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Ledamöter
Ersättare för kännedom

Socialnämnden

Tid

Plats

Ledamöter

Övriga deltagare

2020-01-17   kl. 08:30-17:00 

Ovalen

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

Mojgan Azari (S), adjungerad
Peter Arffman (L), adjungerad
Fredrik Sjömark, socialchef
Eva-Lena Lundberg, sekreterare
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Kallelse

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Diarienr 19SN237
  

Förslag på justerare: Siv Forslund
Förslag på tid och plats för justering: tisdag 21 januari 2020, kl 14:00, socialtjänsten
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2. Inlottade ärenden
Diarienr 19SN239
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3. Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för 
kontaktpersoner, kontaktfamiljer och ledsagare
Diarienr 19SN234
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden höja arvode och omkostnadsersättning för 
uppdragstagare enligt förslag i bilaga, från och med 2020-04-01.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under en längre tid uppmärksammat att det blir allt svårare att rekrytera 
uppdragstagare inom vissa uppdrag. Skälen till det bedöms vara flera till antalet, men ett utav 
skälen kan vara den ersättning som utgår och bedöms vara låg i förhållande till andra 
kommuner samt andra jämförbara uppdrag som erbjuder högre ersättning.

Ersättning till uppdragstagare är en viktig del för attraktion till uppdrag. Samtidigt får vi 
återkopplat till oss att råd och stöd, handledning samt tillgänglighet från handläggare är det som 
betyder likväl så mycket. I utredning och översyn (bilaga) så föreslår utredaren höjning av 
arvode, detta kopplat till övriga kommuner, interna skillnader samt SKR:s cirkulär och riktlinjer 
om arvoden och ersättningar

Då förvaltningen ständigt arbetar med sin attraktion som utförare och arbetsgivare så arbetar vi 
lika medvetet med ekonomisk hushållning. I det läge, och utmaningar som förvaltningen står 
inför så bedömer förvaltningen att i ett nuläge avvakta höjning av arvoden och 
omkostnadsersättningar. Förvaltningen skall fortsätta arbetet med att rekrytera och behålla 
uppdragstagare med befintliga ersättning, detta med stöd från förvaltningens olika professioner.

Beslutsunderlag
 §2 SN Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer 

och ledsagare
 Uppdrag ersättningsnivå kp, ledsagare
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4. Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020.
Diarienr 19SN226
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att anta föreslagna riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2020 med 1,9 
% för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2019

Förslag på fördelning enligt nedan.

Förändringarna är rödmarkerade i dokumentet.
Barn 0-20 föreslås en höjning av posten som avser barnförsäkring till 100 kr. Resterande belopp 
läggs på posten för hygien. Dessa poster är eftersatta utefter nivån på i huvudsak 
barnförsäkring.
För ensamstående vuxen justeras posten för hygien med 50 kr och resterande läggs på 
matposten.

För sambos är omräkning gjord för samtliga poster (livsmedel, kläder/skor, Fritid samt Hygien 
för att i större utsträckning följa normen för en ensamstående vuxen. Detta gör att normen för 
mat för sambos ökas, medan övriga poster motsvarar ensamstående x 2. Ökningen är sedan 
fördelad på samma sätt som för en ensamstående (50 kr hygien och resten på mat)
Övriga förändringar.
•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs från 2018 års nivå till Pitebos hyresnivåer för 2020. 
(Hyreshöjning 2% för 2019 samt 2% för 2020.)
Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till den lokala 
hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i riktlinjerna.
•Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt till 47 300 kronor en höjning med 800 kronor jämfört 
med 2019.
•Förtydligande vad som ingår i kostnad för internet samt att fakturaavgiften i regel inte ska 
beviljas.
•Tagit bort summor avseende högkostnad för läkarvård och medicin för att inte skriva fast sig 
om nivåerna ändras.
•Förtydligande gällande beräkning av uteätartillägget.
•Omformulering i text avseende våld i nära relation samt beviljande av busskort som inte avser 
arbetsresor.

Beslutsunderlag
 §6 SN Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020.
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020

(5 av 170)



Kallelse

5. Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020
Diarienr 19SN267
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner Piteå kommuns 
handlingsplan psykisk hälsa 2020 och utvärderingen av handlingsplanen 2019

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner har tillsammans gjort en överenskommelse om 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Syftet med 
överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk 
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Stimulansmedel psykisk hälsa har tilldelats kommunen sedan 2016-2019. Uppstarten var en 
treårig och mer långsiktig planering kopplad till pengarna. Tyvärr har man från statens sida inte 
gjort någon ytterligare långsiktig plan efter 2018. 2019 kom besked om stimulansmedlen inte 
förrän i slutet av juni 2019. Vi hade sedan tidigare reserverade medel och en planering för 2019 
som vi kunde arbeta efter under hela året trots det sena beskedet om pengar. För 2020 har vi 
ännu inte fått beslut om stimulansmedlen kommer att utbetalas som tidigare, med de besked 
som SKR (Sveriges kommuner och regioner) ger muntligt är att det kommer att se ut ungefär 
som 2019. Vår planering sedan tidigare är flerårig, och som nämnts ovan så har vi reserverat 
medel för att kunna genomföra insatser för målgruppen även 2020 oavsett om vi får 
stimulansmedel från staten eller ej.

Handlingsplanen 2020 innehåller en beskrivning och exempel på vad som genomförts under 
2019 samt en planering och budget för 2020. Föreslagen budget baserar sig på reserverade 
medel av tidigare erhållna stimulansbidrag psykisk hälsa. Får vi Stimulansmedel 2020 kan vi 
utifrån årets utbetalning anta att vi har ca 1,4 miljoner ytterligare att använda till målgruppen 
för 2020, för vilket vi i så fall behöver göra en särskild plan i början av 2020.

Beslutsunderlag
 §5 SN Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020 samt redovisning 2019
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6. Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL
Diarienr 19SN233
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att inte öppna ett korttids enligt SoL

Ärendebeskrivning
När det gäller korttids-SoL så har inte nämnden underlag som styrker behovet, nämnden har 
idag 2 st gynnande SoL-beslut när det gäller kortidsvistelse. Det har över tid varit få till antalet 
SoL-beslut när det gäller korttidsverkställighet

När det gäller att blanda SoL och LSS i kortidsverksamhet så är det generellt inga problem för 
de yngre barnen, det är när de blir äldre som det kan uppstå vissa behovsyttringar i 
verkställighet, men som sagt inga höga volymer idag. Verksamheten ser över möjligheten till att 
stänga kortidsverksamhet 1st helg/månad utifrån ekonomi och bemanning. En översyn pågår 
när det gäller fritidsverksamheten kopplat till korttids, tanken är att flytta fritidsverksamheten 
till skolan, det kan komma att påverka bemanning på korttidsverksamheten men främjar barn- 
och ungdomar som har behov av fritids. En minskad bemanning försvårar även det 
verkställighet till ett korttids enligt SoL.

Huvudsakliga skälet till att avvakta öppnande av korttids enligt SoL är dock den låga volymen 
samt efterfrågan.

Beslutsunderlag
 §4 SN Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL
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7. Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020
Diarienr 19SN266
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna listan på adjungerade 
ledamöter för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 
socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 
deltagande.

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 
vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls.

Januari – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Februari – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

Mars – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

April – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

Maj – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Juni – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

September – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

Oktober – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

November – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

December – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

Beslutsunderlag
 §7 SN Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020
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8. Delgivningar januari 2020
Diarienr 19SN241
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Protokoll KFR 191205
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 5 december 2019
 KTR Bilaga 1, EU-Projekt Kompetenslyftet PA
 KTR Bilaga 2, Datum för KTR under 2020
 §294 KF Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM
 § 296 Kommunfullmäktige Program för krisberedskap och civilt försvar 2020-2023
 Program  för krisberedskap och civilt försvar i Piteå kommun 2020-2023
 §297 KF Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 §313 KF Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) Kristin Jonsson samt fyllnadsval  Ann-

Kristin Isaksson- Socialnämnden 2019-2022
 Cirkulär 1944 Ersättning och villkor familjehemsvård mm 2020
 Cirkulär 1945 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL 2020
 Cirkulär 1946 Ersättning kontaktpersoner och kontaktfamiljer och korttidsvistelse enligt 

LSS 2020
 Cirkulär 19:48 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
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9. Delegationsbeslut
Diarienr 19SN240
  

Delegationsbeslut fattade 2019-12-01 - 2019-12-31 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.   
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10. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med december 2019
Diarienr 19SN22
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med 
december:

2019-08-02 Omplacering enligt 11 § LVU
2019-11-12 Placering enligt 11 § LVU
2019-11-21 Placering enligt 11 § LVU
2019-11-25 Placering enligt 11 § LVU
2019-12-04 Omhändertagande enligt 6 § LVU och placering enligt 11 § LVU

Beslutsunderlag
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt 

december 2019
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11. Återkoppling av ärendebevakningslistan januari 2020
Diarienr 19SN273
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari 2020.

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan:
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas våren 2020
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 17/1-20
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas när omorganisationen är klar
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas 2020
- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 
22/4-20
- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
ledsagare enl. SoL och LSS - redovisas SN 17/1-20
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet

Beslutsunderlag
 §10 SN Återkoppling av ärendebevakningslistan januari 2020
 Ärendebevakningslistan januari 2020
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12. Ordförande/socialchef informerar
Diarienr 19SN242
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13. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 19SN248
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14. Av ledamöterna väckta frågor
Diarienr 19SN244
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15. TEMA: Årsredovisning och årsbokslut 2019
Diarienr 19SN225
  

I dagsläget finns tyvärr inga handlingar klara. Förhoppningsvis kan handlingarna mejlas ut 
någon dag innan den 17/1, annars delas de vid sittande bord.
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Ärende 3  

Översyn av arvode och 
omkostnadsersättningar för 
kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer och ledsagare
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer och ledsagare
Diarienr 19SN234

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden höja arvode och omkostnadsersättning 
för uppdragstagare enligt förslag i bilaga, från och med 2020-04-01.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under en längre tid uppmärksammat att det blir allt svårare att rekrytera 
uppdragstagare inom vissa uppdrag. Skälen till det bedöms vara flera till antalet, men ett utav 
skälen kan vara den ersättning som utgår och bedöms vara låg i förhållande till andra 
kommuner samt andra jämförbara uppdrag som erbjuder högre ersättning.

Ersättning till uppdragstagare är en viktig del för attraktion till uppdrag. Samtidigt får vi 
återkopplat till oss att råd och stöd, handledning samt tillgänglighet från handläggare är det 
som betyder likväl så mycket. I utredning och översyn (bilaga) så föreslår utredaren höjning 
av arvode, detta kopplat till övriga kommuner, interna skillnader samt SKR:s cirkulär och 
riktlinjer om arvoden och ersättningar

Då förvaltningen ständigt arbetar med sin attraktion som utförare och arbetsgivare så arbetar 
vi lika medvetet med ekonomisk hushållning. I det läge, och utmaningar som förvaltningen 
står inför så bedömer förvaltningen att i ett nuläge avvakta höjning av arvoden och 
omkostnadsersättningar. Förvaltningen skall fortsätta arbetet med att rekrytera och behålla 
uppdragstagare med befintliga ersättning, detta med stöd från förvaltningens olika 
professioner.

Beslutsunderlag
 Uppdrag ersättningsnivå kp, ledsagare
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2 2019-11-21
 

Översyn av arvode och omkostnader till kontaktpersoner och 
ledsagare enligt LSS och SoL 

Vi LSS-handläggare upplever det svårt att rekrytera uppdragstagare och det påtalas ofta att det 
är låga ersättningsnivåer. Det händer att en del som anmält intresse och blir erbjuden uppdrag, 
tackar nej på grund av ersättningen. Det händer också att personer som haft eller har uppdrag 
hos stöd till barn och familj, där ersättningen ofta varit högre, väljer att tacka nej till uppdrag 
hos oss på grund av lägre ersättning. Det gör det svårt att både rekrytera och att verkställa. 

Vem som rekryterar och verkställer ser olika ut hos de olika avdelningarna inom 
socialtjänsten. För en del av oss innebär det att vi själva ska rekrytera uppdragstagare, samt 
sammanföra uppdragstagare och brukare utifrån behov och önskemål, vilket är tidskrävande. 
Ett svagt intresse gör det än mer tidskrävande och svårt. Vi LSS-handläggare har signalerat 
detta och undertecknad har tagit på mig i uppdrag att göra en översyn av arvode och 
omkostnader som utgår till uppdragstagare. 

Alla avdelningar inom socialtjänsten i Piteå kommun rör ledsagare eller kontaktperson enligt 
SoL eller LSS alternativt båda. Alla avdelningar rör inte till exempel avlösare, kontakt eller 
stödfamilj. Därför kommer översynen att avgränsas till kontaktpersoner och ledsagare enligt 
SoL och LSS. Om vidare översyn över andra insatser behöver göras får respektive avdelning 
ansvara för. 

Målet är att det ska vara attraktivt att vara uppdragstagare som kontaktperson och ledsagare 
inom socialtjänsten. Våra uppdragstagare har ett mycket viktigt och ansvarsfullt uppdrag och 
bidrar till en god samhällsinsats för en medborgare. 

Översynen innefattar att se över ersättningsnivån som utgår i socialtjänsten för 
kontaktpersoner och ledsagare enligt SoL och LSS och enligt vilka riktlinjer. Även att jämföra 
ersättningsnivåer med andra kommuner, göra ett förslag utifrån Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL):s rekommendationer samt att redovisa kostnad för 2018 och redovisa de 
ekonomiska konsekvenserna av förslaget.

Ersättning för kontaktpersoner enligt LSS och SoL enligt SKL:s riktlinjer

Av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär framgår riktlinjer för beräkning av 
ersättning till kontaktperson. Det innehåller tabeller för aktuella rekommendationer gällande 
belopp för arvode och omkostnader för år 2019. 
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Länk till kontaktperson enligt LSS där förslag till både arvode och omkostnader framgår. 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/ersattningtillkontaktpersonochkontaktf
amiljstodfamiljsomkorttidsvistelseenligtlssforar2019.25939.html

Länk till kontaktpersoner enligt SoL där förslag till både arvode och omkostnader framgår. 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/ersattningartillkontaktfamiljerochkont
aktpersonerenligtsolforar2019.25940.html

Vad som framgår av cirkulären avseende omkostnad i procent av prisbasbelopp: 

Omkostnadsersättning- beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. 
Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Sveriges Kommuner och 
Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i 
rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska 
kostnader. 2019 har SKL bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per 
månad och uppdragstagare, ska tas bort helt. 

Kronor per månad 
10 % - 388 kr
25 % - 969 kr
40 % - 1 550 kr

Vad som framgår av cirkulären avseende arvode i procent av prisbasbeloppet:

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

Kronor per månad
Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka10 - 35 % = 388 kr - 1 356 kr
Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka 20 - 45 % = 775 kr - 1 744 kr
Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen 30 - 55 % = 1 163 kr - 2 131 kr

Ersättning som utgår till kontaktpersoner inom socialtjänsten i Piteå kommun

Avdelningarna vuxna funktionsnedsatta, psykosocialt stöd och äldreomsorgen i Piteå 
kommun följer SKL:s riktlinjer och ger den schablonmässiga ersättningen 15 % arvode och 
15 % omkostnadsersättning för en träff per vecka med 1,5-2 timmar per tillfälle. Även 
individuella bedömningar görs utifrån uppdragets svårighetsgrad inom SKL:s riktlinjer. 

Stöd till barn och familjer ger ingen schablonmässig ersättning men följer SKL:s riktlinjer och 
ger i snitt 25-30 % i arvode för kontaktperson enligt LSS och SoL för en träff per vecka 
utifrån individuell bedömning. Omkostnadsersättning enligt LSS ges ungefär med 
motsvarande 100 kronor per vecka, vilket ungefär motsvarar 15 % i omkostnadsersättning. 
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Enligt SoL ges omkostnadsersättning med dubbel ersättning då den ska täcka både 
kontaktpersonens och barnets omkostnader för aktiviteter. 

Ersättning för ledsagarservice enligt LSS och SoL enligt SKL:s riktlinjer

Undertecknad har kontaktat personalstrateg Anette Carlsson som är behörig i frågan att vända 
sig till SKL för att ta del av vilket cirkulär som gäller som gäller för ledsagare. Anette 
Carlsson har därmed varit behjälplig att kontakta SKL, att tolka cirkulär och bilagor angående 
vad som gäller för ledsagare. 

I SKL:s cirkulärdatabas gäller cirkulär 17:19 om "Ändringar i Lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 – Prolongerad med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet 1 Prolongering av Överenskommelse om lön". I bilaga 2 PAN 16 
prolongerad framgår att även ledsagare omfattas av avtalet. Ledsagare anställda av 
kommunen omfattas inte av löneavtalet i bilaga 1 utan endast villkorsavtalet i bilaga 2. Anette 
Carlsson rekommenderar utifrån villkorsavtalet i bilaga 2 att ledsagare ska ha samma 
lägstalön som andra anställda, till exempel personliga assistenter och anhörigvårdare.

Ersättning som utgår till ledsagare inom socialtjänsten Piteå kommun

Vuxna funktionsnedsatta och äldreomsorgen som har uppdragstagare som ledsagare enligt 
SoL eller LSS utgår ifrån en lista som är baserad på en viss procent av de prisbasbelopp som 
gäller varje år. 2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor. Listan följer schabloniserade nivåer 
baserade på prisbasbeloppet, varje timme motsvarar en procentsats som ger ett arvode per 
månad. Dock följer nivån ingen precis enhetlig ersättning, arvodet motsvarar mellan 110-117 
kronor per timme beroende på antalet timmar som beviljas per månad. Ledsagare får ingen 
omkostnadsersättning utbetald. De får istället redovisa personliga utlägg för omkostnader 
genom att spara kvitton och skicka in. De får inte ersättning för mat eller fika utan endast 
kaffe, te eller läsk samt aktiviteter upp till priset av ungefär en biobiljett. Stöd till barn och 
familjer utgår ifrån SKL:s rekommendation som utgår till kontaktpersoner och ger 35 % av 
prisbasbeloppet (vilket motsvarar 1356 kronor per månad) till uppdragstagare som omfattar 
12 timmar per månad. Den omkostnadsersättning som utgår är bilersättning från stöd till barn 
och familjer då det är behovet i de aktuella uppdragen. Det vill säga att arvodesersättningen 
oavsett avdelning i Piteå kommun idag inte följer SKL:s rekommendationer gällande 
ledsagare. 

Skellefteå kommun

Kontaktperson LSS. Skellefteå kommun följer SKL:s riktlinjer och ger som schablon 25 % i 
arvode och 21 % i omkostnader till kontaktpersoner enligt LSS. De gör även individuella 
bedömningar som i något ärende är upp till 45 % i arvode för krävande uppdrag. De ger också 
individuell omkostnadsersättning för speciella aktiviteter samt för uppdrag som kräver mer 
resande, längre än inom stadskärnan. Detta oberoende om kontaktpersonen eller brukaren bor 
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utanför stadskärnan eller om aktiviteter sker utanför stadskärnan som innebär resande 
(Therese Öhlund, Skellefteå kommun).

Ledsagare LSS. Avseende ledsagare enligt LSS för barn och vuxna ger Skellefteå kommun 
ersättning utifrån kommunals avtal, PAN 16 från SKL. Skellefteå kommun anställer alla 
ledsagare på PAN. Ingen anställs på arvode. De flesta ledsagare är personliga assistenter som 
vill arbeta extra timmar, men det finns också personer som enbart anställs som ledsagare. 
Skellefteå kommun utgår ifrån lön som för outbildad är 115,76 kronor per timme och för 
utbildad 132,73 kronor per timme. Där görs således en individuell bedömning utifrån utbildning 
eller erfarenhet. Angående omkostnadsersättning betalar den enskilde sina egna kostnader i 
samband med ledsagningen och får ersättning i efterhand. Skellefteå kommun står för rimliga 
omkostnader för ledsagare, till exempel entréavgifter eller biobiljetter. Dyrare aktiviteter utöver 
det vanliga som exempelvis konsertbesök ska godkännas av ansvarig chef. Ledsagarens 
resekostnader för resor inom uppdraget ersätts endast med reskostnader i kollektivtrafik eller 
färdtjänst. Ledsagare bekostar själv resor till och från uppdraget. Ledsagaren ersätts också för 
utlägg för mat och fika på restaurang eller café. Kostnad för lunch och middag ersätts upp till 
94 kr utifrån skatteverkets riktlinjer. Fikakostnad ersätts för en dryck och ett fikabröd. Kostnad 
för hämtmat ersätts inte. För att ledsagaren ska få ersättning ska kvitto redovisas (Therese 
Öhlund, Skellefteå kommun).

Kontaktperson SoL. För barn och vuxna följer Skellefteå kommun SKL:s rekommendation. 
De gör i huvudsak individuella bedömningar men i snitt ges 25 % i arvode för en träff per vecka 
till kontaktpersoner. Angående omkostnadsersättning görs den helt individuellt utifrån vilka 
aktiviteter som beräknas utföras. De ger ersättning för bland annat mat, fika och aktiviteter. I 
enskilda fall där brukaren har mycket låg inkomst ges dubbel ersättning till kontaktpersonen 
som ska täcka både kontaktpersonen och brukarens omkostnad (Monica Allansdotter, 
Skellefteå kommun). 

Ledsagare SoL. Ledsagning SoL för barn har Skellefteå kommun inga ärenden och kan inte 
svara vilken ersättning som skulle utgå (Patrik Ragnestam, Skellefteå kommun). För personer 
18 år och uppåt som har hemtjänst och behöver ledsagning utförs enbart av hemtjänsten. Om 
en person inte har hemtjänst kan den beviljas utevistelse endast för detta ändamål och utförs då 
också av hemtjänst med omsorgstaxan. Det finns inga arvodesanställda ledsagare enligt SoL.  
(Eva Björklund, biståndshandläggare, Skellefteå kommun). 

Luleå kommun

Kontaktperson LSS och kontaktperson SoL. För barn och vuxna ges arvode med 25 % och 
omkostnadsersättning med 25 %. Ibland utgår extra omkostnadsersättning till kontaktpersoner 
till barn om barnet har mycket aktiviteter. Extra arvode kan ges om kontaktpersonen har 
särskilt kompetens som är nödvändigt för uppdraget, till exempel om uppdraget kräver tecken 
som stöd och kontaktpersonen har den kompetensen (Gerd Fyrander, Luleå kommun). 
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Ledsagarservice LSS. För barn och vuxna ges timlön eller månadslön enligt kommunals 
avtal med individuell lönesättning. Lägsta timlön enligt 2019-års nivå är ca 123,94 kronor per 
timme och högsta cirka 151,52 kronor per timme. Om en person har en vård- och 
omsorgsutbildning så kommer timlönen som lägst att ligga på 131,82kronor per timme, så 
utbildning kan spela in trots att just avlösare- och ledsagaryrket inte kräver någon formell 
utbildning. Luleå kommun har en grupp heltidsanställda som arbetar som ledsagare och 
avlösare. De har också PAN-anställda som även dem har timlön. 

