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1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Diarienr 20SN9
  

Förslag på justerare: Maria Truedsson
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 26 februari 2020, kl 15:00, socialtjänsten
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2. Inlottade ärenden
Diarienr 20SN11
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3. Information om riktlinjer för mänskliga rättigheter
  

Vera Renberg, processledare, informerar.
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4. Befattningen Socialt ansvarig samordnare, SAS ersätter 
funktionen kvalitetscontroller inom socialförvaltningen.
Diarienr 19SN256
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
I regeringens Kommittédirektiv 2017:39 gällande översyn av socialtjänstlagen anges att de 
senaste tio åren har kommuner infört kvalitetssäkrande funktioner med ansvar för insatser inom 
socialtjänsten, liknande den inom hälso- och sjukvården reglerade funktionen medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, MAS. Inom socialtjänsten är denna funktion dock inte lagreglerad och 
har därför utformats på olika sätt i kommunerna. Funktionen går också under flera namn, bl.a. 
socialt ansvarig samordnare, SAS. Socialstyrelsens kartläggning av kvalitetssäkrande 
funktioner (Socialstyrelsens rapport, Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
andra kvalitetssäkrande funktioner, 2014) har visat att SAS ofta fångar upp ansvar som annars 
är spritt i andra delar av verksamheten och att funktionen får en bredare roll som 
kvalitetsansvarig. Funktionen upplevs av många kommuner ha skapat ett större fokus på 
kvalitet inom omsorgsfunktionerna. Socialförvaltningen i Piteå kommun har sedan 2011 inrättat 
sådan funktion benämnd kvalitetscontroller.
I översynen av socialtjänstlagen ska utredaren se över om det finns behov av att införa ett 
formellt krav på en funktion som socialt ansvarig samordnare, SAS, inom verksamheter som 
utför socialtjänst. Utredaren ska vid behov lämna förslag på förändringar av gällande regelverk.
Det finns ett nationellt nätverk samt riksförening för socialt ansvariga samordnare i landets 
kommuner. Socialförvaltningen har beslutat att ersätta funktionen kvalitetscontroller med 
befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS från och med 2020. SAS organiseras likt MAS 
underställd socialchef och funktionen ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Tillsättandet av en SAS-befattning som ersätter kvalitetscontroller ska ge en symbolisk balans 
mellan befattningarna SAS och MAS och funktionernas uppdrag kopplat till socialtjänst 
respektive hälso- och sjukvård. SAS uppdrag är utöver att stödja förvaltningen i systematiskt 
kvalitetsarbete att förstärka arbetet med att lyfta fram det sociala innehållet i verksamheten.

Beslutsunderlag
 §14 SNAU Befattningen Socialt ansvarig samordnare, SAS ersätter funktionen 

kvalitetscontroller inom socialförvaltningen.
 Information om socialt ansvarig samordnare
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5. Revidering av socialnämndens rutindokument Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbet
Diarienr 19SN257
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar om revidering i enlighet med 
förslaget.

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. Därför 
behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheterna. I föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(2011:9), 3 kapitel 1 § anges att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av 
verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver 
verksamheten ska med stöd av ledningssystemet:
• planera
• leda
• kontrollera
• följa upp
• utvärdera
• förbättra verksamheten.

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid 
rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att 
händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och 
mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan förebyggas. Därigenom ökar 
verksamhetens nytta för intressenterna.

Revidering av socialnämndens ledningssystem sker med anledning av förändrad organisation 
gällande chefsled då befattningen verksamhetsområdeschef upphör. Även med anledning av att 
förtydliga respektive befattningars ansvar i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 
från nämnd till chefer och medarbetare.

Ändringarna är markerade i arbetsdokumentet.

Beslutsunderlag
 §15 SNAU Revidering av socialnämndens rutindokument Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbet
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 Revideringsförslag 2020 Ledningssystem
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6. Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade (LSS), Blåbärsskogen
Diarienr 20SN44
  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om uppstart av ny verksamhet i form av 
Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) enligt § 9.9. Socialnämnden föreslås besluta om att äska medel ur 
Kommunstyrelsens centrala pott om total 4,8 mkr för 9 månader 2020, helårsdrift 2021 är 5,8 
mkr.

Paragrafen förklaras omedelbart beslutad.

Ärendebeskrivning
Piteå Kommun har idag ett antal personer med beslut om Bostad med särskild service som ej 
kunnat verkställas på grund av platsbrist. Beslut om bostad med särskild service ska verkställas 
inom tre månader, i annat fall kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansökan om att 
utdela viten från kommunen. Den totala driftskostnaden för verksamheten uppgår år 2020 (9 
månader) till 3,0 mkr, utöver det tillkommer en engångskostnad för anpassning av verksamhet 
samt brandskydd (sprinkler) till en kostnad av 1,8 mkr. Total kostnad för 2020 är 4,8 mkr.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-28 §234 ska Socialnämnden tilldelas medel för 
drift av ny gruppbostad.

Beslutsunderlag
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Blåbärsskogen
 Kostnader för Blåbärsskogen

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

(7 av 240)



Kallelse

7. Anslagsöverföring belysning på Källbogården
Diarienr 20SN48
  

Handlingar delas vid sittande bord.
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8. Information om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
2020
Diarienr 20SN7
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner informationen om ansökan 
om statsbidrag för personligt ombud 2020.

Ärendebeskrivning
Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje år. 
Ansökan om medel ska göras av ansvarig tjänsteman/chef för ansvarig huvudman/arbetsgivare 
för personligt ombud. I Piteå är socialnämnden Piteå kommun arbetsgivare för personligt 
ombud. Ansökan till länsstyrelsen har gjorts av enhetschef Gunilla Granqvist, chef för 
personligt ombud i Piteå kommun. Ansökan omfattar 3,5 tjänst för 2020.

För information bifogas även den redovisning för 2019 som vi är ålagda att skicka in till 
länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 §16 SNAU Information om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
 Ansökningsblankett PO Norrbotten för 2020
 Redovisningsblankett PO Norrbotten  för år 2019
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9. Utredning införande av kombitjänster
Diarienr 18SN363
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att utredningen om kombitjänster 
överlämnas till förvaltningschef för vidare handläggning/åtgärder. Eventuellt införande ska ske 
inom befintlig ram.

Ärendebeskrivning
En utredning genomfördes i början av 2019. Beslut fattades innan sommaren om att inte gå 
vidare med utredningen i avvaktan på ny organisation och införande av ny bemanningsstrategi i 
förvaltningen.

Beslutsunderlag
 §24 SNAU Utredning införande av kombitjänster
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10. Remissvar Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska i
Diarienr 19SN271
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen följer SKR:s rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 december 
2019 beslutat:
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av 
två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig 
karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med 
specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Socialförvaltningen föreslår att man följer föreslagna samverkansregler då de tydliggör vad som 
gäller vid samverkan mellan nämnda parter.

Beslutsunderlag
 §23 SNAU Remissvar Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska i

 Meddelande (18/2019) Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska i
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11. Remissvar Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska 
för rätt till försörjningsstöd
Diarienr 20SN8
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden instämmer i förslaget och skickar 
remissvaret till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på socialdepartementets 
promemoria om att göra ett tillägg i socialtjänstlagen(2001:453) rörande språkplikt för enskild 
som tar emot försörjningsstöd.

Piteå kommun instämmer i förslaget att införa ett tillägg i 4kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453) 
om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt.

Beslutsunderlag
 §22 SNAU Remissvar Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till 

försörjningsstöd
 Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd Dnr 

S2019/05353/FST

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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12. Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2019
Diarienr 19SN59
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
missbruksvården för 4:e kvartalet 2019

Ärendebeskrivning
Drygt 50 fler besök på mottagningen jämfört med tredje kvartalet. 12 vårddygn färre på 
behandlingshem fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019. Tre personer har 
socialnämnden ansökt om LVM-vård för perioden, förvaltningsrätten dömde samtliga till vård.

Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. 12-
stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka har startat i slutet av oktober 2019. Gruppen har kommit 
igång bra och tar in nya deltagare enligt plan. Två deltagare har haft inledda LVM-utredningar 
där 12-stgsgruppen blivit deras planering av frivillig vård.

Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under 2019 gjort ett 80-
tal körkortyttranden och 38 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år).

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 2 719 430 kr vilket är 
203 724 kr mer än tredje kvartalet 2019. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 har 
institutionsvården kostat 1miljon mindre fjärde kvartalet 2019.

Beslutsunderlag
 §18 SNAU Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2019
 Kvartalsrapport missbruksvården  oktober-december 2019
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13. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 4
Diarienr 19SN27
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner rapporten.

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

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

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad
Kvartal 2 2019 803,00 timmar/dag 675 omsorgstagare/månad
Kvartal 3 2019 781,33 timmar/dag 665 omsorgstagare/månad
Kvartal 4 2019 753,52 timmar/dag 644 omsorgstagare/månad

Under fjärde kvartalet sjönk så väl hemtjänsttimmar som antalet omsorgstagare rejält jämfört 
med tidigare kvartal. Sett över året har antalet hemtjänsttimmar minskat med totalt ca 2700 
timmar jämfört med 2018. Ökad tillgänglighet på boendeplatser och minskad andel 
omsorgstagare med hemtjänstinsatser bedöms bidra till den totala minskningen av 
hemtjänsttimmar.

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

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 70 patienter/månad
Kvartal 2 2019 26,00 timmar/dag 66 patienter/månad
Kvartal 3 2019 27,00 timmar/dag 68 patienter/månad
Kvartal 4 2019 16,34 timmar/dag 52 patienter/månad

Under fjärde kvartalet sjönk Hälso- och sjukvårdstimmar. En av anledningarna till detta är att 
det startats upp ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården som själva utför HSL 
uppdragen. En annan anledning är att det i större utsträckning kunnat användas 
läkemedelsrobotar för administration av läkemedel.

Konsekvensanalys
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Medborgare
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan fortsätta 
bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. Medborgare som har beslut om särskild 
boendeform får bo kvar hemma till dess att plats på särskilt boende har kunnat erbjudas. 
Medborgarnas behov tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser under tiden 
de väntar på att få flytta till en särskild boendeform. Situationen kan medföra att ett ökat ansvar 
faller på anhöriga vilket kan leda till ökade behov av avlösning i hemmet eller på 
avlösningsenhet.

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

Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården fortsätter att ställa 
höga krav på socialtjänstens verksamheter. Det innebär en hög grad av flexibilitet, att kunna 
göra snabba omställningar och ha en beredskap för att ta emot medborgare under årets alla 
dagar. När socialtjänsten inte kan ta emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på tre 
dygn efter utskrivningsklar inträder kommunens betalningsansvar.

Under fjärde kvartalet 2019 har kön till särskilt boende minskat. Omsorgstagare med behov av 
demensboende kan erbjudas plats ganska omgående medan övriga har längre väntetid. Kön till 
särskild boendeform ligger 2020-01-14 på 22 omsorgstagare, varav 7 har fått erbjudande om 
permanent plats.

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

Petra Stridsman
Enhetschef
Socialförvaltningen

Beslutsunderlag
 §17 SNAU Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård 

Äldreomsorg 2019, kvartal 4
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14. Kvartalsrapport hemtjänsttimmar – SO Kvartal 4 2019
Diarienr 19SN60
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner rapporten angående 
hemtjänsttimmar.

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2019 334 tim/vecka, mars månad 2019 357 tim/vecka och i juli 2019 utfördes 
det 414 tim/vecka, högst antal timmar under 2019. I september 2019 utfördes det 303 
tim/vecka. Förklaringen till att de utförs relativt få timmar i september är att det har skett en 
felregistrering som genererar en ”återbetalning” till Stöd och omsorg. I oktober utfördes det 359 
tim/vecka, i november 341 tim/vecka och slutningen i december 360 tim/vecka.

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

Psykosocialt stöd timmar har minskat ytterliga 8 tim/vecka detta kvartal.

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

Verksamhet
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen.

Budget
Behoven tillgodoses utifrån gällande lagstiftning och praxis.

Beslutsunderlag
 §21 SNAU Kvartalsrapport hemtjänsttimmar – SO Kvartal 4 2019
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15. Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2019
Diarienr 19SN61
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
ärendekön barn och unga kvartal 4 2019

Ärendebeskrivning
Aktuell ärendekö 2019-12-31 är 2 st ärenden

Det är fortsatt 20 st socialsekreterare som arbetar i barn-och ungdomsgruppen. I dagsläget så 
innebär det en viss överanställning i förhållande till budget.

Inflödet har ökat något under årets sista månader. Dock så håller verksamheten den lagstadgade 
utredningstiden på 4 månader. Det är fortsatt hög arbetsbelastning på socialsekreterare för att 
klara inflöde samt hantera uppföljning av redan pågående insatser.

Konsekvensanalys

För närvarande inga negativa effekter för varken verksamhet eller medborgare då resurser 
motsvarar behov.

Budget
Efter bokslut så har verksamheten hållit budget kopplat till bemanning. Verksamheten har med 
riktade statsbidrag för utökad bemanning klarat att hantera verksamhetens mål trots 
nedsättningar i tid och sjukskrivingar och med det också budget.

Beslutsunderlag
 §19 SNAU Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2019
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16. Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och 
institution 2019 Kvartal 4
Diarienr 19SN62
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 4 2019

Ärendebeskrivning
2019-12-31 är 33 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Det har under perioden skett förändringar i vården för 
vissa utav de placerade, vården har kunnat gå över från institutionsvård till insatser på 
hemmaplan.
Dock så har inflödet till insatsen institutionsvård varit densamma, därav likartad till antalet som 
föregående period, dvs 33 st barn och ungdomar.

Konsekvensanalys

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

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämndens beslut 
om att senarelägga uppstart av ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo kommer att 
innebära fortsatta placeringar på LSS boende utanför kommunen. Planerat är att nämnden kan 
komma att öppna LSS-boende för barn och unga i egen regi under sensommaren, tidig höst 
2020

Verksamhet
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt många 
placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar resurser från 
både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och resurser. Vad 
gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra utökad 
familjebehandling i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och 
placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i de 
fall som det ändå bedöms som nödvändigt med placering utanför hemmet. I verksamhet pågår 
en ständig dialog om utökade hemmaplansalternativ men också dialog med samarbetspartners 
om tidiga upptäckter och med det tidiga och förebyggande insatser, dialog förs främst med polis 
och skola i det avseendet.
Fortfarande är det fler pågående insatser i öppenvård än normalt. Detta som en följd av det 
ökade inflödet och det ökade antalet utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på behandlarna 
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har ökat och bedöms i dagsläget som hög.

Ekonomi
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 kom att bli drygt 15 mkr, en försämring sedan den förra 
rapporten. Då många av de pågående placeringarna avser ungdomar med svår problematik i 
form av missbruk och normbrytande beteende blir det också ganska långa placeringstider. Skall 
hemmaplansalternativen öka i grad och kvalité krävs resurser för en sådan långsiktig och 
kostnadseffektiv lösning.

Flera av de nu pågående placeringarna påbörjades redan under 2018. Tillsammans med nya 
placeringar under 2019 har antalet vårddygn också ökat under 2019 jämfört med 2018. Inte bara 
vårddygn till antalet har ökat, även dygnskostnaden per individ har under 2019 ökat i kostnad.

Beslutsunderlag
 §20 SNAU Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och institution 2019 Kvartal 4
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17. Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 4 2019
Diarienr 19SN98
  

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut för kvartal 4 2019 till 
kommunfullmäktige och till revisorerna.

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

Stöd och omsorg

Under kvartal 4 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre 
månader. Det är 5 st fler än senaste rapporteringen.

1 st beslut om boende
4 st sysselsättning
2 st kontaktfamilj
6 st kontaktperson
1 st ledsagarservice

Äldreomsorg
Under fjärde kvartalet fanns det 13 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det 
är 11 färre jämfört med senaste rapporteringen.
- 11 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
- 1 beslut avser om medboende
- 1 beslut avser ledsagning

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 
verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 
kunnat uppfyllas och de har då valt att tacka nej till erbjudandet.

