatt 

funktionsförmåga i synnerhet 

 verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt 

funktionsförmåga 

Rådets sammansättning 

3 § Rådet ska bestå av 13-15 ledamöter som nomineras enligt följande:  

1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelsen 

1 ledamot och 1 ersättare från Barn- och utbildningsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Fastighets- och servicenämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Kultur- och fritidsnämnden 

1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 

2 ledamöter och 2 ersättare från Socialnämnden 

 

Övriga 6-8 ledamöter och 6-8 ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas 

nomineringar.  

 

4 § Socialnämnden ansvarar för administrationen. 
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Tjänsteskrivelse 

Datum  2019-08-21 
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Reglemente för Brukarråd 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för 

Brukarråd. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 

mandatperiod. Inför denna revidering har alla brukarråd fått möjlighet att uppdatera innehållet 

i reglementet.  

 

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 

små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 

till gemensamt reglemente för brukarråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler och 

uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då eventuella 

ändringar inte behöver göras i fem individuella reglementen. Kommunledningsförvaltningens 

förslag till gemensamt reglemente har remitterats för yttrande till alla brukarråden. 

 

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 

har idag fem brukarråd; Folkhälsorådet, Förebygganderådet, Landsbygdspolitiska rådet, 

Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. 

 

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 

ändringarna är: 

 

1. Allmänt  

Förkortad inledning (även till respektive brukarråd).  

 

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 

mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 

brukarråd. 

2§, 3§ Specifika skillnader för Folkhälsorådet har lagts in i paragrafen.   

8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet. 

9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges. 

10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning. 

 

2. Folkhälsorådet 

4§ Rådet byter ansvarig förvaltning från Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

4. Landsbygdspolitiska rådet 

2§ Tillägg till uppgifter utifrån önskemål från rådet. 

3§ Nytt förslag till antal ledamöter utifrån önskemål från rådet, För att inte balansen mellan 

politiker och intresseorganisationerna ska bli för stor föreslås att Kommunstyrelsen minskar 

med 1 ledamot. 

 

5. Pensionärsrådet 

2§ Rådets uppgifter har omformuleras.  
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Tjänsteskrivelse 

Datum  2019-08-21 
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3§ Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 

representanter för pensionärsorganisationerna ska bli jämnare. 

 

6. Tillgänglighetsrådet 

Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 

representanter för funktionsrättsorganisationerna ska bli jämnare. 

 

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 

sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet. 

Beslutsunderlag 

 

Beslutet skickas till 

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 

 

 

 

Maria Öman 

Kommunsekreterare 

Kommunledningsförvaltningen 
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Avsändare: Kommunstyrelsen 

  

Mottagare: Helena.Sandstrom 

Michaela.Gebing 

Helena.Lindehag 

Maria.Oberg 

Gun-Britt.Wiksten 

Diarienummer:  19KS505 

Handläggare: Kommunsekreterare 

Remissdatum: 2019-08-23 

Önskat svarsdatum: 2019-10-24 

  
Kommentar: Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till 

gemensamt reglemente för brukarråden. Råden har idag var sitt 

reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med 

endast små språkliga variationer. Ett gemensamt reglemente 

samlar rådens regler och uppgifter i ett dokument på ett mer 

överskådligt sätt. 

 

Detta förslag vill vi att ni tar till råden för att de ska få möjlighet 

att lämna synpunkter. 

 

Dessutom vill vi att ni lämnar synpunkter på ett andra förslag: 

Hur ställer sig rådet till att även sammansättningen i rådet 

förändras till att förtroendevalda nominerar 7 ledamöter och 

intresseorganisationerna 6 ledamöter? Detta för att råden ska bli 

mer enhetliga. (OBS! Detta gäller inte Folkhälsorådet) 

 

 

Bifogade handlingar: 
 

Reglemente för Brukarråd 

  

Reglemente för Brukarråd 
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Ärende 21  

Återrapportering av 
ärendebevakningslistan 
oktober 2019
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Ärendebevakningslistan oktober 2019

Besluts-
datum

§ Uppdragsbeskrivning Klart senast Ansvarig

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

omorganisationen är 
klar

Avdelningschef 
SO 

2018-03-07 Au § 175 Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL Till SN 2019 VO-chef/ 
avdelningschef 
SO

2018-10-03
18SN363

Au § 623 Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, 
handledare daglig sysselsättning, personlig assistans samt 
kortidsvistelse

Redovisas till SN när 
omorganisationen är 
klar

Avdelningschef 
SO

2019-02-27 Sn § 43 Uppdatera dokumentet med aktiviteter för att stärka budgetprognosen 
2019

Pågår Förvaltningschef

2019-02-27 Sn § 38 Utreda förutsättningarna för en sammanhållen verksamhetsplan och 
årsredovisning för socialnämnden

Avdelningschef 
ADM

2019-02-27 Sn § 61 Utreda förutsättningar för att införa modellen "Bostad först" Arbetsgrupp 
Framtidens stöd 
och omsorg

2019-04-24 Sn § Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg Till SN 23 oktober 
2019

Verksamhets-
utvecklarna SO

2019-06-19 Sn § 160 Utreda hur föreningsbidraget för KTR ska fördelas i framtiden Förvaltningschef
2019-06-19 Sn § 161 Utreda hur föreningsbidraget för KPR ska fördelas i framtiden Förvaltningschef
2019-08-21 Au § 473 Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, 

kontaktfamiljer och ledsagare enl. Sol och LSS
2019-08-21 Au § 473 Utreda ersättningar till familjehem VO-chef Stöd till 

barn och familjer
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