Angående omkostnadsersättning har Luleå kommun inga riktlinjer för maxkostnader, däremot 
ska alla större aktiviteter först förankras hos chef. Ledsagaren får ersättning för alla typer av 
aktiviteter, så som minigolf, konserter, med mer. Ledsagare får ersättning för 40 kronor om de 
äter ute tillsammans med brukaren. All transport är betald till ledsagaren i form av busskort 
för att ta sig till och från brukaren. Utbetalning av omkostnader sker på olika sätt. Vid till 
exempel resa faktureras detta. Vid mindre aktiviteter får ledsagaren betala ur egen kassa, 
lämna in kvitto och antingen få pengarna åter via personligt utlägg eller från handkassa. Om 
brukaren ska resa bort utgår traktamente enligt avtal (Helene Johansson, Luleå kommun). 

Ledsagare SoL. Ledsagare till vuxna utförs endast av hemtjänst eller boendestöd. Skellefteå 
Kommun har inga arvodessanställda ledsagare enligt SoL (Monica Lindgren, Luleå kommun). 
Luleå kommun har inga ledsagare till barn enligt SoL. Om det skulle bli aktuellt skulle de 
anställas på samma villkor som enligt LSS (Helene Johansson, Luleå kommun). 

Förslag på nya riktlinjer i Piteå kommun

Förslaget är att ha en samsyn över hela socialtjänsten i Piteå kommun vilket också 
samstämmer med nya organisationen en socialtjänst. Att därmed ha samma schablonmässiga 
ersättningsnivå både avseende arvode och omkostnader för både kontaktperson och ledsagare, 
LSS och SoL inom alla avdelningar. Med undantag för individuella bedömningar som alltid 
kommer att vara nödvändigt utifrån uppdragets omfattning och komplexitet. Och att ha 
ungefärlig ersättningsnivå som närliggande kommuner, så som Skellefteå och Luleå. 

Kontaktperson enligt SoL och LSS
Förslaget är att höja den schablonmässiga ersättningsnivån till 25 % för arvodet för 
kontaktperson med en träff per vecka samt 25 % omkostnadsersättning, också med undantag 
för individuella bedömningar, både enligt SoL och LSS. Omkostnader föreslås täcka så väl 
reseersättning som aktiviteter. Samt att bilersättning kan utgå till kontaktpersonen i särskilda 
undantagsfall, alternativt bussbiljetter. Till exempel om brukaren eller uppdragstagaren bor 
långt ifrån centrala Piteå. Uppdragstagaren måste då fylla i bilersättningsrapport eller 
inkomma med kvitton från bussbiljetter. 

Ledsagarservice enligt LSS och ledsagare enligt SoL
Förslaget är att följa SKL:s rekommendation, som innebär att ge timlön utifrån kommunals 
avtal, PAN 16, med fortsatt arvodesanställning. Lägsta lön enligt PAN 16 från 2020-01-01 är 
118.50 kr per timme. I dagsläget utgår ersättning till ledsagare ungefär i den omfattningen 
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inom socialtjänsten. Personalstrateg Anette Carlsson har rekommenderat att ge samma 
lägstalön till ledsagare som till personliga assistenter. Enligt personalavdelningen har 
personliga assistenter inom kommunen grundlönen 118.18 kronor per timme som lägst. Har 
medarbetaren undersköterskeutbildning är det 133.94 kronor per timme. Sedan sätts lönen 
utifrån tidigare erfarenhet både inom och utom yrket enligt personalavdelningen. 

Eftersom många uppdragstagare antingen har utbildning eller erfarenhet är förslaget att ge 
125 kronor per timme i snitt, men som lägst 118,18 kronor per timme och som högst 133,94 
kronor per timme, för att fortsättningsvis göra individuella bedömningar både utifrån 
utbildning och erfarenhet men också utifrån uppdragets karaktär. Förslaget på höjningen är i 
ungefärlig enighet med Luleå kommuns ersättning som utgår till ledsagare med 123,94 kr per 
timme. Förslaget är att omkostnadsersättningen ska vara i enighet med vad som avses i 
Skellefteå kommun; aktiviteter upp till en biobiljett samt omkostnader för mat och fika enligt 
skatteverkets riktlinjer som uppdragstagaren får redovisa i form av kvitton. Samt att 
bilersättning kan utgå till ledsagare i särskilda undantagsfall, alternativt bussbiljetter. Till 
exempel om brukaren eller uppdragstagaren bor långt ifrån centrala Piteå. Uppdragstagaren 
måste då fylla i bilersättningsrapport eller inkomma med kvitton från bussbiljetter.

Kostnader / redovisning av kostnad för 2018, kostnad gentemot budget samt 
beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget

Kostnader (arvode och omkostnader) för ledsagning SoL och ledsagarservice LSS inom 
hela socialtjänsten, under år 2018 motsvarar 691.550 kr baserat på bokförda kostnader ur 
ekonomisystemet som ekonom Emelie Nilsson tagit fram. Till den summan tillkommer 
122.000 kronor för omkostnader som också är framtaget ur ekonomisystemet. Eftersom det 
inte framgår antal ärenden och vad varje ärende motsvarar i kostnad i ekonomisystemet är det 
inte möjligt att redovisa någon exakt ekonomisk konsekvens av förslaget, då ärendemängden 
ändras utifrån behov. Det är också olika ersättningsformer och utförare då vissa uppdrag 
utförs av arvodesanställda och vissa utförs av hemtjänst vilket ytterligare omöjliggör att ta 
reda på en exakt ekonomisk konsekvens av förslaget. Vad ovanstående summa innehåller 
framgår nämligen inte mer specifikt än kostnader som utgått avseende ledsagning. 

För att göra en så nära uppskattning av den ekonomiska konsekvensen som möjligt har jag 
kollat hur många ärenden som är aktuella i dagsläget. Enligt viva har hela socialtjänsten 99 
ärenden med insats ledsagarservice och ledsagare enligt SoL och LSS. Jag har sammanställt 
ärendemängden på varje avdelning inom socialtjänsten och tagit fram ett snitt för beviljade 
timmar per månad utifrån den ärendemängd som idag finns registrerat. Det snitt som beviljas i 
ledsagning och ledsagarservice både SoL och LSS över hela socialtjänsten är idag 8,9 timmar 
per månad per ärende. Var och ett ärende är beviljat utifrån timmar per månad och är bedömt 
efter individuella behov. 

Det snitt på arvode som hittills utgått är ungefär 115 kronor per timme. Nytt förslag på timlön 
är 125 kronor per timme. Varje ärende skulle således motsvara en kostnadsökning på 1068 
kronor per ärende per år. Med det totala antalet ärenden, det vill säga 99 ärenden som idag 
finns registrerade i viva skulle total kostnadsökning motsvarar 105.732 kronor per år. 
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Omkostnaderna bedöms framledes motsvara 2018 års budget, då förslaget inte innebär några 
direkta förändringar, utan i huvudsak ska täcka aktiviteter med brukaren som är individuell. 

Kostnader (arvode och omkostnader) för kontaktperson SoL och kontaktperson LSS 
inom hela socialtjänsten, under år 2018 motsvarar 3.274.000 kronor baserat på bokförda 
kostnader ur ekonomisystemet som ekonom Emelie Nilsson tagit fram. Detsamma gäller vid 
kontaktperson som vid ledsagning; då det inte framgår antal ärenden och vad varje ärende 
motsvarar i kostnad i ekonomisystemet är det inte möjligt att redovisa någon exakt ekonomisk 
konsekvens av förslaget, då ärendemängden ändras utifrån behov.

För att göra en så nära uppskattning av den ekonomiska konsekvensen som möjligt har jag 
kollat hur många ärenden som är aktuella i dagsläget. Enligt viva har hela socialtjänsten 147 
ärenden med insats kontaktperson enligt SoL och LSS. Utifrån förslaget att 25 % arvode och 
25 % omkostnader ska utgå inom hela socialtjänsten för en träff per vecka, utifrån aktuell 
ärendemängd skulle kostnaden motsvara 3.417.750 kronor. Det vill säga att det föreligger en 
kostnadsökning på 143.750 kronor i jämförelse med 2018 års budget. Det skulle innebära 
utifrån aktuell ärendemängd att fördyringen per ärende per år skulle motsvarande i snitt 978 
kronor.

Varför kostnadsökningen beräknas annorlunda än vid ledsagning är på grund av att det är 
svårare att räkna ut ett snitt för den ersättning som utgår, samt då det bättre torde 
överensstämma med faktiska kostnader i ekonomisystemet då samtliga uppdrag utförs av 
arvodesanställda till skillnad för ledsagare som bland annat delvis utförs av hemtjänst. 

2019-11-21

 

Sabina Lindberg, LSS-handläggare
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 6
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020.
Diarienr 19SN226

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att anta föreslagna riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstödet för 2020 med 1,9 
% för samtliga poster, avrundat till närmaste tiotal jämfört med riksnormen för 2019

Förslag på fördelning enligt nedan.

Förändringarna är rödmarkerade i dokumentet.
Barn 0-20 föreslås en höjning av posten som avser barnförsäkring till 100 kr. Resterande 
belopp läggs på posten för hygien. Dessa poster är eftersatta utefter nivån på i huvudsak 
barnförsäkring.
För ensamstående vuxen justeras posten för hygien med 50 kr och resterande läggs på 
matposten.

För sambos är omräkning gjord för samtliga poster (livsmedel, kläder/skor, Fritid samt 
Hygien för att i större utsträckning följa normen för en ensamstående vuxen. Detta gör att 
normen för mat för sambos ökas, medan övriga poster motsvarar ensamstående x 2. Ökningen 
är sedan fördelad på samma sätt som för en ensamstående (50 kr hygien och resten på mat)
Övriga förändringar.
•Högsta godtagbara hyreskostnad höjs från 2018 års nivå till Pitebos hyresnivåer för 2020. 
(Hyreshöjning 2% för 2019 samt 2% för 2020.)
Detta för att den högsta godtagbara kostnaden ska vara rimlig i förhållande till den lokala 
hyresmarknaden och möjlighet att få bostad till de hyresnivåer som anges i riktlinjerna.
•Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt till 47 300 kronor en höjning med 800 kronor jämfört 
med 2019.
•Förtydligande vad som ingår i kostnad för internet samt att fakturaavgiften i regel inte ska 
beviljas.
•Tagit bort summor avseende högkostnad för läkarvård och medicin för att inte skriva fast sig 
om nivåerna ändras.
•Förtydligande gällande beräkning av uteätartillägget.
•Omformulering i text avseende våld i nära relation samt beviljande av busskort som inte 
avser arbetsresor.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2020
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1. Grundläggande principer  
1.1 Grundläggande förutsättningar 
En helhetssyn med fokus på den enskildes behov är en grundläggande utgångspunkt i det sociala arbetet. 

Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på den enskilda människans situation, problem och resurser. 

Socialtjänsten skall präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet 

och valfrihet. Av socialtjänsten 1 kap 2§ framgår att barns bästa särskilt ska beaktas. Enligt SoL är definitionen 

för barn under 18 år.  

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde ska bli självförsörjande. Var och en är 

i första hand skyldig att försöka tillgodose sina behov. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av 

ekonomiskt bistånd bör vara av tillfällig karaktär.  

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket t ex innebär att eventuella krav skall anpassas 

efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. Enligt socialtjänsten skall en individuell behovsprövning 

alltid göras och den får aldrig ersättas av enbart en ekonomisk prövning. 

För att uppnå syftet och målen i socialtjänstlagen samt ökad egen försörjning, är vår samverkan med andra 

myndigheter avgörande. De sökande som i dag står helt utanför arbetsmarknaden och egen försörjning är i 

behov av stort stöd och hjälp från socialtjänsten med flera aktörer. Det är ett resurskrävande socialt arbete 

som bygger på goda relationer med den enskilde och i samverkan med andra myndigheter. Erfarenhet säger att 

ökad samverkan med andra aktörer leder till egen försörjning för hushållen som är långvarigt bidragsberoende.  

 

1.2 Skälig levnadsnivå 
Vad som är skälig levnadsnivå utreds med hänsyn till enskilda personers behov för den tid och de 

levnadsförhållanden som den enskilde befinner sig i vid tiden för ansökan om bistånd. Bedömning om bistånd 

kan därmed skifta utifrån lokala förutsättningar och behov. Avgörande är aktuell rättstillämpning genom domar 

och praxis, Socialstyrelsens handbok och allmänna råd samt av socialnämnden beslutade riktlinjer.  

 

1.3 Barnperspektivet 
1 kap 2§ socialtjänstlagen 

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

människa under 18 år. 

I SOU 1999:97 framhåller socialtjänstutredningen vikten av att barnens behov särskilt uppmärksammas när det 

gäller familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

Synsättet innebär inte en mer generös behovsbedömning för barnfamiljer med långvarigt biståndsberoende. 

Med den individuella behovsbedömningen som grund för rätten till ekonomiskt bistånd bör särskild hänsyn tas 

till vad barnets bästa kräver i de situationer där de kan anses vara mer utsatta än vad som kan antas vara 

normalt för andra barn.  

För att säkerställa att barnperspektivet tillgodoses är det viktigt att socialtjänsten dokumenterar hur barnets 

bästa beaktas, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkar beslutet, oavsett om bedömningen 

resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas eller inte.  

Om det framkommer oro för ett barns situation har varje enskild handläggare en skyldighet att upprätta en 

orosanmälan till Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer enligt 14 kap 1§ SoL. 
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1.4 Jämställdhetsperspektiv 
Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose alla könens villkor och 

behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för alla oavsett kön. Behov och önskemål bör beaktas och 

belysas utan rangordning för att gynna utvecklingen hos alla parter i en familj. 

 

1.5 Våld i nära relation 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma de behov av hjälp som kan finnas i 

bidragshushållen i samband med våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Vid bedömning 

av rätten till bistånd i form av exempelvis skyddat boende får den våldsutsattas ekonomi inte avgöra om 

behövliga hjälpinsatser ska beviljas eller inte. Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot alltid 

behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning, d v s om den våldsutsatta själv har inkomster 

eller tillgångar som kan tillgodose dennes ekonomiska behov. Att hänvisa till partnerns försörjningsskyldighet 

är olämpligt i det akuta skedet.  

 

 

2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd, skäligt kostnad utöver försörjningsstöd samt livsföring i övrigt.  

Livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som 

inte omfattas av försörjningsstödet. 

I 4 kap 1§ SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.  

Försörjningsstöd preciseras i 4 kap 3§ socialtjänstlagen. Allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att 

vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet livsföring i övrigt. Detta bistånd kan utgöras av 

ekonomiskt stöd, men kan också ges som annat stöd exempelvis förmedlingsmedel.  

 

2.1 Aktivt arbetssökande 
En av förutsättningarna för försörjningsstöd vid arbetslöshet är att den enskilde är aktivt arbetssökande och 

därigenom medverkar till den egna försörjningen. Arbetslös är den som på hel- eller deltid saknar arbete. 

Detsamma gäller för den som väntar på att börja sysselsättning eller utbildning.  

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

arbetsmarknadens förfogande. 

 

2.2 Beräkning av inkomster 
Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden 

före den månad som beräkningen avser. (SOSFS 2013:1)  

För de som har införsel/utmätning i lön/bidrag medräknas avdragsbeloppet som inkomst vid 

försörjningsstödsberäkning då dessa avdrag inte är godtagbar kostnad vid prövning av rätten till 

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

Förutom:  

 Handikappersättning - täcker merkostnader på grund av handikappet. 

 Vårdbidragets merkostnadsdel - avser ersättning för merkostnader som följd av barnets 

funktionsnedsättning.   

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

räknas som inkomst. 

 Traktamente som inte är skattepliktig – personen förutsätts ha motsvarande merkostnader.  

    Jobbstimulans – särskild beräkningsgrund enligt 4 kap 1B§ SoL 

 Sparade medel – riksnormen innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av 

sällanköpsprodukter. Ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel på upp till ett halvt 

prisbasbelopp. Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet.  

 

2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå 
Inkomster som hushållet fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser bör i regel inte påverka 

beräkningen, om de inte är mycket höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod, t e x ett avgångsvederlag 

(SOSFS 2013:1) 

Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kunskap om kommunens normer och 

regler än på den som gör sin första ansökan eller inte sökt på länge. En person som saknar kunskap om 

kommunens norm för försörjningsstöd kan inte förväntas ha levt på denna nivå före ansökan. 

Försörjningsstödets syfte och nivå förutsätter att människor före och efter biståndsperioden har möjlighet att 

leva på en nivå som är högre än försörjningsstödet. Detta gör det nödvändigt att acceptera inkomster över 

försörjningsstöds nivå under de perioder då ett hushåll inte har försörjningsstöd (Socialstyrelsen – Ekonomiskt 

bistånd). 

 

 

3. Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet består av två delar, en riksnorm och en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader 

för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om den sökande inte bedöms uppfylla 

förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett avslagsbeslut fattas. Som huvudregel avslås 

ansökan för hushållet som helhet. Underhållsskyldigheten gentemot övriga familjemedlemmar går före 

familjemedlemmars rätt till försörjningsstöd. Vid avslag på ansökan om försörjningsstöd ska alltid en prövning 

göras om huruvida hushållet riskerar en akut nödsituation. 

 

3.1 Riksnorm 
Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den fastställs varje år av regeringen genom en 

ändring i socialtjänstförordningen. Prisbasbeloppet är för år 2020 fastställt till 47 300. 

 I riksnormen ingår kostnader för personliga kostnader (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien) samt 

gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm.).  Beloppen för de olika 

konsumtionsposterna som ingår i riksnormen grundar sig på konsumtions- och prisstudier som 

Konsumentverket gör och beräknas till en skälig nivå. 
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Personliga kostnader inom riksnormen 2020 

 Vuxna   Barn och ungdomar             

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

 stående   1 år               

Livsmedel 1797 2974 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 

Kläder/skor 616 1232 514 614 645 644 645 686 726 736 

Fritid/lek 414 828 80 181 242 413 823 925 955 955 

Hygien 323 646 668 616 183 92 122 193 263 263 

Barn och                     

ungdoms                     

försäkring 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

Summa 3150 5680 2170 2430 2160 2430 3050 3510 3950 3980 

 

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 2020 

  1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror,        
dagstidning,  
telefon mm.              

Summa   1010 1120 1410 1600 1850 2090 2260 

 

3.1.1 Hushållsgemenskap 
Med hushållsgemenskap avses den situation då två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på 

ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan nyttjas utan att de har någon form av 

försörjningsansvar för varandra. 

En vuxen person som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, har lägre kostnader för det gemensamma 

hushållet än om han bott ensam. Normen beräknas då som personlig kostnad för ensamstående samt dennes 

andel av hushållets gemensamma kostnader. Detta gäller även hemmaboende vuxet barn.   

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som 

skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. 

Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus 

summan av de gemensamma hushållskostnaderna. 

 

3.1.2 Förhöjning av norm  
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Detta gäller när 

någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa 

kostnader inte täcks av annan ersättning som exempelvis handikappersättning eller vårdbidrag.  Den enskilde 

ska styrka sitt behov av att försörjningsstödet ska beräknas till en högre nivå.  
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Uteätartillägg 

Uteätartillägg kan beviljas med 18 % av gällande prisbasbelopp per år. Beloppet delas sedan i antal dagar som 

uteätartillägget ska beviljas. Biståndet beviljas till människor som av sociala skäl inte har möjlighet att tillreda 

och förvara maten i ett kök.  

 

3.1.3 Reducerad norm 
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och efter individuell prövning. Skäl för att 

beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå kan vara att den biståndssökande har kunnat försörja sig men inte 

gjort det, och därför saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden. En lägre nivå kan också 

användas då den enskilde uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för. 

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

nödsituation. 

Nödprövning och akut bistånd 

Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om en sökande hävdar att 

nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell 

prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt 

uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet 

innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har 

huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.  

Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och 

endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta 

ansvar för sin ekonomi och sin livssituation.  

Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om det kan 

finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling.  

Efter bedömning i det enskilda fallet, kan den sökande ha rätt till reducerat försörjningsstöd för att tillgodose 

basala behovsposter för livsuppehället inom försörjningsstödet. Såsom exempelvis mat och hyra för att ge 

sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara situationen. 

 

Korttidsnorm/ reducerad norm 2020 

 Vuxna   Barn och ungdomar             

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

 stående   1 år               

Alla 
måltider/                     

Mån 1797 2974 808 919 990 1181 1360 1606 1906 1926 

Alla 
måltider/                     

Dag 60 99 26 30 33 39 45 53 63 64 
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3.1.4 Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids 
sjukhusvistelse 
Ersättning för vistelse på behandlingshem eller längre tids sjukhusvistelse utges för den del av riksnormen som 

avser kostnad för kläder och skor, fritid, hygien samt 300 kr av hushållskostnaderna som avser telefonkostnad 

för ensamstående vuxen. Matkostnader tillgodoses genom behandlingshemmet/sjukvården. I övrigt bedöms 

rätten till bistånd för skäliga kostnader utöver riksnorm samt livsföring i övrigt som vanligt. 

 

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

hushåll: 

 Boendekostnad 

 Hushållsel 

 Arbetsresor 

 Hemförsäkring 

 Samt fackförenings- och/eller arbetslöshetskassa 

 

3.2.1 Bostadskostnader  
Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Vad som är skälig bostadskostnad 

måste bedömas individuellt med hänsyn till social situation och barns behov av utrymme. Vid ett kortvarigt 

hjälpbehov bör den enskilde inte tvingas vidta åtgärder för att byta bostad. Om bostadskostnaden är hög eller 

om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet blir långvarigt ska man pröva 

möjligheten att byta bostad med bibehållen skälig levnadsnivå.  

Vid krav på byte av bostad ska de sociala konsekvenserna utredas och redovisas, särskilt när det gäller 

barnfamiljer. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för bostadsbyte. (Skäligt rådrum är fyra månader, men kan 

förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden).  

Övrigt att beakta är följande: 

 Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.  

 Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller både barnfamiljen och ensamstående vuxna med särskilda 

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

beaktas.  

 Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt. 

 Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara av hyran.  

 Tillgången på lediga lägenheter.  

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

Vid ett långvarigt biståndsberoende, över fyra månader, bör inte annat än högsta godtagbara kostnad godtas. 

Detta avser såväl hyresrätt, bostadsrätt som egen villa. 
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Högsta godtagbara kostnad   

Unga vuxna 18-24 år 3900 kr/mån   

1-2 vuxna  4881 kr/mån     

1-2 vuxna + 1 barn 6223 kr/mån     

1-2 vuxna + 2 barn 6889 kr/mån     

1-2 vuxna + 3 barn 6912 kr/mån     

 

Hyresrätt 

Högsta godtagbara boendekostnad enligt de riktlinjer som uppdateras årligen bör vara vägledande men den 

slutliga bedömningen ska vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn 

tas till barns behov av utrymme även hos umgängesföräldrar.  