Konsekvensbeskrivning
Medborgare

Stöd och omsorg
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare till
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
för uppdraget. Verksamheten ser också att det blir allt svårare att finna och matcha individer till 
sådana uppdrag som till stor del handlar om ideella insatser med låg ersättning som bygger på 
tid och engagemang. Verksamheten arbetar ständigt med rekrytering
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Äldreomsorg
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En 
majoritet av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen.
Öppnandet av demensboendet Ängsgården har medfört att medborgare med behov av 
demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av 
somatisk plats får vänta längre.

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fem verkställts, tre har 
avslutats på egen begäran och tre har valt att invänta ett specifikt särskilt boende. Innan beslut 
om medboende hann verkställas avled den biståndsberättigade makan. Beslut om ledsagning 
har inte kunnat verkställas pga att medborgaren valt att avböja verkställighet av insats för att 
sedan återta ansökan.

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Stöd och omsorg

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

Äldreomsorg
Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar till 
fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 
utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 
behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. Arbetet med 
rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån 
medborgarens behov, situation och resurser. Öppnandet av Ängsgården har bidragit till kortare 
väntetider.

Konsekvensbeskrivning
Budget

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

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

Beslutsunderlag
 §25 SNAU Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 4 2019
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 Rapportering SoL - avidentifierad SO kvartal 4 2019
 Rapportering SoL - avidentifierad ÄO kvartal 4 2019
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18. Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 4 2019
Diarienr 19SN99
  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen överlämnar statistikrapport över ej verkställda LSS-beslut för kvartal 4 
2019 till kommunfullmäktige och revisorerna

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

Under kvartal 4 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut.
19 st avser Daglig verksamhet
4 st avser Boende vuxna
1 st avser Kontaktperson
4 st avser Ledsagarservice
2 st Korttidsvistelse
2 st Avlösarservice

Konsekvensanalys
Medborgare
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt boendeplatser 
och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att upprättas och 
presenteras såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från Innovationsfonden för 
utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler platser.Den markanta ökningen 
på icke verkställda inom daglig verksamhet är till stor del kopplad till avveckling av Bryggans 
verksamhet. Samtal pågår om samarbete med Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS

Verksamhet
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Under 
november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i 
Öjebyn, detta för att klara verkställigheten

Budget
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet.

Beslutsunderlag
 §26 SNAU Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 4 2019
 Rapportering LSS - avidentifierad kvartal 4 2019
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna
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19. Delgivningar februari 2020
Diarienr 20SN5
  

Beslutsunderlag
 "§3 KS Medarbetarenkät - Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2019
 Analys av HME enkät 2019
 Delgivning Uppföljning Riktlinjer MR- mångfald
 § 7 FSN Avvikelserapportering måltidsservice
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice 2019-10-01--2019-12-31
 Protokoll KPR 191212
 Bilaga 1 Prioriterad vinterväghållning
 Bilaga 2 Platser SÄBO 2019-07-23
 Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 

Från SKR
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20. Delegationsbeslut
Diarienr 20SN20
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21. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med januari 2020
Diarienr 20SN19
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

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

2019-12-20 Omplacering enligt 11 § LVU

Ekonomisk ansvarsförbindelse för planerad behandling

Beslutsunderlag
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt
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22. Återkoppling av ärendebevakningslistan februari 2020
Diarienr 20SN18
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari 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 införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas till SN 19/2 2020
- 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
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
vårterminen 2020

Beslutsunderlag
 §29 SNAU Återkoppling av ärendebevakningslistan februari 2020
 Ärendebevakningslistan februari 2020
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23. Ordförande och socialchef informerar
Diarienr 20SN24
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24. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 20SN22
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25. Av ledamöter väckta frågor
Diarienr 20SN23
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26. TEMA: Målstyrningsplan och inriktningsplan
  

Inger Kyösti och Fredrik Sjömark
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Ärende 4  

Befattningen Socialt ansvarig 
samordnare, SAS ersätter 
funktionen kvalitetscontroller 
inom socialförvaltningen.
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 14
Befattningen Socialt ansvarig samordnare, SAS ersätter funktionen 
kvalitetscontroller inom socialförvaltningen.
Diarienr 19SN256

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
I regeringens Kommittédirektiv 2017:39 gällande översyn av socialtjänstlagen anges att de 
senaste tio åren har kommuner infört kvalitetssäkrande funktioner med ansvar för insatser 
inom socialtjänsten, liknande den inom hälso- och sjukvården reglerade funktionen 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Inom socialtjänsten är denna funktion dock inte 
lagreglerad och har därför utformats på olika sätt i kommunerna. Funktionen går också under 
flera namn, bl.a. socialt ansvarig samordnare, SAS. Socialstyrelsens kartläggning av 
kvalitetssäkrande funktioner (Socialstyrelsens rapport, Kartläggning av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner, 2014) har visat att SAS ofta fångar upp 
ansvar som annars är spritt i andra delar av verksamheten och att funktionen får en bredare 
roll som kvalitetsansvarig. Funktionen upplevs av många kommuner ha skapat ett större fokus 
på kvalitet inom omsorgsfunktionerna. Socialförvaltningen i Piteå kommun har sedan 2011 
inrättat sådan funktion benämnd kvalitetscontroller.
I översynen av socialtjänstlagen ska utredaren se över om det finns behov av att införa ett 
formellt krav på en funktion som socialt ansvarig samordnare, SAS, inom verksamheter som 
utför socialtjänst. Utredaren ska vid behov lämna förslag på förändringar av gällande 
regelverk.
Det finns ett nationellt nätverk samt riksförening för socialt ansvariga samordnare i landets 
kommuner. Socialförvaltningen har beslutat att ersätta funktionen kvalitetscontroller med 
befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS från och med 2020. SAS organiseras likt MAS 
underställd socialchef och funktionen ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Tillsättandet av en SAS-befattning som ersätter kvalitetscontroller ska ge en symbolisk balans 
mellan befattningarna SAS och MAS och funktionernas uppdrag kopplat till socialtjänst 
respektive hälso- och sjukvård. SAS uppdrag är utöver att stödja förvaltningen i systematiskt 
kvalitetsarbete att förstärka arbetet med att lyfta fram det sociala innehållet i verksamheten.

Beslutsunderlag
 Inrättande av Socialt ansvarig samordnare, SAS
 Information om socialt ansvarig samordnare
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Information om socialt ansvarig samordnare

Socialtjänstlagen anger att det för att utföra socialtjänstens uppgifter ska finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Kompetens-, kunskaps- och verksamhetsutveckling är av central betydelse 
för socialtjänstens möjligheter att erbjuda effektiva insatser av god kvalitet. Att leva upp till 
lagstiftningens intentioner och de kommunala målsättningarna kräver organisering som ger ramar 
och förutsättningar för att systematiskt arbeta i enlighet med föreskriften Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitén måste säkerställas i välfärdsuppdraget så 
att människor som är i behov av socialtjänstens insatser ges möjlighet att vara delaktiga, ha 
inflytande, leva under trygga förhållanden. Det kräver även att nämnden verkar för att förhindra 
missförhållanden. 

I regeringens Kommittédirektiv 2017:39 gällande översyn av socialtjänstlagen anges att de 
senaste tio åren har kommuner infört kvalitetssäkrande funktioner med ansvar för insatser inom 
socialtjänsten, liknande den inom hälso- och sjukvården reglerade funktionen medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, MAS. Inom socialtjänsten är denna funktion dock inte lagreglerad och 
har därför utformats på olika sätt i kommunerna. Funktionen går också under flera namn, bl.a. 
socialt ansvarig samordnare, SAS. Socialstyrelsens kartläggning av kvalitetssäkrande funktioner 
(Socialstyrelsens rapport, Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra 
kvalitetssäkrande funktioner, 2014) har visat att SAS ofta fångar upp ansvar som annars är spritt i 
andra delar av verksamheten och att funktionen får en bredare roll som kvalitetsansvarig. 
Funktionen upplevs av många kommuner ha skapat ett större fokus på kvalitet inom 
omsorgsfunktionerna. Socialförvaltningen i Piteå kommun har sedan 2011 inrättat sådan funktion 
benämnd kvalitetscontroller.