 

Utöver bostadskostnaden medräknas följande 

 Obligatoriska avgifter så som hyra, el, uppvärmning och hemförsäkring. 

 Garageplats, alternativ motorvärmarplats om bilinnehav accepteras pga. arbetsresor eller stor 
barnfamilj. 

 Tillval i AB Pitebos lägenheter 

Från bostadskostnaden avräknas följande 

 Frivilliga avgifter 

 Avgift till hyresgästföreningen 

 Kabel-TV (där bortval kan göras) 
 

 

Egen villa – bostadsrätt 

Vid långvarigt bidragsbehov accepteras bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt så länge den ligger inom 

ramen för skälig bostadskostnad och inte representerar ett ekonomiskt värde. Villans nettokostnader jämförs 

med normen för högsta godtagbara bostadskostnad. 

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

 

Övriga boendeformer, inneboende, andrahandsboende etc.  

Vid beräkning av boendekostnaden för inneboende såväl som andrahandsboende bör den faktiska 

boendekostnaden som bostadsinnehavaren och den boende avtalat beaktas, om kostnaden är skälig. De som 

lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör inte räknas som inneboende. 

Ett av fastighetsägaren godkänt andrahandshyreskontrakt ska eftersträvas.  

Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn eller båt, 

inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas 

mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende.  
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3.2.2 Hushållsel 
Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms som skälig. Om den sökande bor i villa och bostadskostnaden 

bedöms skälig godtas faktisk uppvärmningskostnad. Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader, kan 

krav komma att ställas att byta elleverantör om kostnaden för elförbrukning är oskäligt hög. 

 

3.2.3 Arbetsresor 
Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor för att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som 

kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp 

till 3 km kan anses vara normalt gångavstånd.  

I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan 

användas kan bistånd beviljas för resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning 

och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). 

Samtidigt förväntas sökande ansöka om skattejämkning. Eventuella reparationer eller merkostnader av bil 

omfattas inte av försörjningsstöd.  

Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete 

eller studier.  Möjligheten till annan ersättning för kostnaden för arbetsresor ska först utredas.  

Utöver arbetsresor kan bistånd till busskort beviljas, exempelvis utifrån sociala skäl. Behovet ska tydligt framgå 

i utredningen. 

 

Om bilinnehav godkänns medräknas följande kostnader: 

 Bilschablon, 430 kr per månad ska täcka kostnader för bilskatt, trafikförsäkring samt obligatorisk 

kontrollbesiktning. Avsteg från bilschablon kan ske efter individuell prövning. 

 Bensinkostnad som motsvarar faktisk kostnad för att ta sig till och från arbetet. 

 Bilreparationer prövas mot kostnadsförslag innan utförd reparation. 

 

3.2.4 Hemförsäkring 
Hemförsäkring ersätts med skälig kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del fackföreningsavgifter 

ingår i hemförsäkring. Om den biståndssökande bor i egen fastighet tillkommer skäligt belopp för 

villaförsäkring.  

Alla som är folkbokförda på en adress och har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren 

täcks av dennes hemförsäkring. Undantaget är inneboende som bör uppmuntras till att teckna en egen 

försäkring.  

Rekommenderad försäkringsperiod är minsta möjliga månadsintervall. Om särskilda skäl föreligger kan längre 

tid godkännas med stöd av fakturaunderlag. 

Kostnaden ska styrkas. Tillägget allriskförsäkring godkänns som utgift i försörjningsstödet.  

 

3.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetsförsäkring. 
Fackföreningsavgiften eller avgift till a-kassa godtas med faktisk kostnad. Avgiften är i normalfallet 
inkomstbaserad och den sökande bör därför ansöka om reducering av avgiften. 
Kostnaden ska styrkas med fakturaunderlag. 
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4. Livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1§ 
4.1 Läkarvård, mediciner 
Faktiska kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård samt läkemedel godtas upp till beloppsgränsen 

för högkostnadsskyddet. Kostnaden ska styrkas. Möjlighet finns att på apoteket ansöka om delbetalning för 

läkemedel. 

Beviljande av medicin utom högkostnadsskydd bör ske restriktivt. Ställning tas utifrån styrkt medicinsk 

bedömning alternativt att det kan finnas sociala skäl. 

 

4.2 Internet 
Bistånd för faktisk internetkostnad (inklusive router) kan beviljas med rekommendationen om max 300 kr/mån. 
Fakturaavgiften ska som regel inte beviljas om det finns andra betalningsalternativ som exempelvis e-faktura 
eller autogiro. Vid avsteg ska detta tydligt dokumenteras. 
  

4.3 Specialkost 
Kostnader för fördyrade matkostnader ska styrkas av läkarintyg. Tillägg avseende fördyrad kost görs utifrån 

konsumentverkets beräkningar av förhöjda matkostnader vid olika behov av specialkost. 

 

4.4 Tandvård 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för akut nödvändig tandvård. Hit räknas också 

förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Bistånd bör beviljas i en sådan omfattning att den enskilde 

blir besvärsfri och att behovet av förnyad behandling inte blir större än nödvändigt. 

Nödvändig och omfattande tandvård kan beviljas efter kostnadsförslag från tandläkare. Kostnadsförslaget ska 

innehålla motivering, röntgenbilder och ersättningsperiod. För bedömning av kostnadsförslaget är konsultation 

av förtroendetandläkare möjlig. Förtroendetandläkaren bedömer och föreslår behandlingsnivå som motsvarar 

socialnämndens uttalade önskemål om nödvändig tandvård. Beslutet ska vara tidsbegränsat. 

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

till specialisttandvård. 

För personer som tillhör LSS och för de som bor i särskilt boende, ingår nödvändig tandvård i 

högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 

 

4.5 Glasögon/Kontaktlinser  
Bistånd till glasögon bör utgå i de fall behov styrks enligt läkare/optiker eller om den enskilde på grund av 

olycksfall behöver nya glasögon. Härdning och antireflexbehandlade glas godtas. 

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

alltid. 

Bistånd till glasögon omfattar undersökning, nödvändiga glas samt billigaste alternativ till båge, enligt aktuella 

prisuppgifter från lokala optiker. Bistånd till kontaktlinser kan utgå om det är enda alternativet och behovet 

styrks av läkare. 
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4.6 Barnomsorg 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till barnomsorgskostnad. Kontroll bör föregå beslutet att rätt avgift föreligger och 

om det går att utverka avgiftsreducering via barn- och utbildningsnämnden. 

 

4.7 Umgängesresor 
Umgängesresor ska kunna styrkas med en överenskommelse eller ett avtal på hur umgänget med 

barnet/barnen ska se ut. 

Det ska i första hand vara ett gemensamt föräldraansvar. Den förälder som barnet ska umgås med har det 

primära ansvaret för kostnaderna. Den andra föräldern ska bidra om den ekonomiska förmågan tillåter. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas när båda föräldrarna uppbär försörjningsstöd eller om det krävs med hänsyn 

till barnets bästa. Barnets behov och ålder samt avståndet beaktas vid bedömning av umgängesresans kostnad. 

Hänsyn bör tas till vad föräldrar i allmänhet kan ha råd med. 

 

4.8 Fritidsresor/ Fritidskostnader 
Socialnämnden bör möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid. Fritidsposten bör 

beaktas. I vissa fall kan dock ytterligare kostnader godkännas för exempelvis resor till och från fritidsaktiviteter.  

I första hand utgår lokalt busskort (rabatt 10, 20 eller 40 resor, alternativt periodkort). Man bör även beakta 

hur den lokala kollektivtrafiken är uppbyggd samt hur den enskildes sociala nätverk ser ut. 

Efter prövning i det enskilda fallet kan bilinnehav godtas till stora barnfamiljer, tre barn eller fler, se tidigare 

belopp för bilinnehav under punkt 3.2.3 Arbetsresor. 

 

4.9 Hemutrustning 
Med hemutrustning avses sådan utrustning som behövs för att hemmet ska fungera. Utgångspunkten är att 

den enskilde inom rimlig tid ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå vad gäller hemutrustning. 

Hemutrustning kan beviljas med max 14 % av prisbasbeloppet.  

Vad som är skälig levnadsnivå för den enskilde måste bedömas utifrån situationen, personliga förhållanden, 

ålder och möjligheter till egen försörjning samt med beaktande av barns behov. 

 Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand vara ett 

föräldraansvar. Ungdomar som beviljas eget boende av sociala skäl kan få bistånd till hemutrustning 

när föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter. 

 Vid separationer ska principen vara att hemmet ska delas så att båda parters behov tillgodoses, med 

särskild hänsyn till barnens bästa. Bistånd ska endast utgå i undantagsfall. 

 Till personer som saknar elementär hemutrustning kan nödvändig sådan beviljas. 

 

Efter individuell prövning kan bistånd utgå för att ersätta förslitna varor samt reparationskostnader av t ex 

TV/Dator. Beloppet för försliten hemutrustning bör inte överstiga beloppet för inköp av elementär 

hemutrustning.  
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4.10 Spädbarnsutrustning 
Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan beviljas med max 

13 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som 

begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det 

finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets bästa. 

 

4.11 Flyttkostnader (flytt till annan ort) 
För att få hjälp med flyttkostnad krävs att man har arbete eller andra starka sociala skäl. Personen ska kunna 

uppvisa första – eller andrahandskontrakt för boende på nya orten. Kostnadsförslag ska lämnas in om man 

ansöker om hjälp till flyttkostnad.  

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

 

4.12 Skulder 
Bistånd till skulder ska beviljas restriktivt. Stöd till skuld för hyra, el eller vatten kan beviljas om den sökande 

hade ett underskott när skulden uppstod och ingen annan lösning fanns. I annat fall efter individuell prövning 

och helhetsbedömning. De sociala konsekvenser som en vräkning, el eller vattenavstängning kan medföra för 

hushållet ska beaktas och redovisas, särskilt för barnfamiljer, personer som är våldsutsatta och personer med 

funktionshinder. 

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

Ekonomiskt bistånd till kvarskatt utges inte. Person som har så hög kvarskatt att han inte har en skälig 

levnadsnivå, ska vända sig till lokala skattemyndigheten och ansöka om anstånd. Bistånd i avvaktan på att detta 

fastställs kan ges i form av korttidsnorm samt boendekostnad. 

Ekonomiskt bistånd utges inte till böter. 

Socialsekreterare har delegation att besluta om skulder upp till 20 000 kr. Skulder på belopp utöver detta 

beslutas av enhetschef. 

 

4.13 Begravningskostnader 
Beviljas efter särskild prövning till billigaste kostnad men med beaktande av ”seder och bruk” och en värdig 

begravning. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. I 

begravningskostnaderna ska följande poster beaktas: 

 Kista/bårtäcke  

 Urna 

 Transport  

 Minnespärm  

 Annons  

 Kistbukett  

 Gravsten  

 Begravningsentreprenörens arvode 

(41 av 170)



14 
 
 
 

 

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp. Utöver detta kan 

ersättning utgå för förtäring för de allra närmaste. Detta bedöms i det enskilda fallet och kan beviljas med max 

120 kr per person.  

 

4.14 Julklappar 
Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd för december månad får en summa för julklappar till sina 

barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och inkluderar även umgängesbarn.  

Beloppet till julklappar per barn delas upp i tre åldersgrupper enligt nedan. Beloppet är kopplat till en viss 

procent av prisbasbeloppet innevarande år.  

0-2 år 0,7 % av prisbasbeloppet 

3-10 år 1,0 % av prisbasbeloppet 

11-20 år 1,2 % av prisbasbeloppet 

 

 

5. Övrigt ekonomiskt bistånd 4kap 1§ SoL 
5.1 Förmedlingsmedel 
 

En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap 1§ SoL. Förmedlingens syfte 

är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi. Denna form av bistånd bör användas 

återhållsamt. 

 

 

6. Särskilda grupper 
 

6.1 Personer som tillfälligt vistas i kommunen 
Som vid alla ansökningar om ekonomiskt bistånd måste socialnämnden göra en individuell bedömning av den 

enskildes biståndsbehov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om personen bedöms befinna sig i 

kommunen tillfälligt kan biståndet begränsas till att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det 

oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun eller sitt hemland. 

Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bistånd för att 

avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. 

 

6.2 EU/EES-medborgare 
EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att uppehållstillstånd inte krävs för att vistas i Sverige 

upp till tre månader om man kan försörja sig själv. Om personen inte kan försörja sig själv och ansöker om 

ekonomiskt bistånd måste alltid i första hand en prövning av personens uppehållsrätt göras. Uppehållsrätt 

bedöms från fall till fall. Därefter tas ställning till den enskildes rätt av ekonomiskt bistånd.  
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EU/EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige har i likhet med personer som saknar 

uppehållstillstånd inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten, förutom i vissa akuta nödfall. 

 

6.3 Nyanlända flyktingar 
Nyanlända flyktingars rätt till etableringsersättning och nivå på denna fastställs av Arbetsförmedlingen. 

Etableringsersättningen betalas sedan ut av Försäkringskassan. Det uppstår ett glapp i inkomst från det att 

flyktingen anländer till kommunen och till dess att etableringsersättning utbetalas.  I de delar flyktingen inte 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom etableringsersättningen ska behoven tillgodoses genom 

försörjningsstöd. I vissa fall kommer flyktingen på grund av låg eller ingen prestationsförmåga att beviljas del av 

eller ingen etableringsersättning.  

 

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

utgå.  

För en ung vuxen som varit bosatt i föräldrahemmet under sin uppväxt, men som för en längre tid än 6 
månader har varit självförsörjande i eget boende och sedan flyttar tillbaka till föräldrahemmet godtas 
fördyrade kostnader för el och vatten. Efter prövning kan del av hyra beviljas enligt socialstyrelsens beräkning 
för hushållsgemenskap. 
 
Försörjningsstöd till eget boende för ungdomar mellan 18 – 20 år godtas endast om starka sociala skäl 
föreligger. Försörjningsstöd till eget boende unga vuxna mellan 21-25 år, beviljas om eget boende är 
nödvändigt för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 
  
Föräldrar i åldersgruppen 18 – 20 år har rätt till eget boende utan prövning av starka sociala skäl.  

 

6.4.2 Sökande med hemmaboende barn över 18 år 
För sökande som har hemmaboende vuxet barn som har inkomst, avräknas 2,63 % av prisbasbeloppet från 

familjens bruttonorm, vilket motsvarar den unge vuxnes bostadskostnad för boendet i hemmet.  

 

6.4.3 Skolungdomar 
Hemmavarande barn och skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, ska vid 

beräkning av ekonomiskt bistånd inte reducera försörjningsstödet om inkomster av eget arbete understiger ett 

prisbasbelopp per kalenderår. Beloppet avser den unges disponibla arbetsinkomst, dvs. efter skatteavdrag.  Det 

upphör dock att gälla om ungdomen inte fortsätter sina gymnasiestudier.  

 

6.5 Vuxna studerande 
Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Vuxna 

studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen som studerar bör dock kunna 

ges ekonomiskt bistånd t.ex.  

 Om han eller hon aktivt har sök feriearbete men inte fått något. 

 Om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen. 
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 I akuta nödsituationer under pågående termin. 

 Om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan 

tillgodoses genom arbete. 

 

6.5.1 Studerande med familj där ena parten har studiemedel 
Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för framtida försörjning, bör socialnämnden inte 

ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han/hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Om den studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få ett arbete som medför 

stadigvarande försörjning kan det vara rimligt att han/hon söker arbete för att kunna bidra till familjens 

försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs.  

 

6.6 Egen företagare 
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL till egna företagare bedöms restriktivt men varje ansökan måste prövas 

individuellt. Vid en avveckling/konkursansökan kan ekonomiskt bistånd beviljas. Beslut ska föregås av 

redovisning från revisor och om konkurs föreligger, en kopia av konkursansökan. Sökanden ska ha ställt sig till 

arbetsmarknadens förfogande och ansökt om a-kassa eller annat arbetsmarknadsstöd. 

(44 av 170)



Ärende 5  

Piteå Kommuns handlingsplan 
psykisk hälsa 2020
   

(45 av 170)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 5
Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020
Diarienr 19SN267

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner Piteå kommuns 
handlingsplan psykisk hälsa 2020 och utvärderingen av handlingsplanen 2019

Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner har tillsammans gjort en överenskommelse om 
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har som 
målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 
sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. Syftet med 
överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk 
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Stimulansmedel psykisk hälsa har tilldelats kommunen sedan 2016-2019. Uppstarten var en 
treårig och mer långsiktig planering kopplad till pengarna. Tyvärr har man från statens sida 
inte gjort någon ytterligare långsiktig plan efter 2018. 2019 kom besked om stimulansmedlen 
inte förrän i slutet av juni 2019. Vi hade sedan tidigare reserverade medel och en planering för 
2019 som vi kunde arbeta efter under hela året trots det sena beskedet om pengar. För 2020 
har vi ännu inte fått beslut om stimulansmedlen kommer att utbetalas som tidigare, med de 
besked som SKR (Sveriges kommuner och regioner) ger muntligt är att det kommer att se ut 
ungefär som 2019. Vår planering sedan tidigare är flerårig, och som nämnts ovan så har vi 
reserverat medel för att kunna genomföra insatser för målgruppen även 2020 oavsett om vi får 
stimulansmedel från staten eller ej.

Handlingsplanen 2020 innehåller en beskrivning och exempel på vad som genomförts under 
2019 samt en planering och budget för 2020. Föreslagen budget baserar sig på reserverade 
medel av tidigare erhållna stimulansbidrag psykisk hälsa. Får vi Stimulansmedel 2020 kan vi 
utifrån årets utbetalning anta att vi har ca 1,4 miljoner ytterligare att använda till målgruppen 
för 2020, för vilket vi i så fall behöver göra en särskild plan i början av 2020.

Beslutsunderlag
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020
 Piteå kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020 samt redovisning 2019
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GUNILLA GRANQVIST

Piteå 2019-12-17

Piteå Kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2020

Bakgrund
Staten och Sveriges kommuner och regioner har tillsammans gjort en överenskommelse 
om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Överenskommelsen har 
som målsättning att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av 
god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk 
behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och 
tillgängliga.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete 
på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 
Målet är också att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser 2017 
och 2018 med likartad inriktning. Stimulansmedel är avsatta från regeringen till 
kommuner och landsting för arbetet enligt överenskommelsens syften.

För Piteå kommuns del innebär det 845 359 kr vardera för åren 2016, 2017 och 2018 
totalt drygt 2,5 miljoner kr. 2019 fick vi 1 497 474 kr. Senast 2020-01-31 ska vi skicka 
in en redogörelse till SKR med analys och handlingsplan med lång- och kortsiktiga mål 
för länet, kommunens plan samt en redovisning av de medel kommunen fått.

Tyvärr har man från statens sida inte gjort någon ytterligare långsiktig plan efter 2018. 
2019 kom besked om stimulansmedlen inte förrän i slutet av juni 2019. Vi hade sedan 
tidigare reserverade medel och en planering för 2019 som vi kunde arbeta efter under 
hela året trots det sena beskedet om pengar. För 2020 har vi ännu inte fått beslut om 
stimulansmedlen kommer att utbetalas som tidigare, med de besked som SKR ger 
muntligt är att det kommer att se ut ungefär som 2019. Vår planering sedan tidigare är 
flerårig, och som nämnts ovan så har vi reserverat medel för att kunna genomföra insatser 
för målgruppen även 2020 oavsett om vi får stimulansmedel från staten eller ej.

Sammanfattning och utvärdering av 2019-års handlingsplan
När det gäller aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriterades insatser för 
målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar, då bedömningen är att det är den 
mest utsatta gruppen i kommunen, här följer en sammanfattning av det som 
stimulansmedlen i huvudsak använts till under 2019:

Kompetens och metodutbildning
Metodinriktning är KBT-baserad inom verksamheterna som arbetar med personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Under hösten 2019 genomförs uppföljningsutbildning i 
ESL för personal som har uppdrag som metodstöd. Metodgruppen har träffats 
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regelbundet över året för att hålla metoden levande i verksamheten. Metoden ESL har 
även spridits till andra delar av verksamhetsområdet t ex till personal inom daglig 
verksamhet och LSS boendestöd.

All nyanställd personal inom socialtjänsten har fått möjlighet till grundutbildning i 
MI

En utbildning samsjuklighet psykiatri/missbruk genomfördes genomföras januari 
2019. Förläste Sven-Erik Ahlborn. Till utbildningen bjöd vi in socialnämndens 
politiker samt personal inom psykiatrin i Piteå. Drygt 100 personer deltog i 
utbildningsdagen.

Tre utbildare i FUNCA utbildades augusti 2019

Arbetsanpassarna för målgruppen har tillsammans med de två projektanställda i TIDSAM-
projektet har gått utbildning i IPS-modellen (Individual Placement and Support) som är en 
utveckling och en standardiserad och manualbaserad form av Supported employment. IPS 
rekommenderas och har hög evidens enligt Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (socialstyrelsen 2018)

Arbete - sysselsättning
o TIDSAM

En uppföljning av kartläggningsprojekt Unga vuxna tillsammans med Region Norrbotten 
”Kartläggning - unga vuxna med psykisk ohälsa och behov av insats från kommun och 
regionen (2017)” – resulterade i en projektansökan till samordningsförbundet Activus 
gjord tillsammans med psykiatrin för ett för tidiga insatser för personer med 
psykossjukdom eller neuropsykiatriska diagnoser. Kommuens egenisats i projektet är 
250 000 kr/år vilekt tas från Stimulansmedel psyukisk hälsa. Ansökan bifölls med vissa 
justeringar utifrån ansökan i slutet av 2018. Det tvååriga projektet TIDSAM startade upp 
under våren 2019.

Syftet med projektet  är att i kommunen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå bygga upp ett 
fungerande vård- och stödprogram för personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som syftar till att motverka utanförskap och främja målgruppens 
möjlighet till jämställdhet i samhället. Ge den enskilde möjlighet att finnas i ett 
sammanhang, möjlighet till meningsfull vardag och ökade förutsättningar för 
återhämtning. 

För att möjliggöra för den enskilde återgå/få arbete/studier har projektet också till syfte att 
arbeta efter evidensbaserad metod; IPS-modellen (Individual Placement and Support) som 
är en utveckling och en standardiserad och manualbaserad form av Supported employment. Även 
den evidensbaserade metoden ESL (Ett självständigt Liv) planeras användas som komplement 
både individuellt och om möjligt i grupp.