I översynen av socialtjänstlagen ska utredaren se över om det finns behov av att införa ett 
formellt krav på en funktion som socialt ansvarig samordnare, SAS, inom verksamheter som 
utför socialtjänst. Utredaren ska vid behov lämna förslag på förändringar av gällande regelverk. 

Det finns ett nationellt nätverk samt riksförening för socialt ansvariga samordnare i landets 
kommuner. Socialförvaltningen har beslutat att ersätta funktionen kvalitetscontroller med 
befattningen socialt ansvarig samordnare, SAS från och med 2020. SAS organiseras likt MAS 
underställd socialchef och funktionen ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Tillsättandet av en SAS-befattning som ersätter kvalitetscontroller ska ge en symbolisk balans 
mellan befattningarna SAS och MAS och funktionernas uppdrag kopplat till socialtjänst 
respektive hälso- och sjukvård. SAS uppdrag utöver att stödja förvaltningen i systematiskt 
kvalitetsarbete är att förstärka arbetet med att lyfta fram det sociala innehållet i verksamheten. 

Kompetenskrav som efterfrågas är socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning, 
mångårig erfarenhet från arbetet inom socialtjänsten, företrädesvis med arbetsledande 
befattningar inom vård och omsorg, att arbeta i kommunal förvaltning och att ha kunskap och 
erfarenheter av verksamhetsområdet och gällande lagstiftning.  
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Revidering av socialnämndens 
rutindokument 
Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbet
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 15
Revidering av socialnämndens rutindokument Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbet
Diarienr 19SN257

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar om revidering i enlighet 
med förslaget.

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. 
Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 
säkra kvaliteten i verksamheterna. I föreskriften Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9), 3 kapitel 1 § anges att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning 
av verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som 
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet:
• planera
• leda
• kontrollera
• följa upp
• utvärdera
• förbättra verksamheten.

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid 
rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så 
att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de 
krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan förebyggas. Därigenom ökar 
verksamhetens nytta för intressenterna.

Revidering av socialnämndens ledningssystem sker med anledning av förändrad organisation 
gällande chefsled då befattningen verksamhetsområdeschef upphör. Även med anledning av 
att förtydliga respektive befattningars ansvar i ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete från nämnd till chefer och medarbetare.

Ändringarna är markerade i arbetsdokumentet.

Beslutsunderlag
 Revidering av rutindokument Ledningssystem för systamtiskt kvalitetsarbete
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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Socialnämndens ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 
  

Bakgrund

Den som driver verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller 
verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är 
skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Systemet ska vara sammanhållet för allt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Utformning och omfattning regleras av genom 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det 
systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt 
patientsäkerhetslagen (PSL). Detta dokument är framtaget med utgångspunkt i 
denna författning. 
 
 
De viktigaste hörnstenarna i systemet beskrivna i bild: 
 

 

Processer
• Aktiviteter
• Samverkan
• Ansvar

Egenkontroll
• Avvikelsehantering
• Plan/revison
• Mål & nyckeltal

Analys & 
förbättringsarbete
• Kvalitetsredovisning
• Kvalitetsplan

Dokumenthantering
• Struktur/Tillgänglighet
• Ansvar/Uppdatering

Evidensbaserad 
praktik (EBP)
• Uppföljning av 

mötet med 
brukarna

Ledning

Styrning
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Syfte med ledningssystem 

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa 
verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. 
Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av 
verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den 
som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet 

• planera 
• leda 
• kontrollera 
• följa upp 
• utvärdera 
• förbättra verksamheten. 

 
Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet 

Grundläggande principer för ansvarsfördelning 
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer 
och riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den 
ger bästa möjliga nytta för individen. 
 
Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att 
processerna levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade 
skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det 
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer. 
 
Politiska nivån 
Socialnämndens ansvar 
• Fastställa övergripande mål och inriktningar 
• Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
• Årlig uppföljning av ledningssystemet 
 
Socialnämnden ska 
Socialnämnden har till uppgift att besluta om 
• Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor  
• Prioriterade kvalitetsområden  
• Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena.  
• Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 
• Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 
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Socialchefen 
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
kvalitetscontroller, kvalitetssamordnare med EU-ansvar och ekonomicontroller. 
 
Socialchefens ansvar 

o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 
utifrån fattade politiska beslut.  

o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet och 
initiera utveckling utifrån uppkomna behov.  

 
 Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är 

beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs 
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen 
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. 
 
Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och 
synpunkter 

Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå 
för arbetet med klagomål och synpunkter. 
 
Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och 
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering 
och riskanalys 

Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL.  
Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 
 
Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare 
avvikelser.   
 
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
följa upp kvalitén i verksamheten. 
 
Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och 
att åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar. 

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

Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för att de 
ska kunna fullgöra sitt ansvar. 
 
Ge MAS, Kvalitetscontroller och Kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar uppdrag att stödja verksamheten i deras 
kvalitetsarbete. 

 
 
Avdelningsnivå 
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna.  

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

 
Avdelningens ansvar

o Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska kvalitets- och 
förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet. 

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

  
Dokumentation Säkerställa att avdelningsunika processer är beskrivna 

och håller god kvalitet samt att de rutiner som krävs för 
processen är dokumenterade. 

Säkerställa att processerna beskriver hur samverkan sker. 

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

Klagomål och 
synpunkter 

Säkerställa att riktlinjen för klagomål och synpunkter är 
känd i hela organisationen. 
 
Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla, 
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter 
samt urskilja mönster och trender som indikerar på 
brister i verksamheten. 

Avvikelsehantering 
och riskanalys 

Säkerställa att avvikelsehantering och riskanalys i 
enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela 
organisationen.  
 
Åtgärda, sammanställa, analysera och riskbedöma 
avvikelser och det utvecklingsarbete som detta har 
inneburit.

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-12-14 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-01-21

Redaktör 
SAS 

Beslutat av 

Socialnämnden 
Dokumentnamn 
Ledningssystem                                                                        

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 4 (6) (41 av 240)



 

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling. 
 
I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Säkerställa att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor i organisationen. 
 
Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen så 
att alla delar av organisationen kan få stöd i 
kvalitetsarbetet. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Utöva egenkontroll och leverera in resultat. 
 
Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna. 

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

Delta i 
kvalitetsarbetet 

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

Rapportera brister 
och risker 

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

Klagomål och 
synpunkter 

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

 

Extern påverkan  

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

Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom  
• att överklaga myndighetsbeslut 
• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
• kommunens övergripande system ”Synpunkten” 
• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten 
• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

ärende 
• att vända sig till patientnämnden 
• att vända sig till Socialnämndens ledamöter  

    Processbild av systemets grundläggande uppbyggnad 
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Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 
  

Bakgrund 

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

 

Processer
• Aktiviteter
• Samverkan
• Ansvar

Egenkontroll
• Avvikelsehantering
• Plan/revison
• Mål & nyckeltal

Analys & 
förbättringsarbete
• Kvalitetsredovisning
• Kvalitetsplan

Dokumenthantering
• Struktur/Tillgänglighet
• Ansvar/Uppdatering

Evidensbaserad 
praktik (EBP)
• Uppföljning av 

mötet med 
brukarna

Ledning

Styrning
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Syfte med ledningssystem 

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

• Planera 
• Leda 
• Kontrollera 
• Följa upp 
• Utvärdera 
• Förbättra verksamheten. 

Politiska nivån
 
Socialnämndens ansvar 
• Fastställa övergripande mål och inriktningar 
• Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 
• Årlig uppföljning av ledningssystemet 

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

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

  

Socialchefens ansvar 

Till sin hjälp att leda och stödja det systematiska kvalitetsarbetet inom 
socialtjänsten har socialchefen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt 
ansvarig samordnare (SAS), kvalitetssamordnare med EU-ansvar och 
ekonomicontroller. 

o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete 
utifrån fattade politiska beslut.  

o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet och 
initiera utveckling utifrån uppkomna behov.  
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 Dokumentation Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är 

beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs 
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen 
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. 
 
Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt. 

Klagomål och 
synpunkter 

Säkerställa att det finns en organisation på förvaltningsnivå 
för arbetet med klagomål och synpunkter. 
 
Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och 
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter. 

Avvikelsehantering 
och riskanalys 

Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering 
enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL.  
Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys. 
 
Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS 
och SAS bedriver då det gäller allvarligare avvikelser.   
 
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att 
följa upp kvalitén i verksamheten. 
 
Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och 
att åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar. 

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

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

Stöd till 
avdelningarna 

Att ge det metodstöd till avdelningscheferna som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sitt ansvar. 
 
Ge MAS, SAS och Kvalitetssamordnare med EU-ansvar 
uppdrag att stödja verksamheten i deras kvalitetsarbete. 

 

Avdelningschefens ansvar  
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o Avdelningschefens övergripande ansvar är att leda avdelningens 
kvalitetsarbete.   

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

 
 Dokumentation Säkerställa att de avdelningsspecifika processerna är 

beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs 
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen 
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att 
processerna beskriver hur samverkan sker. 
 
Se till att strukturer finns för att samtlig 
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt.

Klagomål och 
synpunkter 

Säkerställa att det finns en organisation på avdelnings- och 
enhetsnivå för arbetet med klagomål och synpunkter. 
 
Ta del av enheternas samanställning av resultat och åtgärder 
från inkomna klagomål och synpunkter. Sammanställa och 
analysera resultat och åtgärder på aggregerad/avdelnings- 
nivå. 

Avvikelsehantering 
och riskanalys 

Säkerställa att arbetet med avvikelsehantering och 
riskanalyser sker i enlighet med reglering och riktlinjer. 
 
Följa upp övergripande samanställning av resultatet från 
avvikelsehanteringen.   
 
Följa upp enheternas arbete med riskanalyser. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

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

Säkerställa att arbetet med egenkontroll sker i enlighet med 
reglering.

Följa upp övergripande sammanställning av resultatet från 
egenkontroll.   

Ledning/styrning Löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan med 
förvaltningsledning och enhetschefer. 
Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som avdelningen 
ska leverera till den enskilde. 

Stöd till 
enhetscheferna

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

Enhetschefens ansvar  
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o Enhetschefen har ett ansvar att leda det systematiska kvalitetsarbetet inom 
befattningens ansvarsområde 

o Enhetschefen ska säkerställa att det systematiska kvalitets- och 
förbättringsarbete är en integrerad del av det löpande arbetet 

o Enhetschefen har i uppdrag att förtydliga ansvaret för medarbetarna att 
vara delaktig i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet som 
en integrerad del av det löpande arbetet. 

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

Säkerställa att processerna beskriver hur samverkan sker. 

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

Klagomål och 
synpunkter 

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

Säkerställa följsamhet till riktlinjen för klagomål och 
synpunkter inom enheten.

Ledning/styrning Att fortlöpande planera för systematisk 
kvalitetsutveckling. 
 
I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa 
planerna för systematisk kvalitetsutveckling. 

Organisation Säkerställa att det finns ett uttalat ansvar för 
kvalitetsfrågor inom enheten. 
 
Säkerställa att det finns kompetens inom enheten för 
att få stöd i kvalitetsarbetet. 

Internkontrollplan/ 
egenkontroll 

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

Säkerställa att arbetet med egenkontroll sker i enlighet 
med reglering genom att planera, utöva, utvärdera och 
dokumentera egenkontroll. 

Göra sammanställning av resultatet från egenkontroll.   

Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och 
internkontrollerna. 
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Medarbetarens ansvar 

Delta i 
kvalitetsarbetet 

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

Rapportera brister 
och risker 

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

Klagomål och 
synpunkter 

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

Egenkontroll I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra i 
arbetet med egenkontroll.

 
Dokumentationsskyldigheten

 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten dokumentera 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet. Kravet på dokumentation gäller alla delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet, så väl ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det 
systematiska förbättringsarbetet. Det innebär att fastställda processer, riktlinjer och 
rutiner ska var dokumenterade. Det innebär även att arbete med att planera och 
utföra riskanalyser, egenkontroller och hantera synpunkter, klagomål och rapporter 
ska dokumenteras samt vilka förbättrande åtgärder som framkomna avvikelser har 
lett till. 

                   
Extern tillsyn och granskning 
Extern granskning gällande systematiskt kvalitetsarbete sker även genom tillsyn av 
Inspektionen för vård och omsorg och kommunrevisioner. 
 

Medborgaren 
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom  
• att överklaga myndighetsbeslut 
• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse 
• kommunens övergripande system ”Synpunkten” 
• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten 
• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt 

ärende 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-12-14 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-01-21 

Redaktör 
SAS 

Beslutat av 

Socialnämnden 
Dokumentnamn 
Ledningssystem                                                                        

Dokumenttyp 
Rutinbeskrivning 6 (7) (49 av 240)



 

• att vända sig till patientnämnden 
• att vända sig till Socialnämndens ledamöter  

    Processbild av systemets grundläggande uppbyggnad 

  
 

 

Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
2011-12-14 

Giltigt (till och med) 
Tills vidare 

Senast reviderat (dat.) 
2020-01-21 

Redaktör 
SAS 

Beslutat av 

Socialnämnden 
Dokumentnamn 
Ledningssystem                                                                        

Dokumenttyp 
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Ärende 6  

Bostad med särskild service 
för vuxna enligt Lagen om stöd 
och service för vissa 
funktionshindrade (LSS), 
Blåbärsskogen
   

(51 av 240)



Tjänsteskrivelse
Datum 2020-02-12Socialförvaltningen
Dnr 20SN44

Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade (LSS), Blåbärsskogen

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta om uppstart av ny verksamhet i form 
av Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) enligt § 9.9. Socialnämnden föreslås besluta om att äska medel ur 
Kommunstyrelsens centrala pott om total 4,8 mkr för 9 månader 2020, helårsdrift 2021 är 5,8 
mkr.

Paragrafen förklaras omedelbart beslutad.

Ärendebeskrivning
Piteå Kommun har idag ett antal personer med beslut om Bostad med särskild service som ej 
kunnat verkställas på grund av platsbrist. Beslut om bostad med särskild service ska 
verkställas inom tre månader, i annat fall kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
ansökan om att utdela viten från kommunen. Den totala driftskostnaden för verksamheten 
uppgår år 2020 (9 månader) till 3,0 mkr, utöver det tillkommer en engångskostnad för 
anpassning av verksamhet samt brandskydd (sprinkler) till en kostnad av 1,8 mkr. Total 
kostnad för 2020 är 4,8 mkr.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-28 §234 ska Socialnämnden tilldelas medel för 
drift av ny gruppbostad.

Beslutsunderlag
Blåbärskogen LSS-boende

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Monica Wiklund Holmström
Avdelningschef
Socialförvaltningen
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Kostnader för Bostad med särskild service för vuxna, Blåbärsskogen

Beräknat på 6 lägenheter enligt befintlig ritning

Gemensamhetsytor Pris m²

50 m² 7 724 kr        154 kr      

50 m² 7 724 kr        1 854 kr  

100 m² 185 376 kr  Årskostnad

Pris m² Boendeplatser Pitebo Intäkter hyra Komunalt bidrag

159 kr      Lgh 1 35 m² 5 560 kr               5 220 kr             340 kr                   

1 906 kr  Lgh 2 35 m² 5 560 kr               5 220 kr             340 kr                   

Lgh 3 45 m² 7 148 kr               5 220 kr             1 928 kr                

Lgh 4 45 m² 7 148 kr               5 220 kr             1 928 kr                

Lgh 5 47 m² 7 466 kr               5 220 kr             2 246 kr                

Lgh 6 47 m² 7 466 kr               5 220 kr             2 246 kr                

328 m² 40 348 kr            31 320 kr         9 028 kr               

Summa årskostnad: 484 178 kr          375 840 kr        108 338 kr           

Kostnad för kommunen vid "maxhyra" 108 338

Kostnader för personal (6 pl) 1,20 å.a 30 000 1,17

7,20 årsarbetare inklusive sovande jour 504 468 1,21

Summa personal 3 632 170 1,13

1,38

1,17 7,2

Anpassning av lokaler inklusive brandskydd (sprinkler) 1 600 000

Inköp av inventarier, möbler, medicinskåp mm. 200 000
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Hyra 669 554

Intäkter/avgifter -375 840

Total drift helårseffekt 5 834 222 kr    972 370 kr     per plats

1 800 000

4 034 222 672370,2809

3 025 666

4 825 666

Klippt från försäkringskassan.se

Du som är ensamstående kan som mest få 5 220 kronor per månad. Det motsvarar 96 procent av 
bostadskostnaden upp till 5 000 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 5 000 och 
5 600 kronor.