Två projektmedarbetare anställdes under våren 2019, en arbetsterapeut och en studie och- 
yrkesvägledare. Projektet startade i full drift i maj 2019 och i december 2019 finns knappt 
trettio deltagare i projektet och en tredjedel har praktik/studier eller avlönat arbete. 
Maximalt antal deltagare i projektet är 30 personer samtidigt.
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o Sysselsättning -arbetsanpassare
I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014, med hjälp av PRIO-medel, framkom att 
andelen personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda 
gruppen. Med anledning av det gjordes en undersökning om sysselsättning hösten 2015 
med syfte att ta reda på vad som är framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning 
och vad det är som saknas. Samt att få en djupare kunskap om Pitebor med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik, motivation och tillgång till arbete och 
sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor.

Resultatet visar att det som alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att 
tillfredsställa grundbehoven, trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning 
och arbete kan hjälpa till att fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är 
respekten och lyhördheten för den enskildes vilja och behov. För att ge fler möjlighet till 
sysselsättning utifrån sina egna önskemål anställdes i början av 2017 ytterligare en 
arbetsanpassare, vars anställning de första tre åren finansieras med Stimulansmedel 
psykisk hälsa. Detta har resulterat i att fler fått möjlighet till sysselsättning och väntetider 
och kö för insatsen minskat. Sysselsättning med stöd av arbetsanpassare på privata och 
offentliga arbetsplatser är idag den mest efterfrågade formen av bistånd till 
sysselsättning, därför fortsätter iv att under 2020 finansiera en av de två 
arbetsanpassartjänsterna för målgruppen med hjälp av stimulansmedel.

Anhörigstöd
I vår kommun har inte funnits uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer med 
psykisk ohälsa i sin närhet. De anhöriga som vänt sig till kommunen har fått visst stöd och 
råd av t ex Personliga ombuden, biståndshandläggare eller andra som arbetar inom framför 
allt psykosocialt stöd. Brukarorganisationerna har länge påtalat bristen på anhörigstöd i 
Piteå kommun. Fr om 2017- 02-01 arbetar en person på halvtid som anhörigstöd för 
målgruppen närstående till personer med psykisk ohälsa. I projektet är det gjort en rapport 
”Anhörigstöd - närstående till personer med psykisk ohälsa (2019-04-17)” I avvaktan på 
politiska beslut om hur målgruppens anhörigstöd ska organiseras fortsätter projektet under 
2020.

Personligt ombud
Piteå kommun har under flera år haft tre personliga ombud. Efterfrågan på deras insatser 
är stor och Personliga ombuden i Piteå har kö och flera månaders väntetid under flera år. 
För att minska kötiden och ge fler personer stöd och tillgång till samhällets insatser 
arbetar en person på halvtid som personligt ombud sedan 2017-02-01. Anställningen är 
en projektanställning och kombineras med anställningen halvtid anhörigstöd, och 
fortsätter under 2020. 

Handlingsplan 2020

Piteå kommuns Handlingsplan för 2020 skrivs med ansatsen att beskriva pågående och 
planerat arbete utifrån de fem fokusområden; förebyggande och främjande arbete, 
tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt 
styrning och ledning. Vid val av aktiviteter och användning av stimulansmedel prioriteras 
insatser för målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet, då 
bedömningen är att det är den mest utsatta gruppen i kommunen. Den inriktningen 
kvarstår sedan tidigare år.
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Om regeringen inte fattar nödvändiga beslut för utbetalning av fortsatta stimulansmedel 
2020 kommer denna handlingsplan ev behöva revideras något och anpassas till då 
rådande ekonomiska förutsättningar, man kan till största delen genomföras tack vare 
reserverade medel från tidigare utbetalade bidrag ”Stimulansmedel psykisk hälsa”. 
Beslutar regeringen om medel även för 2020 kommer denna handlingsplan att kunna 
kompletteras med ytterligare insatser och aktiviteter beroende på bidragets storlek. 
Besked om bidrag för 2020 väntas i slutet av januari 2020.

Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete

 Aktiviteter
o Genomföra ”psykiatriveckan” v 41 2020 i samarbete med 

brukarorganisationerna, kyrkan och region Norrbotten i syfte att ökad kunskap 
hos Piteå kommuns befolkning om psykisk hälsa och ohälsa

o Fortsatt fortbildning/metodstöd för personal i ESL
o Utveckling träffpunkten i centrala Piteå med stöd av personal anställd av 

kommunen på träffpunkten och arbetsanpassare, för att den även ska kunna 
nyttjas mer ur ett sysselsättningsperspektiv 

o Checklistan Trygg hemma erbjuds alla brukare i hemtjänsten
o Professionen i socialtjänsten som till vardags arbetar med personer 

med psykiska funktionsnedsättningar bidrar med kunskap och 
kontakter efter behov i kommunens övriga verksamheter

o Från Stöd och Omsorg förmedlas inbjudningar till utbildningar i 
ämnesområdet psykisk ohälsa anordnade av externa utbildare till 
verksamhetsutvecklare på äldreomsorgen, för att öka kännedomen om 
utbudet av fortbildning, och därmed möjliggöra att fler kan delta.

o Brukarrådet träffas minst fyra gånger/år

Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser

Personer med långvarig psykisk sjukdom ska ha tillgång till tidiga insatser
Personer har ibland svårt att hitta rätt i samhällets utbud av insatser. Därför kan det vara 
svårt att få tillgång till rätt insatser i rätt tid. En yrkesgrupp som har som uppdrag att 
arbeta med dessa frågor är Personligt ombud. Personliga ombud arbetar på två nivåer: 
en individuell nivå där deras funktion är att hjälpa klienter att få mer kontroll över sin 
vardag, empowerment, genom att till exempel se till så att vård, stöd och 
omsorgsinsatser samordnas.

Ombuden arbetar också på en strukturell nivå med att upptäcka och rapportera så 
kallade systemfel till sin ledningsgrupp och Socialstyrelsen. Piteå kommun har idag tre 
personliga ombud. Efterfrågan på deras insatser är stor och Personliga ombuden i Piteå 
har kö och flera månaders väntetid.

I vår kommun fanns inget uttalat anhörigstöd eller anhörigkonsulent för personer med 
psykisk ohälsa i sin närhet. Något som också brukarorganisationerna länge påtalat bristen 
på. Därför startade kommunen med stöd av stimulansmedel ett projekt februari 2017 med 
en halvtidsanställd anhörigstödjare som de anhöriga kan vända sig till. Sedan starten har 
personen som är anställd för anhörigstöd haft rådgivning och guidning per telefon, träffat 
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anhöriga för samtal individuellt och i grupp, samarbetat med brukarorganisationerna. Ett 
samarbete med kommens övriga anhörigstöd (alkohol- och narkotikagruppen samt 
äldreomsorgen) har inletts. Träffar med hälsocentralernas kuratorer har genomförts under 
året. Anhörigstödjaren deltar även på länsträffar med kollegor.  I projektet är det gjort en 
rapport ”Anhörigstöd - närstående till personer med psykisk ohälsa (2019-04-17)” I 
avvaktan på politiska beslut om hur målgruppens anhörigstöd ska organismers fortsätter 
projektet under 2020.

 Aktiviteter 2020
o Fortsatt projektanställning personligt ombud/anhörigstöd på 1 halvtid 

vardera 
o Arbeta för att öka kunskapen om varandras verksamheter och uppdrag i 

kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling m fl, för att mer 
effektivt kunna erbjuda rätt stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning

o Stimulera till fler ”interna SIP-ar” i den egna organisationen
o Psykfältgruppen tillika ledningsgrupp för personligt ombud. Samverkansgrupp 

med socialtjänsten, regionens psykiatri och primärvård och habilitering, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Pitebo träffas fyra gånger/år. Bl a 
forum för diskussion av s k systemfel.

Fokusområde 3: enskildas delaktighet och rättigheter

Att förändra synen på den enskilde från passiv till en medaktör i vård- och 
omsorgsarbete, värna den enskildes möjlighet till SIP
Personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning har sämre 
levnadsförhållanden än befolkningen i stort, även i förhållande till andra grupper med 
funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att värna deras rättigheter. En viktig åtgärd är 
samordnad individuell plan (SIP).

Verka för att människor med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra
I socialtjänstens plan för verksamheten står ”Vi ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala situation inrikta oss på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.”

I den kartläggning Piteå kommun gjorde 2014 med hjälp av PRIO-medel, framkom att 
andelen personer som saknar någon form at sysselsättning är stor, 59 % av den kartlagda 
gruppen. Hösten 2015 gjordes en uppföljande undersökning om sysselsättning med syfte 
att ta reda på vad som är framgångsfaktorn till en fungerande sysselsättning och vad det 
är som saknas. Samt att få en djupare kunskap om Pitebor med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik, motivation och tillgång till arbete och 
sysselsättning samt att öka brukarinflytandet i dessa frågor. Resultatet visar att det som 
alla deltagarna i studien framhåller är vikten av att tillfredsställa grundbehoven, 
trygghet, variation, kärlek, bekräftelse och att sysselsättning och arbete kan hjälpa till att 
fylla de behoven. En annan viktig fråga som återkommer är respekten och lyhördheten 
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för den enskildes vilja och behov. Sysselsättning med stöd av arbetsanpassare på privata 
och offentliga arbetsplatser är idag den mest efterfrågade formen av bistånd till 
sysselsättning.

ESL – Steg för Steg är en metod som boendestöd och boendehandledare utbildats i. All 
personal fick basutbildning 2014 som sen följts upp med metodstödsträffar. Sedan 
hösten 2016 gjorts en uppföljningsutbildning för all personal samt en dags påbyggnad 
för varje arbetsplats metodstödjare. 2020 behöver vi göra en basutbildning i metoden 
igen eftersom vi fått en del ny personal sedan förra grundutbildningen gjordes. ESL 
tillsammans med MI är metodbasen i vårt arbete i särskilt boende och för boendestöd i 
ordinärt boende. Implementeringen av metoder måste ses i ett långsiktigt perspektiv, det 
tar tid både att lära och tillämpa en metod, men även ny personal som tillkommer 
behöver utbildas.

För att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser 
enligt SoL och LSS planeras införandet av Funca som är ett webbaserat arbetsverktyg 
som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att 
förebygga och minska utmanande beteende. Verktyget ska bland annat möjliggöra för 
brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Under en 
tvåårsperiod kommer personal inom verksamheten utbildas för att sen utbilda sina 
kollegor i i Stöd och omsorgs verksamheter särskilt boende LSS och psykiatri och daglig 
verksamhet. Utbildarna kommer genom projektanställning under denna period frigöras 
på deltid från sitt ordinarie arbete, för att införa, utbilda  och följa upp metoden.

 Aktivteter 2020
o Driva projektet TIDSAM tillsammans med psykiatriska rehabenheten
o Fortsatta arbetet med brukar/närståendedialog tillsammans med region Norrbotten, 

planerar för en gemensam temadag i ”Delat beslutsfattande” hösten 2020
o Fortsätta informera klienter om möjligheten att få en SIP 
o En arbetsanpassare för att fler personer med psykisk 

funktionsnedsättning finansieras av stimulansmedel även 2020
o Uppföljnings utbildning i ESL 
o Utbildning för ny personal i ESL och MI
o Utbilda utbildare i FUNCA

Fokusområde 4: Utsatta grupper

Ambitionen är att alla som drabbas av psykisk ohälsa får tillgång till en jämlik, 
tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Det 
är viktigt att vara medveten om att olika grupper och olika individer har olika behov och 
förutsättningar. Personer med andra former av funktionsnedsättning exempelvis personer 
med utvecklingsstörning, behöver uppmärksammas då de löper ökad risk för psykisk 
ohälsa. Andra grupper med särskild utsatthet är personer med samsjuklighet av 
beroendesjukdom och psykisk eller neuropsykiatrisk diagnos, personer som är eller har 
varit i kontakt med kriminalvården och/eller vårdats inom rättspsykiatrin. Det är viktigt 
att samordna verksamheter som syftar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa och 
olika former av missbruk.

Egen bostad är en av grundstenarna för återhämtning och rehabilitering. Idag är det 
bostadsbrist i Piteå kommun, vilket även drabbar målgruppen med psykisk ohälsa. Det 

(52 av 170)



7

kan vara svårt att få bostad även om man har tillräcklig kötid p g a tidigare störningar, 
ekonomiska svårigheter etc. För att det ska kunna vara möjligt för den enskilde med 
tillräcklig kötid, att få bostad, erbjuder socialtjänsten i samarbete med allmännyttan 
Pitebo möjlighet till sociala kontrakt, andrahandskontrakt. Målet är att den enskilde tar 
över kontraktet om boendet fungerar.

I arbetet med ”Framtidens stöd och omsorg” har behovet av nya boende- och 
stödformer för att möte den enskildes behov diskuterats.

 Aktiviteter 2020
o Erbjuda sociala kontrakt vid behov 
o Brukarnas behov ska styra utformning av ”rätt” boendemodell

Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation

Samordning och samverkan mellan organisationer och professionella
Sedan många år finns ett fungerande brukarråd i Piteå. Brukarrådet består av representanter 
från brukarorganisationerna RSMH, IFS och NSPH, sedan hösten 2014 även LP-stiftelsen, 
Länkarna och Connextions, närsjukvården från såväl psykiatrins öppen- och slutenvård och 
hälsocentralerna samt från den länsgemensamma öppenvårdspsykiatrin (ÖRV-teamet). 
Piteå kommun representeras av socialpsykiatrins enhetschef samt ett Personligt ombud. 
Brukarrådet träffas 4 ggr/år.

Idag finns en organiserad samverkan mellan landstingets psykiatri och på olika nivåer i 
vardera organisationen. En samverkansform är den så kallade ”Psykfältgruppen” som har 
fyra möten/år. Verksamheterna socialtjänsten, landstingspsykatrin, hälsocentralerna, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och allmännyttans bostadsföretag representeras av 
chefer för de olika verksamhetsgrenarna, brukarorganisationerna är representerade av 
NSPH. ”Psykfältgruppen” har i uppdrag att arbeta med konkreta samverkansfrågor som t 
ex att skriva lokala samverkansrutiner utifrån gjorda länsöverenskommelser. Gruppen är 
tillika ledningsgrupp för Personligt ombud.

Samverkan chefer socialtjänst och psykiatri. Chefer från socialpsykiatrin och försörjningsstöd, 
psykiatrins slutenvård och öppenvården träffas regelbundet. Träffarnas syften är att 
samplanera t ex utbildning, informera och diskutera organisations- och resursfrågor mm.

En gemensam arbetsgrupp med socialtjänstens socialpsykiatri och regionens psykiatriska 
rehabenhet (PYRE) bildades för att gemensam arbeta med Nationella riktlinjer för schizofreni. 
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under 2020.

För barn och unga finns samverkansgruppen Norrbus, som består av enhetschefer, 
socialtjänstens Stöd till barn och familjer, verksamhetschef för elevhälsan, 
sektionsledare Barn- och ungdomspsykiatri som även representerar barn- och 
ungdomsmedicin samt barn- och ungdomshabiliteringen och en representant för 
närsjukvården/hälsocentral.

Styrgrupp för Psykfältgruppen och Norrbus är Närsjukvårdsgruppen som består av 
ledningen för socialtjänst, skola och sjukvård.

Norrbottens kommuner spelar en viktig roll i samverkan och kompetensförsörjning. I den 
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länsövergripande kartläggningen och handlingsplanen framgår det att det finns såväl 
behov av som förslag på konkret samverkan vad gäller nätverk och kompetensfrågor.

För att personal som möter människor med psykisk ohälsa arbetar evidensbaserat krävs 
fortbildning. För att trygga kompetensförsörjningen och även på detta sätt motivera erfaren 
och kunnig personal i vår verksamhet kommer vi under till en börja med den närmaste 
treårsperioden att satsa på fortbildning inom området. Vi ser även ett värde i att personal 
gör erfarenhetsutbyte och studiebesök i andra verksamheter och i andra kommuner för att 
utveckla verksamheten.

 Aktiviteter 2020
o Upprätthålla det befintliga samverkansarbetet 
o Medverka i nätverk och utbildningar som ordnas av Norrbottens kommuner 
o Brukarrådet träffas minst fyra gånger/år
o Psykfältgruppen tillika ledningsgrupp för personligt ombud. Samverkansgrupp 

med socialtjänsten, regionens psykiatri och primärvård och habilitering, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Pitebo träffas fyra gånger/år

Ekonomi
Stimulansmedlen nyttjas för att prioritera målgruppen personer med 
funktionsnedsättningar p g a psykisk ohälsa, och deras närstående. Bedömning är att vi 
måste fortsätta förstärka resurserna när det gäller sysselsättning och Personligt ombud 
samt arbeta med att kartlägga och utveckla stödet till anhöriga. Planen är också att 
använda pengar till utvecklingsarbetet FUNCA, samverkan med psykiatrin samt olika 
former av fortbildning för personal. Här nedan är en ekonomisk plan för 2020, men det 
finns en långsiktig ekonomisk plan för att finansiera ovanstående med stimulansmedel 
samt sedan tidigare reserverade medel för målgruppen, t o m 2019.

Budget 2020
Reserverade medel statliga bidrag ”Stimulansmedel psykisk hälsa” 2 400 000 kr

 

Får vi Stimulansmedel 2020 kan vi utifrån årets utbetalning anta att vi har ca 1,4 miljoner 
till att använda för året, för vilket vi i så fall kan göra en särskild plan i början av 2020. 

Anhörigstöd/personligt ombud    500 000
Arbetsanpassare    500 000
FUNCA    500 000
TIDSAM (2020 och 2021)    350 000
Psykiatriveckan      20 000
Utbildning MI      80 000
ESL uppföljning      70 000
ESL grund     70  000
Samsjuklighetsutb/erfarenhetsutbyte 
personal samsjuklighetsboende

   100 000

Fortbildning övrigt    130 000
Erfarenhetsutbyte      80 000
Summa 2 400 000
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Utreda förutsättningarna för 
att starta ett korttids enligt 
SoL
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 4
Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL
Diarienr 19SN233

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att inte öppna ett korttids enligt SoL

Ärendebeskrivning
När det gäller korttids-SoL så har inte nämnden underlag som styrker behovet, nämnden har 
idag 2 st gynnande SoL-beslut när det gäller kortidsvistelse. Det har över tid varit få till 
antalet SoL-beslut när det gäller korttidsverkställighet

När det gäller att blanda SoL och LSS i kortidsverksamhet så är det generellt inga problem för 
de yngre barnen, det är när de blir äldre som det kan uppstå vissa behovsyttringar i 
verkställighet, men som sagt inga höga volymer idag. Verksamheten ser över möjligheten till 
att stänga kortidsverksamhet 1st helg/månad utifrån ekonomi och bemanning. En översyn 
pågår när det gäller fritidsverksamheten kopplat till korttids, tanken är att flytta 
fritidsverksamheten till skolan, det kan komma att påverka bemanning på 
korttidsverksamheten men främjar barn- och ungdomar som har behov av fritids. En minskad 
bemanning försvårar även det verkställighet till ett korttids enligt SoL.

Huvudsakliga skälet till att avvakta öppnande av korttids enligt SoL är dock den låga volymen 
samt efterfrågan.

Beslutsunderlag
 Utreda förutsättningarna för att starta ett kortids enligt SoL
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Adjungerade ledamöter i 
socialnämnden 2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020
Diarienr 19SN266

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna listan på adjungerade 
ledamöter för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande i 
socialnämndssammanträdena. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt 
deltagande.

Schemat bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, 
vilket innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls.

Januari – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Februari – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

Mars – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

April – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

Maj – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

Juni – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

September – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP)

Oktober – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C)

November – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L)

December – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV)

Beslutsunderlag
 Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2020
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Delgivningar januari 2020
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Kommunala förebygganderådet 5 december 2019 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Fyrkanten, kl. 13:00-17:00 

 
 

Beslutande Nina Lindström, ordförande  

 Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Carola Bergman, Barn-och utbildningsnämnden 

 Anton Li Nilsson, Socialnämnden 

 Lilian Sjöström, Röda Korset 

 Johanna Löfgren, Länkarna 

 Maria Wikslund, RFSL 

 André Bengtsson, Connextions, (ersättare) 

 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd (ersättare) 

 

 
 

Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 

      Tomas Backeström, Stöd och omsorg 

      Carlos Pereya, Fältassistent 

 

 
 

Utses att justera Johanna Löfgren, Länkarna 

 
 

 

 
       Paragrafer §§ 36-49 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 

 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  

 

 
 

Justerande Johanna Löfgren, Länkarna 
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KFR § 36 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 37 

Val av justerare 

Johanna Löfgren, Länkarna utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 38 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns i sin helhet. 

 

 

KFR § 39 

Föregående protokoll 

Inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  

 

 

KFR § 40 

Socialtjänstens representanter i brukarråden 2020 

Kommunala Förebygganderådet (KFR) – Tomas Backeström, avdelningschef för stöd till barn och familj 

samt missbruk och socialpsykiatri. 

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) – Lena Enkvist, omsorgschef. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) – Helena Magnusson, avdelningschef för hemtjänst och trädgårdens 

äldrecentra. 

 

 

KFR § 41 

Alkoholpotten 

I år har det inte inkommit några ansökningar till alkoholpotten. I potten för i år finns 25 000 kr. Vad som 

kommer föras över till alkoholpotten för 2020 blir klart under början av nästa år. 
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KFR § 42 

Information från Fältarna – Carlos Pereyra 

Carlos Pereyra, Fältassistent besöker rådet för att informera om det arbete som han och kollegan Anders 

Elvhäger gjort sedan starten för snart 1,5 år sedan. Hemmalokalen finns i Blå huset på Storgatan 19. 

Målgruppen är ungdomar mellan 12-18 år. Sedan en månad tillbaka har de delat upp ansvaret för olika 

skolor så att de på så sätt kan jobba effektivare i skolorna. De har ett bra samarbete med stödteamen i de 

olika skolorna. De har möjlighet att utföra drogtester på plats om behovet finns. Totalt har de besökt 68 

klasser sedan starten och upplever nu att de flesta ungdomar känner igen dem och vet vilka de är.  

 

De fältar tillsammans ca 6-7 kvällar varje månad med fokus på riskkvällar så som ex. valborg, examen, 

halloween, PDOL. Men även andra helger om behov finns. De kan även vara ute och fälta vissa 

vardagkvällar. På vardagar rör de sig ute till ca kl. 22 och helger till ca  kl. 02-03.  

 

Just nu är Carlos och Anders de enda fältarna i Norrbotten. De har gått med i Fältarnas Riksförbund som 

möjliggör kontinuerlig kontakt med fältare från Skellefteå och söderut. Ett jättebra och viktigt nätverk med 

en rikskonferens en gång/år.  

 

Kontaktvägarna förutom mobilnummer är, Facebook, Instagram och Snaphat för att kunna möta så många 

olika målgrupper som möjligt. Ungdomarna använder mest Snapchat medan Facebook är ett forum där 

många föräldrar och anhöriga vänder sig med frågor och tipsar om platser där många ungdomar rör sig.  