Om vi tar 5220 kr i hyra kommer brukaren få 4940 kr i bidrag från FK och betalar själv 260 kr.
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Ärende 8  

Information om ansökan om 
statsbidrag för personligt 
ombud 2020
   

(55 av 240)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 16
Information om ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020
Diarienr 20SN7

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner informationen om 
ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2020.

Ärendebeskrivning
Personligt ombud finansieras till en del av bidrag av staten som söks via Länsstyrelsen varje 
år. Ansökan om medel ska göras av ansvarig tjänsteman/chef för ansvarig 
huvudman/arbetsgivare för personligt ombud. I Piteå är socialnämnden Piteå kommun 
arbetsgivare för personligt ombud. Ansökan till länsstyrelsen har gjorts av enhetschef Gunilla 
Granqvist, chef för personligt ombud i Piteå kommun. Ansökan omfattar 3,5 tjänst för 2020.

För information bifogas även den redovisning för 2019 som vi är ålagda att skicka in till 
länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Ansökan om statligt bidrag Personligt ombud 2020
 Ansökningsblankett PO Norrbotten för 2020
 Redovisningsblankett PO Norrbotten  för år 2019

(1 av 1)(56 av 240)



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

Sida
1(3)

Postadress:
Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå

Telefon: (växel)
010-225 50 00  

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

E-post:
 norrbotten@lansstyrelsen.se

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud
Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.
 
En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

Statsbidragets omfattning
Statsbidrag har tidigare utgått med en bestämd summa per år för en heltidstjänst. Efter att den nya 
förordningen HSLF-FS 2016:98 började gälla kommer beloppet istället att justeras utifrån hur 
många ansökningar som inkommit. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. 

Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om medel för två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. 

Sökande kommun

Kommunens namn:
Piteå kommun

Förvaltning:
Socialförvaltning

Postadress:
941 85  PITEÅ

Tfn: E-post:
0911-696413 Gunilla.granqvist@pitea.se

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro
212000-2759 kommunens Bankgironr: 261-33 21

Ansökan avser år: 2020

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 3,5
Referens på utbetalningen:
FR 5032 
Ansvar 51521
Nämnd som beslutat om ansökan:
Scoialnämnden

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner

(57 av 240)

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se


Kontaktperson
Befattning:
enhetschef

Namn:
Gunilla Granqvist

Postadress:
Piteå kommun, Storgatan 16, 941 31  PITEÅ

Tfn: E-post:
0911-696413 Gunilla.granqvist@pitea.se 

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

Personliga ombuden är anställda av Piteå kommun

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

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

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

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

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


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

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

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

Under 2016 gjordes en genomlysning av väntetider och kö för att få personligt ombud. Därefter gjordes 
en översyn av arbetssituation, väntetider, struktur kring PO-info mm. Det har resulterat i att vi utökade 
med ytterligare ett halvtids Personligt ombud under en treårsperiod i första hand 2017-2019, utökningen 
förlängs även under 2020. Totalt 3,5 ombud under 2020.

Ort och datum
Piteå 2020-01-08

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning
Gunilla Granqvist
enhetschef
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Ifylld blankett mailas eller skickas till följande adress:

norrbotten@lansstyrelsen.se

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

 

REDOVISNING 
Statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud                                                                                    

1
Postadress:
Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå 

Telefon (växel):
010-225 50 00
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

E-post:
norrbotten@lansstyrelsen.se

 

Statsbidrag avseende år 2019

Diarienummer: 748-2019 Piteå

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun
Piteå kommun
Utdelningsadress Postnummer

941 85
Postort
PITEÅ

Kontaktperson
Gunilla Granqvist

Avdelning/Enhet
Individ och familjeomsorg

Nämnd
Socialnämnden

Telefon (inkl. 
riktnummer) 0911-696413

E-postadress
Gunilla.granqvist@piet
a.se

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

Kommun/kommuner
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2(7)

2

1. Personliga ombud  
Totalt antal ombudstjänster i kommunen: 

Ange antal tjänster med 2 decimaler1: 3,5

    Antal                  Antal
                                                   kvinnor               män

Ange antalet personliga ombud
3 1                                              

Utbildning

                                            Ja                    Nej

Ombuden har erbjudits utbildning.
Ja      

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar.

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

Utbildningar ordnade i kommunen ex psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet

Om nej, ange varför.

Handledning

                                            Ja                    Nej

Ombuden har erbjudits handledning.
ja      

Om ja, ange vilken slags handledning.

Såväl process som ärendehandledning

Om nej, ange varför.

     

1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25
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2. Klienter                                                                                                                                                                                
Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år. 

          
Kvinnor män  

Totalt antal klienter 22 21

därav mellan 18 och 29 år 9 9

därav mellan 30 och 49 år 11 9

därav mellan 50 och 64 år 3 2

därav 65 år och över 0 0

Antal nya klienter 19 14

därav mellan 18 och 29 årk 8 4

därav mellan 30 och 49 år 9 6

därav mellan 50 och 64 år 1 4

därav 65 år och över 1 0

Antal avslutade klienter 24 21

därav mellan 18 och 29 år 12 14

därav mellan 30 och 49 år 9 5

därav mellan 50 och 64 år 2 2

därav 65 år och över 1 0

                                                                                          
Klienter med hemmavarande barn

Kvinnor           Män    

Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år2 vilka är kända för verksamheten. 10 9

                                                                        

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

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

Kontaktorsak Kvinnor Män
Ekonomi 18 10

Bostad 7 4

Sysselsättning 13 9

Struktur i vardagen 11 9

Bryta isolering 1 1

Relationsfrågor 1 1

Existentiella frågor 7 6

Stöd i kontakten med myndighet 16 7

Stöd i kontakten med sjukvården 12 8

Annan orsak 1 0

Om annan orsak, ange vilken.

Livets slutskede 

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt

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

Personer som behöver få tillgång till bostad. Även dem som har problem med försäkringskassan (FK)

Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt

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

Antalet klienter med ADHD ökar. Klienter med schizofreni.  

4. Tillgång till personligt ombud
                                            Ja                    Nej

Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för 
tillgång till personligt ombud. ja      

Om ja, ange dessa.

Personer med svaga nätverk. Där effekterna av psykisk ohälsa ger stora svårigheter i vardagen. Personer 
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med minderåriga barn prioriteras. 

Om nej, ange varför.

     

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

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

Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen

                                                                                                                 Ja                     Nej

Kommun/kommuner x      

Arbetsförmedlingen x      

Försäkringskassan x      

Landstingets primärvård x      

Landstingets psykiatri x      

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen

             Ja      Nej        Om ja, ange vilken/vilka

Patientorganisationer      x      

Brukarorganisationer x      NSPH

Anhörigorganisationer      x      

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

     

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

     

6. Tillgång till samhällsservice
                 Ja                  Nej

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

Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till 
samhällets utbud av vård, stöd och service.
Systembrister vid andrahandskontrakt inom stöd och omsorg i Piteå kommun. 
Systembrist, sjukintyg med avslag på sjukpenning. Läkare vägrar skriva nytt intyg. 
Systembrist, körkortslån via CSN vilket skapar skuldsituationer,
(Dessa uppmärksammade brister finns tydligare och mera detaljerat beskrivna i PO´s dokumentation)

Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som har 
identifierats under året.