 

De ser också att det förekommer mycket droger i Piteå bland unga. Inställningen till droger bland unga är  

väldigt liberal och har således blivit normaliserad i viss grad. De kan också se en tendens till att det är högre 

berusningsgrad bland unga tjejer.  

 

https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-familj/faltarna/  

 

 

KFR § 43 

Drogsnurror 

André Bengtsson Connextions har kollat upp möjligheten att ansöka om bidrag från sparbanken Nord till att 

trycka upp drogsnurror. För att kunna söka bidrag från Sparbanken ska ansökan göras av en enskild 

förening. Frågan lyftes då om att göra en sen ansökan till alkoholpotten då inga andra ansökningar från 

föreningarna har kommit in. Ordförande i rådet (Nina Lindström) tar på sig uppdraget att kolla om detta är 

möjligt.  
 

 

KFR § 44 

Framtidens Stöd och Omsorg 

Det finns förslag på tre huvudinriktningar att jobba med under nästkommande år.  

 Våld i nära relationer. Titta närmare på hur man kan jobba med våldsutövarna.  

 Jobba vidare med hemmaplanslösningar för att kunna korta ner tiden för institutionsplaceringar.  

 Förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer som till exempel skola, polis och sjukvård. 
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André Bengtsson, Connextions ställer frågan om kommunen kan erbjuda behandling för spelmissbruk? 

Tomas Backeström svarar att i dagsläget hänvisas dessa till regionen då kommunen i dagsläget bara kan 

erbjuda råd och stöd men inte adekvat behandling i form av KBT, som då regionen kan. Men med tanke på 

att spelmissbruk skrivits in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen från och med 1 januari 2018 så 

pågår det ett arbete om hur man från kommunens sida ska kunna möta kraven.  

 

  

KFR § 45 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

Socialnämnden – Anton Li Nilsson, Nina Lindström. En kostnadsöversyn ska göras, för att utreda vad saker 

borde kosta. Detta för att lättare kunna se hur pengarna ska fördelas. Det man hittills kan se är att 

äldreomsorgen gått något mer minus än vad stöd och omsorg beräknas göra. 

 

Barn- och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Frånvarorapportering via skola 24 är i gång. Detta ger en 

snabbare och bättre översikt på frånvaro som man fortare kan följa upp. Barnvolymen ökar vilket är positivt, 

svårare blir det dock att hitta lämpliga lokaler. Stadsbidraget för en likvärdig skola är tänkt att bland annat 

användas till att utveckla fjärrundervisning i modersmålsundervisningen och anställa fler pedagoger. 

 

Stig-Roland, Piteå Kristna Råd uttrycker en oro över att barn bosatta i infjärdenområdet inte kan erbjudas 

förskoleplats på hemmaplan, vilket i sin tur kan leda till att färre väljer att bosätta sig där. Detta i sin tur gör 

att dessa områden urholkas då närhet till skola och omsorg är en viktig faktor där barnfamiljer väljer att 

bosätta sig. 

 

André Bengtsson, Connextions frågar hur man planerar att möta kraven vad gäller elever med särskilda 

behov, då en av strömbackas linjer som tidigare mött dessa krav nu läggs ner? Denna fråga väntas behandlas 

i nämnden under december månad. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Man fortsätter att följa upp det pågående kvalitetsarbetet 

gällande vuxenutbildningen. Fortsatt utvecklingsarbete gällande utlandsfödda. Carola Bergman (Barn och 

utbildningsnämnden) lyfter även konceptet ”lärande rekrytering” som varit mycket lyckat och där nu andra 

kommuner hört av sig och vill ta del av det arbetssättet.  

 

Connextions – André Bengtsson. Stödsamtalen har ökat. Man har två anhöriggrupper. En kopplat till 

missbruk och en kopplat till barn med NPF diagnoser. Man har märkt av en ny drogsituation i Piteå där 

kokainet har ökat. Oroande då kokain dessutom är en ganska dyr drog att införskaffa. Man har även sett en 

ökad destruktivitet bland unga tjejer. Föreningen har även inlett ett samarbete med BUFF (Barn och Unga 

med Frihetsberövade Föräldrar). 

 

Röda Korset – Lilian Sjöström. Jobbar i huvudsak mot en äldre målgrupp. Träffpunkten Kupan erbjuder 

arbetsträning och social träning. De har haft två stycken som gjort sin samhällstjänst där. 
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Piteå Kristna Råd – Stig-Roland Carlzon. Arbetet flyter på som vanligt med olika sociala verksamheter. 

Stig- Roland lyfter den breda kompetensen som finns inom kyrkan allt ifrån medicinskt kunniga till 

pedagoger av olika slag.  

 

Ann-Katrin Sämfors berättar även att Projektet S:t Mary avslutas och blir en permanent del av Piteå 

församling tillsammans med Framnäs folkhögskola från och med 1 januari 2020. Detta innebär att man 

kommer att kunna erbjuda en studieförberedande kurs via Framnäs.   

 

RFSL – Maria Vikslund. De fortsätter att bedriva samma verksamhet, med Café och försöker vara ute och 

synas och sprida kunskap. Man upplever att det homofobiska hatet har ökat något i Norrbotten, vilket 

medför att det blir än viktigare att synas och vara med i olika sammanhang.  

 

Länkarna – Johanna Löfgren. Närmast planerar man för Öppen Jul, som blir av även i år. Man har även 

inom föreningen jobbat för att få ihop en bra gemenskap bland medlemmarna.  

 

 

KFR § 46 

Verksamhetsplan KFR 2020 
Rådet beslutar om verksamhetsplanen för 2020 enligt nedan: 

 

 Rådet ska under året genomföra fyra sammanträden 

 Ha en målsättning att bjuda in andra aktörer för dialog och informationsutbyte. 

 Rådet ska stötta aktiviteter kring ”Sober October”  

 Rådet ska initiera/medverka i utåtriktade verksamheter under året som exempelvis antilangning. 

 

 

KFR § 47 

Förslag beredning och mötesdagar 2020 
Rådet beslutade om beredning och mötesdagar in enlighet med förslaget. Se bilaga 1 

 

 

KFR § 48 

Övriga frågor 
 

Föreningsbidrag 

André Bengtsson lyfter åter frågan avseende föreningsbidragens ansökningsperiod och de faktum att 

eventuellt beviljat bidrag utbetalas i mitten av föreningarnas budget år som då är januari – december. Detta 

försvårar planeringen av verksamheterna avsevärt. Frågan skickas med Nina Lindström och Anton Li 

Nilsson som representanter från socialnämnden. Det får även ta med sig ett önskemål om att det bör finnas 

med en motivering i varje beslut som föreningarna får, som klargör varför man beviljats en viss summa. 

Samt om det finns någon plan på att höja potten för föreningsbidrag så att den följer med i takt med att 

föreningarnas kostnader ökar (hyreshöjningar o.s.v)   
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KFR § 49 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet och önskar God Jul och Gott Nytt År. Nästa sammanträde 

planeras till 27 februari 2020.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-05 

 

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 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, SN 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Malte Larsson, FUB 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare för Anna Åström 
 

 
Övriga deltagande 

 
Tomas Backeström, avd chef, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvarig: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid Samhälls-
planering. Deltog under punkten: Tillgänglighet 

Utses att justera 
 

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 48 - 60 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt, Piteå  
    

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

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2019-12-05  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 48 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat. En presentations-
runda gjordes. 
 
______ 
 
 
KTR § 49 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes.  
 
________ 
 
 
KTR § 50 
Val av justerare 
Till justerare utses Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 
 
________  
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KTR § 51 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 19 september 2019 gicks igenom och lades till 
handlingarna med en ändring under § 36 Tillgänglighet: Det ska ändras till:  
”Representanter från olika föreningar har varit med på tillgänglighets-
vandringen i Öjebyn på nya torget”. Förutom detta är § 36 oförändrad. 
 
______ 
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KTR § 52 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare väl-
kommen. Mathias Keisu, trafikplanerare skulle också ha medverkat under 
denna punkt, men har blivit sjuk. 
 
Fråga från SRF 
* Tillgänglighet – Busstationen 
Svar: Möte har hållits tillsammans med Länstrafiken rörande möjligheterna till 
att ytterligare förstärka tillgängligheten för synskadade på busstationen. Främst 
har det diskuterats alternativ för att tydliggöra respektive hållplatsläge (när står 
man vid A, B, C osv). Länstrafiken ser nu över vilka lösningar som erbjuds 
inom deras kontaktnät samt vad respektive förslag innebär för åtgärder, kost-
nader och platsbehov. En ny träff kommer att hållas i februari.  
 
Samhällsbyggnads kollektivtrafikbudget har medel avsatta för själva trafiken i 
sig, kostnader för olika åtgärder av hållplatser, tillgänglighetsåtgärder, anslu-
tande gång- och cykelvägar och så vidare ingår inte i den budgeten. Den typen 
av åtgärder sker vanligtvis i samband med exempelvis en ombyggnation av en 
gata. Det går därför inte i dagsläget att säga vad eventuella åtgärder kan bestå 
av och när de kan ske. 
 
Mathias Keisu tar gärna emot synpunkter som de bör tänka på i kommande 
projekt. Vill man så är man även välkommen att höra av sig med frågor via 
telefon eller mail, telefon 0911-69 61 10. 
 
 
Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* Kommunens tjänstebilar (använd halvljus och stå inte på handikappar   
keringar) 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg säger att det har kommit en 
uppmaning på insidan (kommunens interna sida), att: 
 

När vi kör bil i tjänsten representerar vi Piteå kommun och vi har tagit fram 
några punkter som är viktiga att tänka på. 

När du kör kommunens tjänstebilar ska du: 

• använda halvljus (kolla när du startar vilket läge ljuset är inställt på) 

• hålla hastigheter och följa trafikreglerna. Inte köra på gång- och cykel-         
vägar 
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KTR § 52, forts 

Tillgänglighet 

• parkera på avsedda parkeringsplatser. Inte parkera på platser för rörelse-
hindrade om du inte har tillstånd           

 
Fråga från Piteå älvdal Neuro 
* Handikapparkeringar i stan 
Parkering vid specsavers (Lillbrogatan markerad handikapp P-ruta). Varför kan 
man inte stå med förardörr mot trottoar när man ska ut ur bilen med rullstol, 
man måste i nuläget stå med dörr ut mot trafik vilket innebär en fara för mig 
som rullstolsburen och personer med funktionsnedsättning. Att behöva montera 
ihop rullstol med öppen dörr ut i trafiken samt att man måste ut i körbanan för 
att ta sig till övergångsstället skapar en trafikfara, man slipper alla dessa säker-
hetsproblem om man står vänd åt andra hållet. 
 
Svar: Av trafiksäkerhetsskäl är det endast tillåtet att parkera i ens egen färd-
riktning, alltså inte mot mötande trafik. Det finns dock ett behov av att se över 
hela parkeringssituationen på Lillbrogatan, inte minst då det även är ett stort 
behov av ordnade cykelparkeringar på gatan. Arbete kring detta pågår just nu 
och förslag tas fram, men det är inte fastställt när i tid som åtgärder blir aktu-
ella. 
 
______ 
 
Vinnova 
Anna Stamblewski berättar att kommunen kan ansöka om statliga medel hos 
Vinnova för att utveckla och testa lösningar utifrån principen om universell 
utformning som stärker tillgänglighet inom städers och samhällens verksam-
heter och miljöer och tjänster. 
 
Vinnova vill med mångfald som grund, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättningar och funkt-
ionsförmåga. 
 
______ 
 
Styrkraft inom funktionshinderpolitiken 
Sverige har ett nytt mål för funktionshinderpolitiken och den antogs 2017 och 
handlar om mänskliga rättigheter. Sveriges nya mål pekar på FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samhället ska ha mång-
fald och många olika människor ska få plats och trivas. 
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KTR § 52, forts 

Tillgänglighet 
Regeringen vill att Sverige ska nå målet fortare. Det är bäst att göra rätt från 
början, alltså universell utformning. Låt fler vara med och bestämma och de 
som bestämmer om olika områden behöver samarbeta.  
 
Kommunerna bestämmer över många viktiga frågor, därför är det viktigt att den 
är med i utredningen. 
 
Sju områden och sex myndigheter 
 
Områdena är: 
1. Arbete 
2. Utbildning 
3. Transporter 
4. Kultur 
5. Vård (Hälsovård, sjukvård, tandvård) 
6. Social välfärd och trygghet 
7. Bostäder (och planering av nya hus)Statens offentliga utredningar svarat på 
den 
 
Myndigheterna är: 
1. Arbetsförmedlingen kring arbete 
2. Statens skolverk för utbildning 
3. Trafikverket för transporter 
4. Statens kulturråd för kultur 
5. Socialstyrelsen för vård 
6. Socialstyrelsen för social välfärd och trygghet 
7. Boverket för bostäder 
 
Kommunstyrelsen har bland annat samlat in svar från kultur, park och fritid, 
barn- och utbildning, socialförvaltningen som har yttrat sig. Kommer upp i 
kommunfullmäktige nu i december eller januari. Regeringen föreslås anställa en 
nationell samordnare. 
 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen berättar att Socialdepartementet har utsett 
Piteå kommun att vara en remissinstans. 
 
______ 
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KTR § 53 
EU-Projekt Kompetenslyftet PA 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Annika Risberg, projektledare och Christine 
Lired Samuelsson välkomna.  
 
Annika berättar att hon och Christine är kollegor och jobbar som chefer för 
personlig assistans på Stöd och omsorg i vanliga fall.  
 
Annika och Christine berättar om EU-Projekt Kompetenslyftet PA, se bilaga 1. 
 
______ 
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KTR § 54 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Helena Magnusson, avd chef Äldreom-
sorgen och Irene Lundqvist, MAS välkommen. 
 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* Djur på äldreboenden 
Vi anser att  kommunen borde pröva möjligheten på ett boende, med personal 
som har djurvana. Bevisligen har levande djur en lugnande effekt. 
 
Svar: Helena Magnusson berättar att kommunen har utrett om möjligheten att 
ha djur på boenden. Vägledning från Socialstyrelsen, om en person flyttar in på 
särskilt boende och har en katt som den enskilde kan sköta själv, så går det. 
Man får ta in hunden till en boende vid besök, inte ha den i allmänna utrym-
men. Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgs-
verksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.  
 
Irene Lundqvist, MAS säger att det grundar sig på allergier, hygien och att bo-
endet ska vara tillgängligt. Det finns många regelverk och riktlinjer. Hygienen 
är väldigt viktig när man arbetar med svårt sjuka människor. Viktigt att tvätta 
och sprita händer före och efter patientvård för att inte smitta personen eller 
överföra smitta till andra. Inte ha ringar, klockor, armband, inte lösnaglar, man 
ska ha kortärmade plagg på överdelen av kroppen. 
 
En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning 
och vårdrelaterade infektioner. Kort sagt: Rena händer räddar liv. 
 
Hur är det med robotkatter? De som inte är tvättbara får inte flyttas mellan bo-
ende, bara de som går att tvätta och hållas rena. 
 
* Boende Opalen 
Enligt uppgift är ett EP larm beställt i maj för en av de boende. Eftersom det 
inte har kommit något larm, så vad har hänt? 
 
Svar: Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg säger att i det här rådet 
ska vi inte diskutera individärenden, men i det här fallet rör det en brukare. En 
hel del missförstånd har uppstått huruvida vem som har rätt att ordinera ett EP-
larm, därav förseningen. Enligt Hjälpmedelscentralen så är det en läkare som 
måste ordinera EP-larm, inte en sjuksköterska eller någon annan.  
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
* Projekt Anhörigstöd 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg berättar att projektet: ”Utökat 
anhörigstöd till personer med psykisk ohälsa” är avslutat. Hela nämnden gör en 
översyn över hur vi ska jobba med anhörigstödet i fortsättningen, nu när vi blir 
en socialtjänst.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, menar ni alla grupper?  
 
Tomas Backeström, ja det gäller alla. 
 
Frågor från Piteå älvdal Neuro 
* Tillgänglighet på badhusen 
Tillgänglighet i badhusen ang lyft ner och upp ur stora bassängerna Öjebyn och 
Munksunds badhus samt norrstrandsbassängen. Många klarar inte av att 
bada/träna i varmt vatten på grund av skadorna/sjukdom och skulle därför be-
höva tillgång till den stora kallare bassängen. 
 
Svar: Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden har skickat följande svar: 
Frågan om lyft i stora bassängen Öjebyn eller Munksund har varit upp tidigare. 
Simhallspersonalen har varit i kontakt med de som säljer lyftar, men inte hittat 
någon variant som skulle fungera i Öjebyn eller Munksund. Detta beroende på 
bassängens utformning. Det är inte heller speciellt vanligt att man har lyft i 
stora allmänna bassänger. Varmbadet är mer behovsanpassat och har god till-
gänglighet. 
 
Är behoven stora kan vi dock gå vidare och fortsatt undersöka frågan. 
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
* Många personer som besöker personer som vårdas i hemmet 
Varför måste det vara så många olika personer varje dag som besöker gamla 
och dementa personer som vårdas i hemmet, många vårdtagare blir väldigt för-
virrade av detta. 
 
Svar: Helena Magnusson, avd chef Äldreomsorgen säger att de mäter perso-
nalkontinuiteten via kommunens mätningssystem. De mäter 2 eller flera besök 
mellan kl 7-22. Under en 14 dagars period besöker i snitt 13 personer sin vård-
tagare, då inräknas inte matservice och trygghetslarm. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung undrar när den sista mätningen gjordes? 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Helena Magnusson säger att den gjordes ifjol. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att behöver det vara så många, 
bra att frågan blir belyst. 
 
Helena Magnusson säger att Piteå har det ganska svårt med personalförsörj-
ningen. Klart vi ska jobba för att det ska bli bättre. 
 
Anita Berglund Piteå HjärtLung berättar att hon är imponerad över pusslandet 
med personal när några är inlagda på sjukhus och schemat ändras, men att de 
personer som behöver hjälp får det. Fantastiskt bra gjort. 
 
* Öppen verksamhet för demenssjuka 
I dag finns ingen organiserad verksamhet för personer som är i början av 
demenssjukdom. Önskemål finns om en öppen verksamhet anpassad för 
demenssjuka någon gång per vecka. Alltså innan man får en biståndsbedöm-
ning. 
 
Helena Magnusson säger att idag har vi inte någon sådan verksamhet. Munk-
berga kommer att läggas ned, där det idag finns en verksamhet för dementa. 
Äldreomsorgen har börjat utreda om det kan bli något på Äldrecentrat. 
 
* Ingen fysisk läkare på Ängsgården 
Ytterligare en  fråga har dykt upp, nämligen, varför är det ingen "fysisk" läkare 
som besöker nya Ängsgården, utan digitala lösningar för demenssjuka som inte 
förstår tekniken? 
 
Helena Magnusson säger att vid behov åker läkare till Ängsgården. Piteå 
kommun har ansvaret upp till sjuksköterskenivån. När det gäller läkarinsatser 
finns avtal med Region Norrbotten.  
 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden undrar om det är en sjuksköterska 
som bedömer om en läkare ska till boendet? 
 
Helena Magnusson säger att det är så. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå anser att det blir väldigt opersonligt 
om man inte får träffa en fysisk person, utan digitalt. 
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
* Enkla hjälpmedel 
Önskan om ett "showroom" för enklare hjälpmedel.  
 
Är man aktuell i hemsjukvården via våra arbetsterapeuter får man pröva ut en-
klare hjälpmedel. Regionen ska bistå med enklare hjälpmedel. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att frågan kom upp när de flyt-
tade till Djupviken. Det vore jättebra om folk får komma utan ordination och 
testa enklare hjälpmedel, men det är en större apparat än man tror. Samhälls-
byggnadsnämndens förvaltning vill diskutera med Funktionsrätt Piteå vad de 
behöver, en tänkbar lösning. Behovet är hyggligt stort. 
 
Beslut: Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden tar med sig frågan 
om ett showroom för enklare hjälpmedel. 
 
______ 
 
* Nytt reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 
Förtydligande av kriterierna för "insynsplatser" i nya reglementet för KTR. 
 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen säger att det står så här i reglementet: 
”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”.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, vilken policy ska gälla, kan alla råden 
ha olika? 
 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum undrar hur det går med reglemen-
tet som ska börja gälla från och med 2020-01-01? 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordf säger att ingenting har hänt. 
 
Anna Platni, Barn- och utbildningsnämnden undrar varför man ska ha insyns-
plats om man har en ordinarie plats rådet? 
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Elisabeth Vidman säger att Piteå kommun har beslutat att aktivt arbeta för att 
Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun 2021. En kommun där ett aktivt arbete  
pågår för att utveckla samhället till en plats där alla är lika mycket värda. Ett 
Piteå för alla. 
 
Ny dialog blir: Barn- och ungas framtid i Piteå. 
 
Styrkraft i funktionshinderpolitiken, remisskommun 2017. 
 
Kommunstyrelsen har gjort en överlåtelse till Regionala kollektivtrafikmyn-
digheten, RKM angående färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
______ 
 
Socialtjänstens förändringsresa 
Sven-Gösta Pettersson och Tomas Backeström berättar att förändringsresan 
fortsätter för socialtjänsten. Det är nu klart vilka som blir de nya avdelnings-
cheferna.  
 
• Lena Engqvist, omsorgschef, (tar plats i kommunala tillgänglighetsrådet, 

KTR) 
 

• Tomas Backeström, avd chef, IFO, barn- och familj samt missbruk och 
socialpsykiatri, (tar plats i kommunala förebygganderådet, KFR) 
 

• Helena Magnusson, avd chef för ordinärt boende där hemtjänst och träd-
gårdens äldrecentra ingår (är kvar i kommunala pensionärsrådet, KPR) 
 

• Leena Leijon, avd chef för vuxna funktionsnedsatta 
 

• Magdalena Jonsson, avd chef för vård- och omsorgsboende 
 

• Monica Wiklund Holmström, avd chef för psykosocialt stöd till vuxna 
samt daglig verksamhet 
 

______ 
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KTR § 55 
Information från hörsel om hörselsmart 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Monica Nyman Björklund, HRF välkom-
men. 
 
Monica berättar att hon varit på en endagarsutbildning om Hörselsmart. Hon 
själv är inte hörselskadad, men har tinnitus ibland. Det finns 1,5 miljoner hör-
selskadade som är registrerade i Sverige.  
 
Som hörselskadad har man ett eget ansvar. När de gick igenom denna utbild-
ning var att de skulle bli bättre på att veta vad de behöver för att göra det till-
gängligt för alla. Beroende var man sitter och hur man ser och viket ljus det är i 
lokalen. Vårt eget ansvar är att säga till om vi inte hör. Skaffa bra hörapparater. 
En del har inplantat. Föreläsarens ansvar. Ha en mikrofon, ljuset ska falla på 
den som föreläser. Ser ni mig, hör ni mig? Jag behöver ingen mikrofon för jag 
pratar så högt, säg inte så.  
 
Goda råd: 
Hörsellinjen.se 
Skrivtolk 
 
Föreläsaren kan ha andra hjälpmedel som skrivtolkar 
• Högst 4 personer är lämpligt för en hörselskadad 
• Skrik inte tala tydligt. Gå nära, vänd dig inte om 
• Håll inte handen för munnen 
• Ha inte för långa stunder, man blir trött 
 
Önskar få in mikrofon i det här rummet, Ovalen. 
 
Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden undrar hur en skrivtolk funge-
rar? 
  
Monica säger att man kan ringa till tolkcentralen och begära en skrivtolk. Be-
rätta vilket möte det gäller, vilket ämne, namn och telefonnummer till den som 
ska prata, skrivtolken sitter bredvid personen som behöver tolken och som 
skriver ner vad som sägs.  
 
Tolkcentralen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder hörselskadade, 
döva och dövblinda kostnadsfri tolkservice. 
 
______ 
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KTR § 56 
Mötesplanering för KTR 2020, se bilaga 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande går igenom mötesplaneringen för KTR för 
2020, se bilaga 2. Mötesplaneringen godkändes. 
 
______ 
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KTR § 57 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf och Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg 
berättar att arbetsgruppen ska träffas nästa vecka på fredag. Det finns många 
uppslag och inriktningar. Arbetsgruppen har nu landat i 4 inriktningar inom 
befintlig ram: 
 

1. Våld i nära relationer alla pitebor 2020 
2. Hemmaplansalternativ 
3. Utöka boendestöd 
4. Förändrad verksamhetsinriktning barn och familj 

 
______ 
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KTR § 58 
Övriga frågor 
Föreningsbidraget 
Sven-Gösta Pettersson, ordf vill att rådet funderar ut hur man skulle kunna 
räkna ut fördelningen av föreningsbidraget, eller om det är bra som det är nu. 
Ta med frågan till nästa möte. 
 
______ 
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KTR § 59 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 13 februari 
2020, klockan 13:00. Återkommer om lokal, inte klart i dagsläget.  
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 27 februari 2020, klockan 
08:30 i Ovalen vid Stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 60 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet med att önska alla en 
God Jul och Ett Gott Nytt År.  
 
______ 
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Kompetenslyftet PA 

Kompetenslyftet PA  
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Kompetenslyftet PA 

Ø5 992 406 kr från Socialfonden (första projekt någonsin för Stöd och Omsorg)

Ø Projektet pågår mellan 180301 – 200228

ØSamarbetet mellan Piteå kommun och God assistans i Norr

ØTre anställda, 330 Projektdeltagare

Ø Transnationella Studiebesök/utbyten
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Kompetenslyftet PA

ØDet specifika målet är att:
Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för 
personer som står långt från arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft 
och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och 
arbetsmarknadens behov. 

ØSyftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och därmed stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden.

ØAtt stärka arbetsgivares konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt utveckla former för lärande 
på arbetsplatsen. 

ØPersonlig assistans som verksamhet förväntas utvecklas och förbättras i och med att kompetensen 
bland medarbetarna stärks. 

ØKvaliteten på vården och omsorgen blir bättre då medarbetarna är utbildade. 
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Kompetenslyftet PA

Vad har vi gjort hittills: 

ØWebbplattformen 
Ø10 personer har påbörjat Undersköterskeutbildning
Ø30 personer har gått en Folkhögskoleutbildning inom Neuropedagogik på Framnäs
ØDemens – via ÄO 
ØMail och Word utbildning för att förbättra och trygga datavanan
ØIntraphone, kommunens tidredovisningssystem
ØDigital dokumentation VIVA/AiAi
ØSjälvservice
ØMediciner – biverkningar – Fransisco Barca
ØPsykisk ohälsa, schizofreni, ångest, hallucinatinoner, bemötande – Rättpsykiatrin Öjebyn
ØEpilepsi – Adamsäpplet
ØIntegration – Mustafa Panshiri
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Kompetenslyftet PA 

ØDiabetes
ØJämställdhetsutbildning/MR – Både projektdeltagare, personal och chefer
ØPersonlighetstyper, kommunikation och konflikthantering – Marie Ramneck
ØStomi/sond/kateter
ØTeckenstöd 
ØBilder/Bildstöd
ØMultidiagnoser/sjukdomar
ØYrkesrollen – Framnäs folkhögskola
ØAutism – LÄRA Christoffer Sjöwall
ØLåg affektivt bemötande – Annelie Karlsson
ØInspirationsföreläsning – Frida Ingha 
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Kompetenslyftet PA 

Vidareutvecklat Äldreomsorgens Introduktionsmaterial

ØVar riktat till nyanlända till en början
ØOmarbetat och anpassat till personlig assistans av vår Projektgrupp som består av 
Personliga assistenter
ØGår nu ut till alla nyanställda personliga assistenter - Via bemanning och samtliga 
chefer
ØAlla grupper använder sig av samma material vid introduktionen
ØMinska flertalet introduktioner för brukarna och personalen samt kvalitetssäkra 
den
ØTrygga personalen och nyanställda
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Kompetenslyftet PA 

Erfarenhetsutbyten

Oberursel i Tyskland
Bryssel

Ljubljana i Slovenien
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Oberusel Tyskland

Kompetenslyftet PA 

Tyskland – Oberursel 
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Kompetenslyftet PA (92 av 170)



Bryssel
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Kompetenslyftet PA 

Ø Freedom Drive 

Ø Independent Living – ENIL

Ø STIL, FUB

Ø Freedom of movment
- Fast i kommunen pga olika bedömningar, rätten att studera utomlands

Ø Många kunde inte ta sig till Bryssel pga av att de saknar assistans, en del tar sig inte ut från 
huset. 

Ø Utestängda från 90 % av samhället, trottoarkanter, busshållplatser, toaletter, trappor, tåg, 
mm. 
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Kompetenslyftet PA 
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Kompetenslyftet PA 
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Kompetenslyftet PA (98 av 170)



 

Kompetenslyftet PA 

Ø Nothing about us, without us! I alla beslut! 

Ø De slåss för sina liv

Ø Rätten till ett självständigt liv – alla har rätt till det!

Ø Inga instutioner! 
Våra gruppbostäder och äldreboenden, vad är det?
 

Ø Hur ser det ut i Europa? 
Frankrike
England mm. 
Försämringen i Sverige
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Kompetenslyftet PA 

Ø Inte ens i EU-Parlamentet är det anpassat – Nadia tog sig inte upp på podiet pga av att 
ramp inte var beställd. 

Ø Med mer anpassning i samhället ökar personers självständighet och minskar behovet av 
insatser. 

Ø HK toalett med 40 cm dörr – Om personer som skulle nyttja toaletten hade fått vara med 
från början hade detta kunna undvikas och man hade sparat både tid och pengar! 
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(101 av 170)



 

Kompetenslyftet PA 

Sluta tänka anpassning, jobba för 
universella lösningar istället! 
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Kompetenslyftet PA 

Slovenien – Ljubljana 
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Kompetenslyftet PA 

Ø Lagstiftning om personlig assistans 1/1- 19. 
Sverige som föregångsland, men de lär också av våra misstag

Ø Möjlighet att gratis låna elrullstol när man kommer till landet – Något för oss att tänka på? 

Ø App kring hur det är att att ta sig fram med rullstol i staden: Ljubljana by Wheelchair
Något att göra i Piteå? Alla städer? 
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Kompetenslyftet PA (105 av 170)



 

Kompetenslyftet PA (106 av 170)



 

Kompetenslyftet PA 

Frågor? 
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Datum för KTR 2020 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
Datum för kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott och 
sammanträden under 2020, KTR 
 

 
KTR – typ av 
sammanträde 

Datum Tid Plats 

Arbetsutskott 2020-02-13 13:00 
 

? 

Sammanträde 2020-02-27 08:30 Stadshuset, Huvudentrén  
Lokal – Ovalen 

Arbetsutskott 2020-05-07 13:00 ? 
 

Sammanträde 2020-05-19 
 

08:30 Stadshuset, Huvudentrén  
Lokal – Fyrkanten 

Arbetsutskott 2020-09-03 13:00 ? 
 

Sammanträde 2020-09-17 08:30 Stadshuset, Huvudentrén  
Lokal – Ovalen 

Arbetsutskott 2020-11-19 13:00 ? 
 

Sammanträde 2020-12-03 
 

08:30 
 

Stadshuset, Huvudentrén 
Lokal - Ovalen 

 
 

Ni som är med i arbetsutskottet, boka in tiderna för arbetsutskottens möten. 
Ingen separat kallelse skickas ut för dessa möten. 
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-12-16

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 294
Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten RKM
Diarienr 18KS778

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för besvarande av följande frågor: Vilka 
erfarenheter finns ifrån de kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och utförande? Vad 
bedöms Piteå kommun tjäna på ett överlåtande och från och med när väntas överlåtandet ge 
en besparing? Innebär ett överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som 
resenären betalar? Medger Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan 
tillståndsprövning?

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2018-11-14 begärt av Kommunfullmäktige att all hantering rörande 
färdtjänst och riksfärdtjänst lyfts från socialförvaltningens ansvar och överlåts i sin helhet till 
Kommunfullmäktige samt att motsvarande justering i reglementet görs.

Bakgrunden till detta är att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten inkommit med ett 
erbjudande om att överta bokning och biståndsbedömning gällande färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Socialtjänstens utredning visar på en förväntad initial kostnadsökning vid ett 
övertagande på ca: 1,5 miljoner, detta kan dock till viss del försvaras med kvalitativa vinster. 
Alla kommuner i Norrbotten utom Piteå och Boden har redan 2014 överlåtit bokning och 
bedömning till RKM.

RKM anger att en länsgemensam hantering ger långsiktiga ekonomi- och miljövinster genom 
samordnad upphandling, ökade möjligheter till samordning av samtliga särskilda 
persontransporter, effektivare nyttjande av fordon, effektivare nyttjande av 
beställningscentralen och rationellare hantering av tillståndsgivning. Detta utan att kvalitén på 
resandet försämras.
RKM lyfter också fram att om ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och kollektivtrafik 
handhas av samma organisation innebär det bättre förutsättningar att anpassa och utveckla den 
allmänna kollektivtrafiken.

I ett överlåtande ingår att gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av 
Kommunförbundet i Norrbotten tillämpas. Enligt missivet ska centraliserad tillståndsgivning, 
gemensamt regelverk och specialisering öka kompetensen och likvärdigheten i 
bedömningsfrågor vid handläggning av tillståndsärenden.

Reglementet ger personer med färdtjänsttillstånd rätt att åka obegränsat antal resor inom egen 
kommun, utan särskild prövning resa 50 kilometer väglängd in i angränsande kommuner samt 
24 så kallade länsfärdtjänstresor. För resor inom länet behövs och sker därför ingen 
tillståndsprövning av riksfärdtjänst förrän de 24 länsfärdtjänstresorna förbrukats.

För socialförvaltningen innebär den sällanhandläggning som idag förkommer av viss typ av 
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riksfärdtjänstresor både ineffektiv handläggning och svåravvägda bedömningar inför beslut 
om rätta och kostnadseffektiva beslut. Rätten till riksfärdtjänst och om en person med 
funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt ökar i omfattning och komplexitet i 
att utreda med ökade färdkostnader som följd. Fördelar med överlåtande, centralisering och 
gemensamt regelverk är ökad kompetens genom specialisering som leder till likställighet 
genom lika bedömningar.

Ytterligare faktorer att beakta är dels de resurser som åtgår för handläggningen 
inköpsavdelningen ansvarar för vid upphandling och avtalsskrivning vilka skulle frigöras vid 
ett överlåtande.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att Kommunfullmäktige 
övertar ansvar och hantering rörande färdtjänst och riksfärdtjänst då Kommunfullmäktige inte 
har någon egen operativ verksamhet.

Enligt kommunledningsförvaltningen vore det rimligast att Samhällsbyggnadsnämnden 
genom ändring i reglementet övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst då man handhar 
all annan offentligt trafik samt att kommunen antar Regionala Kollektivtrafikmyndighetens 
erbjudande om att överta handläggande och bokning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samband med detta bör även budget för färdtjänst och riksfärdtjänst (6 mkr/år) samt även 
Socialnämndens beräknade kostnader för tillståndsprövning och beställning av resor (680 
tkr/år) överföras till Samhällsbyggnadsnämnden.

I samband överlåtandet och i särskilt ärende revideras Reglemente för styrelsen och nämnder 
så att Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst samt att de 
ekonomiska konsekvenserna regleras i budget.

Budgeterade medel för 2018 för färdtjänst och riksfärdtjänst är 6 093 tkr och utfall för 2018 
ligger på 7 774 tkr vilket ger ett underskott i verksamheten på 1 681 tkr. 2018 genomfördes 
totalt 57 558 färd- och riksfärdtjänstresor varav 26 111 var arbetsresor. Bokningsavgiften per 
resa via RKM är 21,60 kr, vilket ger bokningskostnader på 1 250 tkr. Kostnad för hantering 
och beviljande av färd- och riksfärdtjänsttillstånd utgår från befolkningsstorlek och skulle 
enligt beräkningar från RKM hamna på 1 035 tkr. Sammanlagd kostnad 2 285 tkr. 
Socialtjänsten bedömer idag att handläggning och beställning genererar en kostnad på 680 tkr.

Utifrån detta skulle Samhällsbyggnadsnämnden behöva ett tillskott i budget 2021 på 3 286 tkr 
utöver de resurser som flyttas över från Socialnämnden för att få täckning för de kostnader 
som verksamheten genererar, av dessa är 1 681 tkr befintligt underskott hos Socialnämnden. 
Beslut om överflyttning och äskande om tillskott av medel blir en del i processen med 
verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Inköpsenheten har under våren förlängt befintligt avtal för färdtjänst med 6 månader till 2020-
12-31 så att det ska finnas tid för Regionala kollektivtrafikmyndigheten att göra en egen 
upphandling och kunna ta över verksamheten från den 1 januari 2021.

Yrkanden
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Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP), 
Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Lundkvist (S) och Johannes Johansson 
(C): Återremiss för besvarande av följande frågor:  Vilka erfarenheter finns ifrån de 
kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 
(RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och utförande? Vad bedöms Piteå kommun tjäna 
på ett överlåtande och från och med när väntas överlåtandet ge en besparing? Innebär ett 
överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som resenären betalar? Medger 
Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan tillståndsprövning?
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 §291 KS Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM
 Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst Piteå kommun
 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM
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§ 296
Program för krisberedskap och civilt försvar 2020 - 2023
Diarienr 19KS271

Beslut
Kommunfullmäktige antar Program för krisberedskap och civilt försvar 2020 - 2023.

Ärendebeskrivning
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. Det 
syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar och bolag.

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Kommunallag (2017:725).
 
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit vilka uppgifter 
som måste finnas med i styrdokumentet. Styrdokumentet ska innehålla:
- övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden
- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar och bolag
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 
eller uppdatera under mandatperioden.

Programmet ska beslutas av Kommunfullmäktige senast 31 december under den nya 
mandatperiodens första år.

Programmet kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till exempel 
skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt informationssäkerhet och 
utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i kommunens struktur för 
styrdokument.

Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet i enlighet med kommunallagen som anger 
att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Fokus i styrdokumentet är 
övergripande inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap. Den mer detaljerade 
planeringen hanteras i årsplanering som beslutas av säkerhetschef.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
 Program för krisberedskap och civilt försvar i Piteå kommun 2020-2023
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Inledning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med Myndigheten 
för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Överenskommelsen (SKL 18/03101) reglerar 
kommunernas ersättning och de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (hädanefter förkortad LEH). Enligt överenskommelsen ska ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap tas fram och fastställas av kommunfullmäktige. 
Styrdokumentet tar bland annat upp den övergripande processen för arbetet med kommunens 
risk och sårbarhetsanalys, kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
och vilka planer som ska tas fram eller uppdateras under mandatperioden. 

Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete inom krisberedskap som ska bedrivas i 
kommunen under mandatperioden 2020-2023 för att fullgöra kommunens åtaganden enligt 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och LEH (2006:544). Styrdokumentet ska 
innehålla den övergripande styrning av det arbete med krisberedskap som ska bedrivas i 
kommunen under mandatperioden 2020 – 2023.  

Civilt försvar 
En viktig grund för kommunernas arbete med civilt försvar är de uppgifter som framgår av 
LEH (2006:544). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. På så sätt 
uppnås också en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunens arbete med civilt 
försvar kan därför under mandatperioden komma att sammanfalla med kommunens arbete med 
krisberedskap. De delar av kommunens arbete som är direkt riktade mot arbete med civilt 
försvar redovisas inte i detta styrdokument. 

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap 

Mål för verksamheten 

Kommunen har följande mål vad gäller arbetet med krisberedskap: 

 kommunen ska ha en god kunskap om de risker och sårbarheter som kan påverka den 
egna verksamheten   

 kommunen ska ha en god förmåga att bedriva sin verksamhet vid en extraordinär 
händelse

 kommunen ska ha god förmåga att vid en extraordinär händelse kunna samverka med 
andra aktörer, vad gäller resurser och information, för att uppnå bästa möjliga resultat.
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Process för risk och sårbarhetsanalys 
Enligt 2 kap. 1§ LEH (2006:544), ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i 
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Risk och sårbarhetsanalysen ska fastställas av kommunchefen.
  
Kommunens uppgifter enligt Överenskommelsen om kommunernas arbete med krisberedskap 
(SKL 18/03101) är att: 

 bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska 
områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och 
kommunalförbund 

 
 använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av 

åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt 
stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.  

 
 efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på 

kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska 
användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. 

 
Målet för kommunen med risk och sårbarhetsanalysen är att den ska: 

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet  

 
 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt 
bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som 
kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område
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Arbetsprocess och metod för risk och sårbarhetsanalys 

Risk och sårbarhetsanalysen arbetas fram genom ett internt arbete och presenteras enligt 
riktlinjer från MSB. 
FORSA-modellen, en sårbarhetsorienterad metod, är sedan tidigare etablerad i kommunen och 
arbetet med kommunens Risk och sårbarhetsanalys kommer att under kommande mandatperiod 
fortsätta utifrån denna metod. En riskhanteringsgrupp är etablerad och inledningsvis kommer 
arbetet med kommunens tidigare RSA att utvärderas.
 
Arbetsprocessen med kommunens RSA ska inledas i kommunens säkerhetsgrupp där 
representanter ingår från olika förvaltningar, för att förankra arbetet hos den kommunala 
ledningen. Identifiering och utveckling av tidigare identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område och vad som är skyddsvärt genomförs. Utifrån detta görs en 
kartläggning av kritiska beroenden och sårbarheter och sedan inleds arbetet med 
riskbedömning, förmågebedömning och avslutningsvis en sammanställning av åtgärder.

Samhällsviktig verksamhet
Skyddsvärt

Kritiska beroenden/sårbarheter

Förmågebedömning

Riskbedömning och hantering

Åtgärder
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Det geografiska områdesansvaret 
Kommuner ska, enligt 2 kap. 7 § LEH (2006:544), inom sitt geografiska område i fråga om 
extraordinära händelser i fredstid verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska 
område samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Kommunen 
ska även verka för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en kris 
samordnas och för att krisinformation till allmänheten samordnas. 

Under kommande mandatperiod ska kommunen: 
 ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 

område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför 
extraordinära händelser

 under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika 
aktörers åtgärder. 

 ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 
händelse 

 verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas 
Kommunen ska se till så att 113 13, krisinformation.se, har information om 
kommunens informationskanaler. 

 Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. 
En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan 
samverka med kommunen. 

 att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för 
utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls 

 Kommunen ska årligen under Krisberedskapsveckan aktivt verka för att öka 
kommuninvånarnas krismedvetenhet i samverkan med andra relevanta aktörer. 

Planer 
Kommande mandatperiod ska följande åtgärder genomföras och planer tas fram eller 
uppdateras. 

Verksamhetsspecifika planer: 

I kommunens ”Plan för hantering av extraordinär händelse i Piteå kommun” ansvarar 
förvaltningschefer och bolagschefer för årlig revidering och uppdatering av krisplaner, 
larmlistor m.m. inom sin verksamhet och redovisar detta till Risk- och säkerhetssamordnaren, 
som uppdaterar kommunens samlade krisledningsdokumentation.

Kommunens förvaltningar samt utvalda samhällsviktiga kommunala bolag (PiteEnergi, Pireva, 
Piteå hamn, Pitebo, PNF) ska under kommande mandatperiod genomföra verksamhetsspecifika 
risk- och sårbarhetsanalyser samt tillhörande krisledningsplaner:
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Planerna ska innehålla följande: 
 Verksamhetsbeskrivning och organisationsuppbyggnad 
 Larmlista 
 Risk och sårbarhetsanalys med förslag på eventuella förbättringsåtgärder 
 Beredskaps/Krishanteringsrutin 

Plan för hantering av extraordinära händelser

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska fastställas av 
kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod. Planen ska innehålla: 

 hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt 

säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse 
 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som 

disponeras vid en extraordinär händelse. 

Reglemente för krisledningsnämnd 

Enligt 2 kap. 2 § LEH (2006:544), ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid, en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens verksamhet, 
hur den träder i funktion och upphör samt dess beslutsfattande regleras i 2 kap. 3-6§§ LEH 
(2006:544). Enligt 6 kap 44 § kommunallag (2017:725) är det kommunfullmäktige som ska 
anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Instruktion för Kommunchefen

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefen övriga uppgifter 
enligt 7 kap. 2 § kommunallag, däribland vilken roll kommunchefen ska ha avseende 
kommunens arbete med krisberedskap.

Utbildnings och övningsplan 

Kommunen ansvarar enligt 2 kap. 8 § LEH (2006:544) för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid. Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad 
krisorganisation. Även kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 
Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. 
Krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång per mandatperiod. Under 
mandatperioden är ett flertal större övningar inplanerade i regionen. I den utsträckning tillfälle 
ges ska kommunen delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på 
regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser. 
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Mål med kommunens arbete med utbildning och övning

 Kommunens krisorganisation ska vara regelbundet utbildad och övad. 

 Kommunens krisorganisation ska uppfylla lagkravet på övning enlig LEH 

 Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod, och 
kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod 

 Varje övning ska utvärderas och erfarenheterna ska återinföras i kommunens arbete 
med krisberedskap och däri aktuella planer. 

Ambitionsmål för utbildning och övning

 Kommunens krisledningsnämnd, centrala krisledningsgrupp och stab ska via 
utbildning och övning få kunskap och erfarenhet i krisledning, och i hur kommunens 
krisledning är uppbyggt samt planerad att fungera i kris 

 Kommunens centrala krisledningsgrupp och stab ska kunna sammanställa och 
förmedla lägesbild till ansvariga myndigheter 

 Kommunens centrala krisledningsgrupp och stab ska kunna hantera WIS och Rakel 

Rapportering 
Kommunen ska enligt 2 kap. 9 § LEH hålla den myndighet som regeringen 
bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt nämnda kapitel och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid en extraordinär händelse i fredstid ska 
kommunen ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen 
samt om vidtagna och planerade åtgärder. 