Bristerna har tagits upp i PO´s ledningsgrupp varvid alla informerats samt att arbetsledare har 
fört dessa vidare till berörda chefer. 
Dessa systembrister har även tagits upp inom personliga ombudens yrkesförening (YPOS). 
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7. Ekonomi
Beviljat statsbidrag

            
Beviljat statsbidrag, kr

1 050 630 kr,

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

Förbrukat statsbidrag
             

Förbrukat statsbidrag, kr

1 050 630 kr,

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

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

     

8. Övrigt
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten

     

9. Underskrift av behörig företrädare för kommunen 
Datum
2020-01-08
Namnteckning Namnförtydligande

Gunilla Granqvist
Titel
Enhetschef 

Tjänsteställe
Socialtjänsten Piteå kommun

Telefon (inkl. riktnummer)
     

E-postadress
Gunilla.granqvist@pitea.se

☐    Detta dokument har beslutats digitalt      
och saknar därmed underskrift
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Ärende 9  

Utredning införande av 
kombitjänster
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 24
Utredning införande av kombitjänster
Diarienr 18SN363

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att utredningen om kombitjänster 
överlämnas till förvaltningschef för vidare handläggning/åtgärder. Eventuellt införande ska 
ske inom befintlig ram.

Ärendebeskrivning
En utredning genomfördes i början av 2019. Beslut fattades innan sommaren om att inte gå 
vidare med utredningen i avvaktan på ny organisation och införande av ny bemanningsstrategi 
i förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Utredning införande av kombitjänster
 Rapport kombitjänster
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Ärende 10  

Remissvar Rekommendation 
om överenskommelse om 
samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- 
och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska i
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 23
Remissvar Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin
Diarienr 19SN271

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen följer SKR:s rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat:
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av 
två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av 
långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns även en 
bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för 
största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Socialförvaltningen föreslår att man följer föreslagna samverkansregler då de tydliggör vad 
som gäller vid samverkan mellan nämnda parter.

Beslutsunderlag
 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin

 Meddelande (18/2019) Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska i
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

(72 av 240)

https://skr.se/


 
 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Allmänna förutsättningar  
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 

 

(75 av 240)



4 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Definitioner 
Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 

av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 

2) Produktinformation ............................................................................................ 3 

3) Övriga sammankomster ...................................................................................... 3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5 

5) Stipendier ............................................................................................................ 5 

6) Donationer .......................................................................................................... 6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 

8) Referenskund ...................................................................................................... 7 

9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Remissvar Språkplikt - 
Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till 
försörjningsstöd
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 22
Remissvar Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för 
rätt till försörjningsstöd
Diarienr 20SN8

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden instämmer i förslaget och skickar 
remissvaret till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på socialdepartementets 
promemoria om att göra ett tillägg i socialtjänstlagen(2001:453) rörande språkplikt för enskild 
som tar emot försörjningsstöd.

Piteå kommun instämmer i förslaget att införa ett tillägg i 4kap. 1§ socialtjänstlagen 
(2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses 
stå till arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt.

Beslutsunderlag
 Remissvar Språkplikt
 Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd Dnr 

S2019/05353/FST
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Ärende 12  

Kvartalsrapport missbruksvård 
oktober-december 2019
   

(125 av 240)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 18
Kvartalsrapport missbruksvård oktober-december 2019
Diarienr 19SN59

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
missbruksvården för 4:e kvartalet 2019

Ärendebeskrivning
Drygt 50 fler besök på mottagningen jämfört med tredje kvartalet. 12 vårddygn färre på 
behandlingshem fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019. Tre personer har 
socialnämnden ansökt om LVM-vård för perioden, förvaltningsrätten dömde samtliga till 
vård.

Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. 12-
stegsbehandling i grupp 5 dagar/vecka har startat i slutet av oktober 2019. Gruppen har 
kommit igång bra och tar in nya deltagare enligt plan. Två deltagare har haft inledda LVM-
utredningar där 12-stgsgruppen blivit deras planering av frivillig vård.

Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under 2019 gjort ett 
80-tal körkortyttranden och 38 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år).

Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 2 719 430 kr vilket är 
203 724 kr mer än tredje kvartalet 2019. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 har 
institutionsvården kostat 1miljon mindre fjärde kvartalet 2019.

(1 av 1)(126 av 240)



Kvartalsrapport till socialnämnden, oktober-december 2019 Alkohol- och Narkotikagruppen

 Antal klienter i öppenvård
Antal klienter: 328
Antal besök på mottagningen: 1698
Antal hembesök: 276
Saknar eget boende: 10

 Antal frivilliga placeringar på institution
Kvinnor/män: 13/24=38 personer
Medelålder: Kvinnor medelålder 38 år, Män medelålder 37 år 
Påbörjade placeringar: 12
Avslutade placeringar: 9
Totala antal dygn: 910 dygn
Kostnader: 2 391 030 kr/922dygn= 2 627 kr/dygn
Saknar eget boende: 1

 Antal placerade med stöd av LVM
Kvinnor/män: 0/3
Åldersfördelning: 25-27
Påbörjade placeringar: 0
Avslutade placeringar: 3
Totala antal dygn: 88
Kostnader: 328 400 kr
Saknar eget boende: 2

 Antal under utredning, ansökt om institutionsbehandling, pågående just nu
Kvinnor/män: 2/2=4 personer
Åldersfördelning: Kvinnor 33-62 år (medelålder 47,5 år), män 23-25 år (medelålder 24 år)
Saknar eget boende:  0 personer

 Ansökt om förlängning av pågående institutionsbehandling 
Kvinnor/män: 1/1 = 2 personer
Åldersfördelning: kvinna 42 år, män 30 år
Saknar eget boende: 0 personer

 Antal som ansökt om institutionsbehandling och sedan avslutats utan insats 
Kvinnor/män: 0/2 = 2 personer
Åldersfördelning: män 30-41 år (medelålder 35,5 år)  
Saknar eget boende:  1 person

 Antal utredningar enligt LVM som ej lett till LVM-vård (kvartalsvis)
Kvinnor/män: 1/1= 2 personer
Åldersfördelning: Kvinnor 26 år, män: 36 år 
Saknar eget boende: 0 personer

 Bostadssituation
Antal andrahandskontrakt: 21 andrahandskontrakt 
Saknar eget boende, totalt: ca 10 st
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Sammanfattning
Drygt 50 fler besök på mottagningen jämfört med tredje kvartalet. 12 vårddygn färre på behandlingshem 
fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019. Tre personer har socialnämnden ansökt om LVM-
vård för perioden, förvaltningsrätten dömde samtliga till vård.

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

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

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

Verksamhet
Arbetet med förändring av verksamheten utifrån socialnämndens beslut fortgår. 12-stegsbehandling i grupp 5 
dagar/vecka har startat i slutet av oktober 2019. Gruppen har kommit igång bra och tar in nya deltagare enligt 
plan. Två deltagare har haft inledda LVM-utredningar där 12-stgsgruppen blivit deras planering av frivillig 
vård.

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

Socialsekreterarna har utöver utredningar och vård på behandlingshem under året gjort ett 80-tal 
körkortyttranden och 38 skyddsbedömningar för unga vuxna (18-20 år). 

Budget
Vård på institution (enl SoL och LVM) har under fjärde kvartalet kostat 2 719 430 kr vilket är 203 724 kr mer 
än tredje kvartalet 2019. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 har institutionsvården kostat 1miljon mindre fjärde 
kvartalet 2019.

Piteå 2020-01-09

Gunilla Granqvist
Enhetschef 

(128 av 240)



Redovisning av missbruksvården Piteå kommun 2019 i några diagram:
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Fig. 1 Antal besök på öppenvården, Alkohol- och Narkotikagruppen 2019
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Fig. 2 Antal vårddygn på behandlingshem 2019
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Fig. 3 Kostnader för vård på behandlingshem 2019

Antal Pitebor i medeltal/månad som varit placerade på behandlingshem under 2019:

2016: 6 384 besök
2017: 7 953 besök
2018: 5 459 besök
2019: 6 822 besök
1363 fler besök på 
mottagningen 2019 än 2018

Totalt antal vårddygn på 
behandlingshem enl SoL:
2016: 6 717 dygn
2017: 5 962 dygn
2018: 5 521 dygn
2019: 3 824 dygn
1 697 vårddygn färre än 
2018 

Snittkostnad/månad för 
behandlingshem enl SoL:
2016: 1 121 979 kr
2017:    942 658 kr
2018:  1 029 982 kr
2019:     778 074 kr
251 908 kr lägre 
kostnad/månad än 2018 

Medeltal/månad antal pitebor på behandlingshem för missbruk:
2016: 24,7 Pitebor
2017: 16,6 Pitebor
2018: 17,5 Pitebor
2019:  5,75 Pitebor
11,75 färre pitebor/månad på behandlingshem för sitt missbruk än 2018
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§ 17
Kvartalsrapport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och 
hemsjukvård Äldreomsorg 2019, kvartal 4
Diarienr 19SN27

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner rapporten.