Mål för kommunens arbete med rapportering: 

 Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och 
sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser 
inför en extraordinär händelse. 

 Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i 
kommunen vid en extraordinär händelse. 

 Kommunens ska även ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt 
och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 

 För att uppfylla målen och säkerställa kvalitén med kommunens arbete med 
rapportering ska utbildning och övning genomföras. 
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Redovisning av den statliga ersättningen 
Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts under 
föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och verksamhetsrelaterad 
dokumentation av genomförda aktiviteter.
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§ 297
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
Diarienr 19KS272

Beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § LEH).

Planen ska innehålla:
* hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser
* hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning
* vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras 
vid extraordinära händelser

Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första år.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
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Inledning
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden 
för Piteå kommuns krisledning består därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta 
en form av anpassad organisation. Detta dokument beskriver hur Piteå kommun organiserar, 
leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris, på en central 
nivå. 
Piteå kommun ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska 
värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys1. Kommunen ska utifrån risk och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hantering av extraordinära 
händelser2. Vidare ska Piteå kommun ha beredskap att hantera olika typer av kriser som kan 
drabba kommunens verksamhet. Kommunen har även det yttersta ansvaret för de människor 
som vistas i kommunen.3 Detta dokument behandlar kommunens organisation och plan för 
hantering av kriser och extraordinära händelser.

Syfte
Syftet med kommunens centrala krisledningsplan är att klargöra kommunens organisation och 
uppgifter vid en kris eller extraordinär händelse. Planen förtydligar ansvarsförhållanden inom 
Piteå kommun vid en kris. Dokumentet är kommungemensamt och reglerar den 
kommunövergripande krishanteringen. Med krishantering menas den operativa insats som 
utförs i huvudsak under en kris och är en del av kommunens krisberedskap.

Mål
Målet med krishanteringen är att vid varje inträffad händelse värna om befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Krisledningen ska också:

 minska konsekvenserna av en inträffad händelse som orsakat samhällsstörningar och 
eller kris i Piteå kommun.

 förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom.
 säkerställa driften av den kommunala verksamheten
 efter behov samverka med andra aktörer, samt skapa förutsättningar för samverkan 

inom det geografiska ansvarsområdet.
 ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna 

beslut genom att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information.

Vid varje aktivering av krisledningen ska ett eller flera mål formuleras som tydligt beskriver 
vad den tillfälliga krisledningsorganisationen ska åstadkomma.

1 Piteå kommun s risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023 
2 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap                        
3 Socialtjänstlagen (2001:453)
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Vad är en kris
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, samt hotar 
grundläggande värden och funktioner. En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med 
normala resurser och en normal organisation. En kris är en oväntad händelse utöver det vanliga, 
och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer.
En kris som föranleder att den centrala krisledningen aktiveras innebär förutom ovanstående 
även att:

 Det som inträffat eller hotar att inträffa är en kommunövergripande angelägenhet som 
berör flera av Piteå kommuns förvaltningar/bolag eller har betydelse för organisationens 
funktionalitet eller anseende i stort.

 Det som inträffat eller hotar att inträffa är så pass omfattande att den berörda 
förvaltningen/bolaget behöver stöd för en effektiv hantering av krisen.

Krishantering 

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret under normala förhållanden har också 
ansvaret vid en kris. I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så 
långt som möjligt hanteras av den som drabbats.
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer 
också har motsvarande ansvar vid en störning i samhället. Regeringen har tydliggjort att 
ansvarsprincipen även innebär att alla aktörer som berörs av en störning, direkt eller indirekt, 
som kan bidra till att hantera konsekvenserna har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. 
Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska stödja och samverka med varandra, detta 
brukar kallas den utökade ansvarsprincipen.

Likhetsprincipen innebär att under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid 
normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, 
skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen som 
ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med 
regionala och statliga insatser.

Piteå kommuns centrala krisledningsplan utgår från kommunens ordinarie organisationsstruktur 
och beslutsvägar. Syftet med det är att säkerställa kompetens och underlätta omställningen från 
ordinarie verksamhet till krishantering.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och har som ordinarie uppgift 
att stödja kommunstyrelsen i rollen som styrande, samordnande och uppföljande organ. Den 
centrala krisledningsplanen ska även tillämpas vid kommunledningsförvaltningens interna 
krisledning och gäller även vid höjd beredskap.

Ansvar vid en kris

I enlighet med ansvars-, likhets- och närhetsprincipen ska en kris inom Piteå kommun, så långt 
det är möjligt, hanteras av den förvaltning som drabbats.
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Varje förvaltning ska upprätta en egen krisledningsplan för att kunna tillgodose effektiv 
krishantering. Förvaltningens krisledningsplan ska revideras i början av varje mandatperiod, 
fastställas av respektive nämnd och vara förenlig med den centrala krisledningsplanen.

Piteå kommuns centrala krisledning aktiveras i de fall den drabbade förvaltningens resurser inte 
räcker till för att hantera händelsen eller då flera förvaltningar och bolag behöver samordnas.

Aktivering av den centrala krisledningen sker via tjänsteman i beredskap (TIB). TIB ska 
underrättas när en förvaltning aktiverar sin krisledningsgrupp, även när förvaltningen kan 
hantera situationen inom sin egen organisation. Delar av kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunledningsförvaltningen, kan komma att stödja den drabbade förvaltningen.

Att den centrala krisledningen aktiveras innebär inte att ansvaret för hanteringen av händelsen 
övertas av den centrala krisledningen.

Ansvar vid en extraordinär händelse

Den nämnd eller det bolag vars verksamhet berörs är också den instans som har det yttersta 
ansvaret för hantering av krisen. Undantag från detta kan dock förekomma vid en extraordinär 
händelse. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Vid en extraordinär händelse kan kommunstyrelsen ta över beslutsmandatet från samtliga 
nämnder för att påskynda den politiska hanteringen av händelsen. I Piteå kommun är 
krisledningsnämnden det samma som kommunstyrelsen arbetsutskott. De uppgifter som 
krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av nämndens reglemente. Vilka de är framgår i 
dokumentet ”Bilaga till Plan för hantering av extraordinära händelser.

Geografiskt områdesansvar

Piteå kommun har enligt LEH även ett geografiskt områdesansvar. Det innebär bland annat att 
kommunen under en extraordinär händelse ska verka för att:

 olika aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings och förberedelsearbete
 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas
 informationen till allmänheten samordnas

Krisledning
Piteå kommun baserar krisledningsarbetet på den nationella stabsmetodiken och MSBs 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Krishanteringen och 
dess organisation ska också präglas av en stor flexibilitet.

Inom Piteå kommun ska krisledningen påbörjas snabbt, med tydligt ansvar och med en hög 
kunskapsnivå för att hantera situationen. Det ska inledningsvis även planeras för en utdragen 
hantering/process. Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så 
långt som möjligt med hänsyn till den inträffade situationen.
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För att minska risken och konsekvenserna av en händelse, trygga hälsan och den personliga 
säkerheten för människor, samt hindra eller begränsa skador på egendom och miljö, krävs en 
bred kompetens inom krisberedskap i de lokala organisationerna. Krisledningsarbetet inom 
Piteå kommun ska också präglas av att berörda aktörer tidigt tar initiativ till samverkan vid en 
inträffad händelse.

Behovet och omfattningen av krisledningen kan variera beroende på den specifika händelsens 
karaktär. Följande indikatorer är exempel på när Piteå kommun bör övergå till krisledning:

 ordinarie arbetsmetoder och resurser räcker inte för att hantera situationen
 flera verksamhetsområden är berörda
 samordning krävs
 stort behov utav kriskommunikation
 behov av att samverka med andra organisationer

Central krisledning
Den centrala krisledningen aktiveras vid kris eller hot om kris i de fall en förvaltning eller ett 
bolag behöver stöd i form av samordning och ledning från central nivå. Den centrala 
krisledningen hanterar kriser i tre olika krislägen: störning, allvarlig händelse och extraordinär 
händelse.

Kommunens TIB beslutar, i samråd med den som larmar om händelsen, om vilket 
krisledningsstadie som ska aktiveras för att kunna hantera händelsen på ett optimalt sätt, utifrån 
den information som finns att tillgå. De drabbade förvaltningarnas krisledningar avaktiveras 
inte för att den centrala krisledningen aktiveras.
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Kris som berörd förvaltning kan hantera själv = Inträffad händelse där 
förvaltningen hanterar händelsen inom den egna organisationen. 
TIB/Säkerhetsavdelningen informeras om händelsen. 
Störning = Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med stöd av 
delar av den centrala krisledningen och andra experter. 
Allvarlig händelse = Inträffad händelse som kräver stöd från andra förvaltningar 
och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar resurser. 
Eventuellt andra kommuner, länsstyrelsen och andra organisationer och nationer 
kan stötta.
Extraordinär händelse = Inträffad händelse där stöd krävs från många 
förvaltningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller nationell 
nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd måste sammanträda 
och fatta övergripande beslut.

Stabens uppbyggnad

Beslutsfunktion fattar beslut utifrån stabens beslutsunderlag och måste ha giltigt mandat enligt 
gällande delegationsordning. I Piteå kommuns centrala krisledningsorganisation innehas denna 
funktion av kommunchef med stöd av kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden.

Stabschefen leder stabens arbete. Stabschefen är i förväg utsedd utav kommunchefen och 
utbildad för uppgiften. Stabschefen har till uppgift att leda och styra stabens arbete enligt 
direktiv från beslutsfunktionen. På central nivå är samtliga personer som arbetar inom ramen 
för TIB uppdraget utsedda till stabschefer.

Analysfunktion analyserar händelsen och läget, tittar på möjliga sätt att hantera personella och 
materiella resurser. Skapar en lägesbild samt analyserar händelsen på längre sikt, tänkbara 
utfall, och en mer långsiktig planering. Här ingår representanter från 
kommunledningsförvaltningen säkerhetsgrupp. Staben kan också kalla in andra personer med 
särskild sakkunskap utifrån aktuell händelse, tillexempel kartstöd, tekniska kompetenser, 
lokalförsörjning och liknande.

Kommunikationsfunktion hanterar kommunikation internt och externt med övriga berörda 
organisationer, den centrala krisledningen, media och allmänheten. Funktionen ska också samla 
information, via omvärldsbevakning. Denna funktion bemannas i huvudsak av 
kommunikationsavdelningen, med stöd av berörda verksamheter.

Tekniskt stöd och service funktion ser till att staben kan arbeta obehindrat och långsiktigt. 
Säkerställer teknisk infrastruktur, lokaltillgång, mat, dryck, personalplanering, intern 
informationsåterföring och dokumentation. Här ingår personer från personalavdelningen, IT-
avdelningen och liknande.
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Vilka personer som igår i de olika funktionerna kan variera något beroende på krisens art. 
Några personer kallas dock alltid in i uppstartsläget. Dessa finns angivna i dokumentet ”Bilaga 
till Plan för hantering av extraordinära händelser. 

Uppgifter

Den centrala krisledningen har till uppgift att på en kommunövergripande nivå:
 leda arbetet med krishantering genom samordning internt i Piteå kommun,
 fatta beslut genom samordning om hur resurser ska fördelas/prioriteras för att hantera en 

kris,
 samordna och sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information,
 samverka med interna och externa aktörer, 
 skapa förutsättningar för samverkan inom kommunens geografiska områdesansvar, om 

händelsen bara rör kommunens geografiska område (stå värd för en inriktnings- och 
samordnings funktion (ISF)). 

Beredskap för central krisledning

Samtliga förvaltningar och bolag ska ha en beredskap att snabbt kunna initiera en krishantering 
genom att aktivera sin egen krisledningsorganisation.

Piteå kommuns krisberedskap upprätthålls av en tjänsteman i beredskap, TIB. TIB har i uppgift 
att vid kännedom om en händelse, eller hot om en händelse som kan föranleda kris, 
uppmärksamma den berörda förvaltningen på händelsen. Det åligger berörd förvaltning att i sin 
tur vid behov initiera krisledning i sin egen organisation. TIB kan då ge råd och stöttning. TIB 
ska betraktas som ett komplement till förvaltningens/bolagens krisledningsorganisation, inte ett 
substitut.

TIB är kommunövergripande och bemannad av räddningstjänstens chef i beredskap, för att 
säkerställa att det finns en tillgänglig tjänsteman som vid behov kan aktivera krisledningen i 
Piteå kommun, även utanför kontorstid.

TIB ska meddelas så snart någon del av krisledningssystemet aktiveras. Informationen om att 
en kris hanteras i någon del av systemet ska också spridas enligt ordinarie linjeorganisation.

TIB ersätter inte kommunens övriga jourverksamheter. TIB är ingången till den centrala 
krisledningen i kommunen. Oavsett händelse och organisationsnivå kvarstår alltid TIBs roll 
som ingång i kommunen.

Aktivering av central krisledning

Beslut om att aktivera den centrala krisledningen fattas av kommunchef, räddningschef eller 
TIB i samråd med berörda verksamheter.

Den centrala krisledningen larmas enligt särskild rutin som finns hos TIB.

Den centrala krisledningen kan vid behov samlokaliseras till en särskild ledningsplats. Denna 
ledningsplats samt reservledningsplatsen är i förväg utrustad med reservkraft och möjlighet till 
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kommunikation via IP telefoni, mobiltelefon samt RAKEL. Vilka lokaler som är utrustade för 
krishantering finns angivet i ”Bilaga till plan för hantering av extraordinära händelser”. 

Varje insats där den lokala krisledningen är aktiverad ska dokumenteras. Även händelser som 
hanteras inom ramen för den centrala krisledningens beredskap (TIB) dokumenteras. 
Dokumentationen sker skriftligen och sparas enligt särskild rutin. Dokumentationen kan även 
komma att delas i det nationella webbaserade informationsdelningssystemet, WIS.

Stöd i krishanteringsarbetet

Som ett stöd i krishanteringsarbetet finns checklistor, mallar och startkort till samtliga 
funktioner. Som tillägg för strategi och planering finns dokument för att handskas med krisen. 
Detta finns i pärmar i krisledningsstabens arbetsrum samt elektroniskt på kommunens Insida; 
http://insidan.it.pitea.se/kris 
Dessa kan användas i ett inledande skede för att få igång krishanteringsarbetet.

Samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samhällets förmåga att hantera kriser baseras på samverkan och samarbete. 
Den 7 oktober 2013 tecknade samtliga kommuner och berörda myndigheter i Norrbottens län 
under en överenskommelse om hur vi ska arbeta under en samhällsstörning. Detta för att kunna 
skapa en gemensam lägesbild samt kunna samordna informationen runt en händelse. 
Överenskommelsen bygger på MSB metodhandbok Gemensamma grunder för samverkan och 
inriktning vid samhällsstörningar.

Avslut av central krisledning

Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när nämndens verksamhet 
ska upphöra, detta gäller dock endast krisledningsnämndens arbete då krisen fortfarande kan 
kräva stabens organisation. Beslutsfattaren och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när 
och hur stabens avveckling och återgången till normal organisation sker, detta bör med fördel 
ske successivt.
När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas: 

 Att avvecklingen sker successivt 
 Att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fortsätter inom ordinarie 

organisation 
 Personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande samtal ses över 

och följs upp 
 Att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta uppföljning 
 Att krishanteringsinsatsen utvärderas

Utvärdering

Efter varje insats där den centrala krisledningen varit aktiv ska en utvärdering göras. Ansvaret 
för utvärderingen vilar på kommunledningsförvaltningens säkerhetsgrupp. Resultat och 
lärdomar från utvärderingen ska användas för framtida krisorganisationer.
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Lokal krisledning

Förvaltningarnas och bolagens krisledning

Alla förvaltningar och bolag ska planera sin krisberedskap, både för mindre omfattande olyckor 
i verksamheten och för större kriser. Syftet med den lokala krisledningsplanen är att så effektivt 
som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla eller så snart som möjligt återgå till 
normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen har också ett ansvar när det 
gäller att samverka med andra i och utanför den kommunala verksamheten och att rapportera 
om inträffade händelser till den centrala kommunledningen, alternativt TIB.

Förvaltningarnas och bolagens krisledningsplaner ska i sin utformning följa samma struktur 
som den centrala krisledningsplanen. Arbetsmetodiken i krisledningsgrupperna ska även vara 
baserad på samma metodik som finns i den centrala krisledningen. Därför är det av vikt att 
förvaltningsledningen utbildar sig enligt Utbildnings och övningsplanen. 

Varje förvaltning/bolag ska ha en i förväg bestämd ledningsplats samt en reservledningsplats. 
Till förvaltningarnas/bolagens krisledningsplaner ska också finnas en beskrivning av 
ledningsplatsens utformning och utrustning. Varje förvaltning/bolag ska dokumentera och 
rapportera erfarenheter från händelser som lett till att krisledningsfunktionerna aktiveras till 
kommunledningsförvaltningens säkerhetsgrupp.

Verksamheternas krisledning

Varje verksamhet har ett ansvar att begränsa skador som kan uppstå i den egna verksamheten, 
att försöka behålla eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion och att 
samverka med andra både i och utanför kommunal verksamhet. Verksamheterna har också ett 
ansvar i att rapportera kriser linjärt i den kommunala organisationen.

På varje enskild enhet/verksamhet ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och 
det krisstöd som behövs med hänsyn till verksamheten, omfattningen och särskilda risker enligt 
arbetsmiljölagstiftningen AFS 1999:7. Kommunen har tagit fram en anvisning för intern 
krishantering för Piteå kommun som kan vara till hjälp i detta arbete. 

Uppdatering av bilagor
Bilagor, checklistor och telefonlistor till denna plan ska uppdateras minst en gång per år eller 
vid behov. Kommunens Risk- och säkerhetssamordnare och kriskommunikatören ansvarar för 
att uppdatering ske.
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2019-12-16

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 313
Avsägelse av uppdrag som ersättare (C) samt fyllnadsval - 
Socialnämnden 2019-2022
Diarienr 18KS606

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kristin Jonssons (C) avsägelse.
 
Kommunfullmäktige utser Ann-Kristin Isaksson (C) som ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Kristin Jonsson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
 
Centerpartiet nominerar Ann-Kristin Isaksson (C) som ny ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden.

Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till förslaget.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 19:44 

Diarienr: 19/01513 

Handläggare: Elisabeth Melin 

Ämnesord: Social omsorg 

Avdelning: Vård och omsorg 

Sektion/Enhet: sektionen för socialtjänst 

Extern medverkan:   

Datum: 2019-11-19 

Mottagare: Socialnämnd 

Individ- och familjeomsorg 

Funktionsnedsättning LSS 

Rubrik: Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 

unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 

2020 

Ersätter:  

Bilagor:   

Sammanfattning 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och 

beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör 

familjehemsvård. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som 

ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av 

dessa ärenden.   

  

I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 

2020.   

 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR  19:44 

Vård och omsorg 
Elisabeth Melin 
 
 

Socialnämnd 
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1.a Definition av familjehem   

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) på 

följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård  

och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” I 2 § förordningen 

(1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anges att 

denna definition även gäller för familjehem som beviljats som en insats enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad 

från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. 

Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt 

och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146).  

Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem 

som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och 

handledning genom en konsulent.  Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas 

av samma regelverk som andra familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden 

är att socialnämnden har uppdragit till konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och 

annan hjälp till familjehemmet.  

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem.  

  

1.b Definition av jourhem  

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och 

fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) särskilda regler Jourhemmen är ofta kontrakterade av 

en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det förekommer även privat så 

kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem och kan 

ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka 

eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem. 
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För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och 

säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande 

omfattning som gäller för ett familjehem. Det är den socialnämnd som beslutar om en 

placering av ett barn som ansvarar för att hemmet är utrett. Vid utredning av ett 

jourhem gör socialnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att 

erbjuda barn tillfällig vård och fostran.  

Nämndens ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är 

lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl. 

Socialtjänsten kan placera barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av 

en annan socialnämnd, t.ex. socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget.  

Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd 

till jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en 

socialnämnd och att utredningen ska vara aktuell.  

  

2. Avtal  

Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som 

nämnden avser att anlita som familjehem Avtalet bör utgå från vårdplanen och 

genomförandeplanen (om en sådan har hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i 

nämndens respektive familjehemmets åtagande för att nå målen i dessa planer.  Det 

ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd, 

såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan En annan fråga som bör 

regleras är vad som ska gälla om familjehemmet vill ta emot ytterligare ett barn.    

Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan 

få, ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m.  

Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en 

person är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det 

finnas skäl att bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader.  

Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen 

sammanfaller med uppsägningstidens sista dag.  

3. Former för utbetalning av ersättningarna  

Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt (se ovan) och arvodet ska 

beskattas som inkomst av tjänst.   

Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till 

familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar 

skatt och sociala avgifter.  
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4. Arvodet   

4.1 Allmänt  

Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan 

fördelas mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras 

önskemål.  

Socialnämnden ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter. 

Dessutom ska man lämna kontrolluppgift till Skatteverket över utbetalda arvoden och 

omkostnadsersättningar. Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel.   

Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande.  

Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till 

tjänstepension.   

Socialnämnden ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en 

sjukperiod eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En 

familjehemsförälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få 

sjukpenning.  

Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad  

”överhoppningsbar tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. 

Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En 

familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen dvs. 

gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos 

tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning 

och handledning. SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som 

består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. 

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut 

omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är 

utredda för ett familjehemsuppdrag.  

4.2 Arvodet följer löneutvecklingen  

Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, 

vårdbiträden, behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med 

den procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för 

dessa yrkesgrupper. Uppgifter om den procentuella löneökningen hämtas årligen från 

SKLs lönestatistik. Omräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari respektive år och innebar 

en höjning av arvodet för år 2020 med 2.3 %.  

Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är 

motiverat kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller 

på grund av andra omständigheter.  

4.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet  

För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det 

ibland vara svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken 
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arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet 

bestämmas för en begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre 

förutsättningar att fastställa nivån på det fortsatta arvodet.   

Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller 

andra vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De 

rekommendationer till arvodering som SKL lämnar har tagit hänsyn till detta.   

Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller 

insatsen (LSS) grundar sig på.  

I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans, 

kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet 

inom ramen för rekommendationerna.  

* starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge   

* starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden  

* specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter  

* missbruk av beroendeframkallande medel  

* negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution  

* fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning   

* kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer  

krav på särskilda insatser  

* omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och 

myndigheter  

*omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer.  

Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg 

att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger förbundets 

rekommendationer.  

Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör 

att familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete.  

4.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och 

omkostnadsersättningen  

Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av 

funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om 

placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet.   

När nämnden vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en 

omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som 

omkostnadsersättningen eller endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet 

varit heltid i familjehemmet.   

Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående 

placering. Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar 
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familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och 

omkostnadsersättningen.  

Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehems placerat 

barn ska gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som 

placeringen i familjehemmet behöver kvarstå.   

4.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning  

I SKLs rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga 

sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig.  

Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen.   

Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen 

behöver inte kompensera för resterande inkomstbortfall.  

5. Förhöjt arvode under en tidsbegränsad period  

En familjehemsförälder har enligt en ny lag från 1 juli 2019 rätt till ledighet från sin 

anställning om de har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett sitt 

hem. 

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov att det krävs en vuxen 

hemma på heltid. 

Frågan om ett förhöjt arvode kan bli aktuellt när nämnden bedömer att barnet har så 

stora omsorgsbehov att familjehemsföräldrarna som förvärvsarbetar behöver vara 

tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet på hel eller 

deltid. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver. 

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, 

begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska 

tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan kan bli aktuell vid t.ex. 

spädbarnsplaceringar, svåra sjukdomstillstånd eller en omfattande 

funktionsnedsättning. 

Nämnden kan också söka ett familjehem som väljer att vara familjehem på heltid, 

kanske som alternativ till förvärvsarbete. I sådant fall har familjehemsföräldern gjort 

valet att avstå från förvärvsarbete för att vara familjehem. Socialnämnden får, för ett 

sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad som kan överenskommas och 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Det förhöjda arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar 

inte till tjänstepension.  

5.1 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS  

Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran 

samt den omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan 

kräva mer. Om barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges 

genom att barnet beviljas personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom 
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assistansersättning från Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av 

familjehemsförälder eller någon utomstående.  

Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om det ska utgå 

ett förhöjt arvode p.ga omfattningen och svårighetsgraden av uppdraget.  

6. Omkostnadsersättning  

6.1 Allmänt  

Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av 

omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om 

eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband 

med förvärvsinkomster.  

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 

och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 

denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 

överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 

uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 

skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 

medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida om 

familjehem.  

Om en kommun betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas ett beslut 

som motiverar tilläggskostnaderna. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett 

individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver 

grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de 

är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom 

SKL:s rekommenderade schablonbelopp.  

Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet.  

I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKLs 

rekommendation ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger 

till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska 

dokumenteras i familjehemsakten.  

Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket 

avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre 

omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges.  

Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till 

Skatteverket.  

Omkostnadsersättningen är inte sjukpenning- eller pensionsgrundande.  

6.2 Principerna för omkostnadsersättningen  

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 

när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 
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schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 

individuellt efter det placerade barnets eventuella speciella behov.   

Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.  

Omkostnadsersättningen följer kostnadsutveckling genom koppling till 

prisbasbeloppet.  

Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika 

åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek  

6.3 Barnets grundkostnad  

Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning 

och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen.   

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma 

hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig 

hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, 

telefon och normalt slitage.  

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då 

det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.   

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, vilket 

innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. Hänsyn har 

tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, vatten och 

normalt slitage.  

Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en 

ombyggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av 

högre hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på 

lån kan inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer 

familjehemmet. Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil.  

6.4 Barnets tilläggskostnader  

Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 

grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, 

kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, 

glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, 

semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas 

av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn.   

Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att 

barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet 

som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av 

Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i 

ärendet.  

Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en 

fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och 

prövas när det är aktuellt.  
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6.5 Extra utrustning till barnet   

Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika 

tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel, 

moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar,t.ex. 

pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få pengar till 

den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses genom att 

nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp.  Denna extra utrustning tillhör barnet 

vid en eventuell flytt från familjehemmet.  

7. Kostnader inför placeringen  

7.1 Kläder m.m.  

Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de 

kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, 

fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro 

och trivsel.  

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och 

hur länge placeringen förväntas pågå.  

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, 

gemensamt planerar vad som ska köpas.  

7.2 Basutrustning  

Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet 

behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats 

för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som 

finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen 

beräknas pågå.   

Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen 

för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag 

eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.   

Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild 

utrustning eller anpassning i hemmet.  

8. Avlastning i vården  

Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. 

funktionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att 

familjehemmet behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att 

familjehemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar 

för att familjehemmet får det stöd och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 

7 § SoL.   

I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 

skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till 
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familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda 

fallet.   

I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats 

t.ex. i en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och 

omfattningen bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.   

Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den 

placerande nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL.  

Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9  

§ 8 LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS, 

korttidstillsyn som en förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.  

Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen 

enligt 9 § 8 LSS.  

  

9. Socialförsäkringsförmåner m.m.  

9.1 Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas 

från och med månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars 

uppkommit. Det utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas 

ut till barnets föräldrar om någon av dem är vårdnadshavare.  

När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § 

socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till försäkringskassan 

om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder,.   

Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som 

kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och 

kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.   

Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och 

förlängt barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan.   

9.2 Föräldrapenning  

Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems 

placerat barn.   

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till 

föräldrapenning. 

  

9.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom  

Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En 

familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för 

vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år.   
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Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och  tillhör någon personkrets 

enligt 1 § LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år. 

När det gäller ett barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig 

föräldrapenning utökad på olika sätt.   

Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. 

Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga 

föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i 

stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet.  

Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till 

Försäkringskassan.  

9.4 Vårdbidrag  

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

av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller har merkostnader. 

Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra flesta fall 

avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till 

vårdbidrag.   

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till vårdbidrag 

som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården 

dels för uppkomna merkostnader.  

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för vårdbidrag kan ställas till 

Försäkringskassan.  

9.5 Handikappersättning  

I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till handikappersättning utbetalas 

ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. 

Handikappersättningen är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd 

av funktionsnedsättningen. Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella 

tilläggskostnader i omkostnadsersättningen.  

Frågor rörande aktuella belopp och villkor för handikappersättning kan ställas till 

försäkringskassan.  

9.6 Bilstöd   

Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex. 

familjehemsföräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar 

kan således i vissa fall få bilstöd från Försäkringskassan för inköp och anpassning av 

en bil med anledning av det placerade barnets funktionsnedsättning. För närmare 

information hänvisas till Försäkringskassan.  

9.7 Färdtjänst  

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag, 

lagen om färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst.  
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Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt 

eller hos den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En 

sådan ansökan kan göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna.  

  

10. Försäkringar  

Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för 

samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den 

placerade eller den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på 

såväl personer som egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och 

kostsamma. I en del fall kan det krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta 

vad som skadats.  Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen ser över sina 

försäkringar och att den som är uppdragstagare ser över sitt försäkringsskydd.  

10.1 Hemförsäkringen  

De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i 

hemförsäkringen. Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt 

försäkringsbolag för att kontrollera om försäkringen även omfattar den placerade och 

förutsättningarna för detta t.ex. kan det krävas att barnet är folkbokfört i 

familjehemmet.  

Om den placerade har förorsakat skador som omfattas av hemförsäkringen bör 

familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och även till 

socialnämnden. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk bör 

socialnämnden ersätta dem för självrisken.   

Det är viktigt att informera familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje 

skadetillfälle och inte samlar på hög för att återkomma i efterhand med krav på 

ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal skador.  

10.2 Kommunens ansvarsförsäkring  

Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring 

som de flesta kommuner tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem. 

Kommuner utan sådan försäkring tillämpar ett motsvarande ersättningssystem för 

skador som orsakats av den placerade. Försäkringsvillkoren och självrisken kan 

variera. Det är viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför Sverige, t.ex. vid 

en semesterresa eller behöver förstärkas vid en utlandsresa.  

När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör 

familjehemmet omgående göra en anmälan till socialnämnden. Nämnden lämnar utan 

egen värdering anmälan vidare till sitt försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska 

aldrig behöva uppstå en diskussion mellan nämnden och familjehemmet om huruvida  

det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är en diskussion som 

försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget (motsvarande) tar kontakt med 

familjehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall 

detta.  
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Socialnämnden bör ha rutiner för hur och till vem försäkringsärenden ska anmälas.  

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer 

och kontaktpersoner.   

10.3 Barnets försäkringsskydd  

Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade 

under tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Nämnden bör kontrollera 

vad som gäller beträffande det placerade barnet och vid behov komplettera 

försäkringsskyddet.   

Nämnden avgör själv om försäkringsskyddet även ska omfatta skador till följd av 

sjukdom.  

10.4 Uppdragstagares försäkringsskydd  

Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva 

olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter 

eget önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd.  

Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den 

kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.  

10.5 Skador förorsakade av annan  

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till 

den placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta.  

Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får socialnämnden ta ställning i 

ersättningsfrågan. Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller 

förluster. En bedömning får då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

  

11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 

 En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. 

Den socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att 

fortsätta betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller 

oavsett om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att 

detta även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS.  

En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som 

familjehemsersättning d.v.s. arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska 

reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader  

t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av 

kapital och socialförsäkringsförmåner.  

När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får 

vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun.  

Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare.  
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En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets 

försörjning och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets 

tillgångar är spärrade gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste 

därför ansöka om överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto, 

omplacera värdehandlingar m.m.  

11.1 Underhållsbidrag  

Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala 

underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag 

beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken.  

Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och 

de en särskild förordnad vårdnadshavare.  

11.2 Underhållsstöd   

Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag 

kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt 

bestämmelserna i 18 kap. SFB.   

De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om 

underhållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till 

båda föräldrarna. Det innebär att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr 

Underhållsstödet för barn till och med 11 år är 1573 kronor per månad, mellan 11-14 

år 1723 kronor och från och med månaden efter det att barnet fyller 15 år 2073 kronor.  

 
 

11.3 Barnpension och andra pensionsförmåner   

Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna. 

Barnpensionen utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt 

att ersätta en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det 

förekommer även att barnet har pension från annat håll t.ex. privata 

pensionsförsäkringar.  

Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för 

barnets räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande 

föräldern om inget annat bestäms.  

Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna.   

Ett barn vars förälder är försvunnen eller antas vara avliden kan ansöka om 

efterlevandestöd. För att inte gå miste om ersättning i fall det av inkomna underlag 

och handlingar inte kan styrka dödsfallet eller det inte kan göras sannolikt att föräldern 

är avliden bör barnet samtidigt också söka om underhållsstöd. Ärendet om 

efterlevandestöd avgörs först. Pensionsmyndigheten meddelar då Försäkringskassan 

som i sin tur beslutar om underhållsstöd. Det är enbart en förmån som barnet kan få 
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efter samma förälder. Om föräldern lever ska underhållsstöd utgå, i annat fall ska 

efterlevandestöd betalas ut. Om endera förmån betalas ut och inget nytt inträffar (t.ex.  

dödsfall av föräldern vid senare tidpunkt) ska inga nya ansökningar skickas.  Det 

finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets pensionsförmåner.  

Om socialnämnden har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att 

förvalta barnpensionen på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta, 

är socialnämnden enligt 5 kap. 3 § p. 3 SoF skyldig att göra en anmäla till 

överförmyndaren..  

Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta 

barnets tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder, se 10 kap 8 § 

föräldrabalken (1946:381) (FB).   

Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande 

föräldern ska betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård.  

11.4 Barnbidrag   

Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren.   

11.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning   

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning. 

Detta framgår av  11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder 

och som har vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som 

ett barns föräldrar.  

11.6 Vårdbidrag   

Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården 

om barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder.   
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12.  

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU 

och LSS för år 2020  

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor och inkluderar barnbidrag 

alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt 

den unge. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma 

i uppdraget.   

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får 

när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad 

schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas 

individuellt.  

  

Ålder  Grundkostnad  Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

  0 -12  4 336 kr  110 %  6 110 kr  155 %  

13 - 19  4 927 kr  125 %  6 898 kr  175 %  

  

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2020. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2020. 

Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.  

 

Ålder  Grundarvode  Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode  

   0 -12  6 357 kr   10 141 kr  12 049 kr  14 264 kr  

13 - 19  8 246 kr   10 141 kr  12 049 kr  14 264 kr  
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Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, 

LVU och LSS för år 2020  

Omkostnadsersättning    

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2020. 

Beloppen är beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per månad 

fr.o.m. januari 2020. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som 

kan komma i uppdraget.   

  

Grundkostnad  Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

4 927 kr  125 %  6 898 kr  175 %  

  

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2020. Ersättningen 

grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell 

lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2020. Arvodet har räknats upp med 2.3% 

för år 2020. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver.  

  

Grundarvode  Exempel på 

förhöjt arvode 

  

10 141 kr  12 049 kr  14 264 kr  

  

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

barnet.   
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Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för 

år 2020  

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 

2020. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget.  

  

  

Grundkostnad  Tilläggskostnad högsta skattefria 

inklusive grundkostnad  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

Kronor  % av 

prisbasbeloppet  

4 927 kr  125 %  6 898 kr  175 %  

  

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2020. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2020. 

Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.  

   

Grundarvode  Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode  

10 141 kr  12 049 kr  14 264 kr  
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Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 

2020  

Omkostnadsersättning  

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 

2020. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget.  

  

  

 Fast omkostnadsersättning 1  Rörlig omkostnads 

ersättning2  

1-2 platser  % av 

prisbasbelopp  

3-4 platser  % av 

prisbasbelopp  

Enligt 

rekommendationer för 

omkostnadsersättningar 

för respektive ålder.  985 kr  25 %  1 971 kr  50 %  

Arvodesersättning  

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per månad fr.o.m. januari 2020. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2020.  

Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg 

utgår vid placering.  Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats 

uppdraget kräver.  

   

1 plats  2 platser  3-4 platser  

14 264 kr  20 587 kr  28 510 kr  

  

  

  

  

  

  

     

  

 

 

  

 

                                                 
1 Då inga barn finns placerade  
2 Då barn finns placerade  
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CIRKULÄR  19:45 

Vård och omsorg 
Elisabeth Melin 
 
 

Socialnämnd 

Individ- och familjeomsorg 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

SoL år 2020 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 

kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer 

bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 

handläggningen av dessa ärenden. 

 

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 

arvode och omkostnader för år 2020. 

 

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 

och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 

denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 

överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 

uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 

skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 

medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 

ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 

frågeställningar. 

 

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att 

privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. 

 

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd 

kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta på vår hemsida skl.se 
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Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2020 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per dygn som barnet eller 

den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 

dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive 

grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr /dag 

 

% av 

prisbasbelopp 

Kr/dag 

 0 – 12 år 105 % 136 kr 150 % 194 kr 

13 < år 120 % 156 kr 170 % 220 kr 

Vuxna 120 % 156 kr 170 % 220 kr 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och 

helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 

dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 

14 dagarna. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget 

kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dag Kr/dag Kr/dag 

 0 – 12 år 212 kr 331 kr 465 kr 

13 < år 275 kr 393 kr 465 kr 

Vuxna 338 kr 393 kr 465 kr 
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Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL 

år 2020 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 

10 %    394 kr 

25 %    985 kr 

40 % 1 577 kr 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Beloppet är beräknade 

på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och 

krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken 

arbetsinsats uppdraget kräver. 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 

en gång /vecka 

10 – 35 %    394 kr – 1 380 kr 

Kategori 2 kontakt flera 

gånger /vecka 

20 – 45 %    788 kr – 1 774 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 

sett dagligen 

30 – 55 % 1 183 kr – 2 168 kr 

 

Gällande kontaktperson vid umgänge efter dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner 

och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om 

bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i 

den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. 

behandlingsassistent. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 

 

Åsa Furén Thulin  
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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Ersätter:  

Bilagor:   

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

(158 av 170)



 

  
2019-11-19 

 
 

1 (3) 
 

 
 

 

CIRKULÄR  19:46 

vård och omsorg 
Elisabeth Melin 
 
 

Socialnämnd 

Individ-och familjeomsorg 

LSS 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/ stödfamilj 

som korttidsvistelse enligt LSS för år 2020 

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i 

kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer 

bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för 

handläggningen av dessa ärenden. 

 

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för 

arvode och omkostnader för år 2020. 

 

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad 

och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att 

denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som 

överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om 

uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som 

skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller 

medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende 

ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella 

frågeställningar. 

 

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att 

privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. 

 

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd 

kommun. 

Tidigare års cirkulär finns att hämta på vår hemsida skl.se. 
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Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2020 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per dygn som barnet eller 

den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ 

dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i 

uppdraget. 

Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive 

grundkostnad 

% av 

prisbasbelopp 

Kr /dag 

 

% av 

prisbasbelopp 

Kr/dag 

 0 – 12 år 105 % 136 kr 150 % 194 kr 

13 < år 120 % 156 kr 170 % 220 kr 

Vuxna 120 % 156 kr 170 % 220 kr 

 

 Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Ersättningen grundar sig 

på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik 

och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om 

vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt 

arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Individuell bedömning 

måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive 

grundarvode 

Kr /dag Kr/dag Kr/dag 

  0 – 12 år 212 kr 331 kr 465 kr 

13 – 19 år 275 kr 393 kr 465 kr 

Vuxna 338 kr 393 kr 465 kr  
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Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2020 

Omkostnadsersättning 

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är 

beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor. Individuell bedömning måste 

göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. 

 

Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 

10 %    394 kr 

25 %    985 kr 

40 %  1 577kr 

 

Arvodesersättning 

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020. Beloppet är beräknade 

på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån 

vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 

 

Kategori Arvode i procent av 

prisbasbeloppet 

Kronor/månad 

Kategori 1 kontakt minst 

en gång /vecka 

10 – 35 %    394 kr – 1 380 kr 

Kategori 2 kontakt flera 

gånger /vecka 

20 – 45 %    788 kr – 1 774 kr 

Kategori 3 kontakt i stort 

sett dagligen 

30 – 55 %  1 183 kr – 2 168 kr 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för vård och omsorg 

 

Åsa Furén Thulin 
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Cirkulär 19:48
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Sammanfattning:
I detta cirkulär informeras om lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av 
hög kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den 
regionfinansierade öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av 
insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande 
läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. I lagen har det därför tydliggjorts att 
verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera för 
patientens utskrivning. Lagen innebär bland annat att regioner och kommuner tillsammans ska 
fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för 
kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. Regionens öppna vård ska 
vara dirigent för samverkan och säkra den fortsatta vården utanför sjukhuset.

https://skr.se/5.519467da16f10ae26284f65d.html?utm_source=notifiering&utm_medium=em
ail&utm_campaign=cirkular
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Anvisning för återrapportering av 
uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Anvisning för återrapportering 
av uppdrag från 
Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen 

Anvisning 2019-09-27 Kommunchef 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 2 19KS554 2023-12-31 
Dokumentinformation Beskriver hur uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelsen ska återrapporteras 
Dokumentet gäller för Alla nämnder och styrelsen 
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Beslut och formulering 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa beslut är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och 
att verksamheten som får uppdraget informeras om det.  

Vid beslutstillfället ska Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen besluta att 
återrapportering av uppdraget ska ske inom en viss angiven tid och vilken verksamhet som 
ansvarar för att beslutet blir verkställt.  

Expediering av beslut  
Kommunledningsförvaltningen skickar protokollsutdrag med uppdrag från Kommunfullmäktige 
respektive Kommunstyrelsen till berörd nämnd eller verksamhet. Dessutom skickas uppgift om 
uppdraget till berörd Förvaltningschef som leder och fördelar arbetsuppgiften inom sin 
förvaltning. 

Nämndernas återrapportering  
En gång per halvår ska nämnder, styrelse eller annan verksamhet återrapportera till 
Kommunfullmäktige vilka uppdrag de har fått från fullmäktige och i vilken utsträckning dessa har 
verkställts.  

En gång per halvår ska nämnder eller annan verksamhet återrapportera till Kommunstyrelsen vilka 
uppdrag de har fått från styrelsen och i vilken utsträckning dessa har verkställts.  

Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts.  

Om beslutet inte verkställts ska verksamheten beskriva vad som hittills har genomförts och vad 
som återstår samt när verksamheten beräknar att beslutet kan verkställas respektive 
återrapporteras.  

Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 

Nämndernas förvaltning ska fortlöpande informera nämnderna om uppdrag givna från 
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen.  
 
Uppföljning av återrapportering  
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för bevakning av givna uppdrag och återrapportering till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  

Övrig uppföljning  
Uppföljning av uppdrag och åtgärder som ges i Verksamhetsplan (VEP), delårsrapporter och 
årsredovisning sker via dessa dokument.  

Slutredovisning av större investeringsprojekt och andra större projekt sker i separata redogörelser 
eller i samband med budgetuppföljning. Hur arbetet fortskrider i större utredningsprojekt 
återrapporteras i Kommunstyrelsen vid avvikelser, förseningar eller liknande.  
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Nämnden ska också löpande fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 
 
 
 
 
 
 
Antagen av KC 2010-01-28 
Reviderad av KC 2019-09-27 
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Ärende 10  

Anmälan om ordförandebeslut 
och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
till och med december 2019
   

(166 av 170)



Tjänsteskrivelse
Datum 2020-01-09Socialförvaltningen
Dnr 19SN22

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med december 2019 

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med 
december:
 
2019-08-02       Omplacering enligt 11 § LVU 
2019-11-12       Placering enligt 11 § LVU 
2019-11-21       Placering enligt 11 § LVU 
2019-11-25       Placering enligt 11 § LVU 
2019-12-04       Omhändertagande enligt 6 § LVU och placering enligt 11 § LVU

Beslutsunderlag

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

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Socialförvaltningen
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Ärende 11  

Återkoppling av 
ärendebevakningslistan januari 
2020
   

(168 av 170)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-07

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Återkoppling av ärendebevakningslistan januari 2020
Diarienr 19SN273

Beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för januari 2020.

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan:
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas våren 2020
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – redovisas när omorganisationen är klar
- Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL - redovisas SN 17/1-20
- Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas när omorganisationen är 
klar
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas 2020
- Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och KPR - redovisas SN 
22/4-20
- Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och 
ledsagare enl. SoL och LSS - redovisas SN 17/1-20
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet

Beslutsunderlag
 Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020
 Ärendebevakningslistan januari 2020

(1 av 1)(169 av 170)



Ärendebevakningslistan januari 2020

Besluts-
datum

§ Uppdragsbeskrivning Klart senast Ansvarig

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg Våren 2020 Socialnämndens 
ordförande

Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år Redovisas till SN när 
omorganisationen är 
klar

Avdelningschef 
SO 

Utreda förutsättningarna för att starta ett korttids enligt SoL Redovisas till SN 17 
januari 2020

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

2019-04-24 Sn § Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg Redovisas till SN 
2020

Verksamhets-
utvecklarna SO

Utreda hur föreningsbidrag ska fördelas i framtiden. Gäller KTR och 
KPR

Redovisas till SN 22 
april 2020

Översyn av arvode och omkostnadsersättningar för kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer och ledsagare enl. SoL och LSS

Redovisas till SN 17 
januari 2020

19-12-18 Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart 
anhörigstödverksamhet 
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