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

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

Kvartal 1 2019 791,00 timmar/dag 689 omsorgstagare/månad
Kvartal 2 2019 803,00 timmar/dag 675 omsorgstagare/månad
Kvartal 3 2019 781,33 timmar/dag 665 omsorgstagare/månad
Kvartal 4 2019 753,52 timmar/dag 644 omsorgstagare/månad

Under fjärde kvartalet sjönk så väl hemtjänsttimmar antalet omsorgstagare rejält jämfört med 
tidigare kvartal. Sett över året har antalet hemtjänsttimmar minskat med totalt ca 2700 timmar 
jämfört med 2018. Ökad tillgänglighet på boendeplatser och minskad andel omsorgstagare 
med hemtjänstinsatser bedöms bidra till den totala minskningen av hemtjänsttimmar.

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

Kvartal 1 2019 27,33 timmar/dag 70 patienter/månad
Kvartal 2 2019 26,00 timmar/dag 66 patienter/månad
Kvartal 3 2019 27,00 timmar/dag 68 patienter/månad
Kvartal 4 2019 16,34 timmar/dag 52 patienter/månad

Under fjärde kvartalet sjönk Hälso- och sjukvårdstimmar. En av anledningarna till detta är att 
det startats upp ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården som själva utför HSL 
uppdragen. En annan anledning är att det i större utsträckning kunnat användas 
läkemedelsrobotar för administration av läkemedel.
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Konsekvensanalys

Medborgare
Hemmet som vård och omsorgsarena möjliggör att medborgare i hög utsträckning kan 
fortsätta bo kvar hemma trots omfattande och komplexa behov. Medborgare som har beslut 
om särskild boendeform får bo kvar hemma till dess att plats på särskilt boende har kunnat 
erbjudas. Medborgarnas behov tillgodoses genom hemtjänstens och hemsjukvårdens insatser 
under tiden de väntar på att få flytta till en särskild boendeform. Situationen kan medföra att 
ett ökat ansvar faller på anhöriga vilket kan leda till ökade behov av avlösning i hemmet eller 
på avlösningsenhet.

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

Utskrivningslagen och en snabbare utskrivningsprocess från slutenvården fortsätter att ställa 
höga krav på socialtjänstens verksamheter. Det innebär en hög grad av flexibilitet, att kunna 
göra snabba omställningar och ha en beredskap för att ta emot medborgare under årets alla 
dagar. När socialtjänsten inte kan ta emot medborgaren inom den lagstadgade tidsfristen på 
tre dygn efter utskrivningsklar inträder kommunens betalningsansvar.

Under fjärde kvartalet 2019 har kön till särskilt boende minskat. Omsorgstagare med behov 
av demensboende kan erbjudas plats ganska omgående medan övriga har längre väntetid. Kön 
till särskild boendeform ligger 2020-01-14 på 22 omsorgstagare, varav 7 har fått erbjudande 
om permanent plats.

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

Petra Stridsman
Enhetschef
Socialförvaltningen

Beslutsunderlag
 Kvartalsraport hemtjänsttimmar gällande hemtjänst och hemsjukvård Äldreomsorg 2019, 

kvartal 4
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§ 21
Kvartalsrapport hemtjänsttimmar – SO Kvartal 4 2019
Diarienr 19SN60

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner rapporten angående 
hemtjänsttimmar.
 
 

Ärendebeskrivning
Stöd till vuxna funktionsnedsatta och Psykosocialt stöd ska kvartalsvis redovisa 
ärendesituationen i hemtjänsten. Timmarna har fluktuerat under året kopplat till brukarnas 
behov. I januari 2019 334 tim/vecka, mars månad 2019 357 tim/vecka och i juli 2019 utfördes 
det 414 tim/vecka, högst antal timmar under 2019. I september 2019 utfördes det 303 
tim/vecka. Förklaringen till att de utförs relativt få timmar i september är att det har skett en 
felregistrering som genererar en ”återbetalning” till Stöd och omsorg. I oktober utfördes det 
359 tim/vecka, i november 341 tim/vecka och slutningen i december 360 tim/vecka.

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

Psykosocialt stöd timmar har minskat ytterliga 8 tim/vecka detta kvartal.

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

Verksamhet
Påverkar i första hand verkställigheten på Äldreomsorgen.

Budget
Behoven tillgodoses utifrån gällande lagstiftning och praxis.
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§ 19
Kvartalsrapport ärendekön för barn och unga kvartal 4 2019
Diarienr 19SN61

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
ärendekön barn och unga kvartal 4 2019

Ärendebeskrivning
Aktuell ärendekö 2019-12-31 är 2 st ärenden

Det är fortsatt 20 st socialsekreterare som arbetar i barn-och ungdomsgruppen. I dagsläget så 
innebär det en viss överanställning i förhållande till budget.

Inflödet har ökat något under årets sista månader. Dock så håller verksamheten den 
lagstadgade utredningstiden på 4 månader. Det är fortsatt hög arbetsbelastning på 
socialsekreterare för att klara inflöde samt hantera uppföljning av redan pågående insatser.

Konsekvensanalys

För närvarande inga negativa effekter för varken verksamhet eller medborgare då resurser 
motsvarar behov.

Budget
Efter bokslut så har verksamheten hållit budget kopplat till bemanning. Verksamheten har 
med riktade statsbidrag för utökad bemanning klarat att hantera verksamhetens mål trots 
nedsättningar i tid och sjukskrivingar och med det också budget.
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§ 20
Kvartalsrapport placering i förstärkt familjehem och institution 2019 
Kvartal 4
Diarienr 19SN62

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner kvartalsrapport gällande 
placering i förstärkt familjehem och på institution kvartal 4 2019

Ärendebeskrivning
2019-12-31 är 33 barn och unga placerade i förstärkt familjehem, HVB/institution eller har 
beslut om boende för barn enligt LSS. Det har under perioden skett förändringar i vården för 
vissa utav de placerade, vården har kunnat gå över från institutionsvård till insatser på 
hemmaplan.
Dock så har inflödet till insatsen institutionsvård varit densamma, därav likartad till antalet 
som föregående period, dvs 33 st barn och ungdomar.

Konsekvensanalys

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

3 pojkar bor i boende enligt LSS i andra kommuner. De har tidigare varit placerade enligt SoL 
eller LVU men i senare skede bedömts ha rätt till boende enligt LSS. Socialnämndens beslut 
om att senarelägga uppstart av ett eget boende där två av dessa pojkar kan bo kommer att 
innebära fortsatta placeringar på LSS boende utanför kommunen. Planerat är att nämnden kan 
komma att öppna LSS-boende för barn och unga i egen regi under sensommaren, tidig höst 
2020

Verksamhet
För verksamheten innebär beslut om placeringar ökad handläggning och därmed ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och chefer jämfört med öppna insatser. Då relativt 
många placeringar är med stöd av LVU pågår det också flera rättsliga processer som tar 
resurser från både handläggare och chefer. För närvarande råder dock balans mellan krav och 
resurser. Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att 
genomföra utökad familjebehandling i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga 
placeringar och placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre 
beslutsunderlag i de fall som det ändå bedöms som nödvändigt med placering utanför 
hemmet. I verksamhet pågår en ständig dialog om utökade hemmaplansalternativ men också 
dialog med samarbetspartners om tidiga upptäckter och med det tidiga och förebyggande 
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insatser, dialog förs främst med polis och skola i det avseendet.
Fortfarande är det fler pågående insatser i öppenvård än normalt. Detta som en följd av det 
ökade inflödet och det ökade antalet utredningar. Det gör att arbetsbelastningen på 
behandlarna har ökat och bedöms i dagsläget som hög.

Ekonomi
Kostnaderna för placeringar av barn i förstärkt familjehem och på institution överskrider 
budgeten. Underskottet för 2019 kom att bli drygt 15 mkr, en försämring sedan den förra 
rapporten. Då många av de pågående placeringarna avser ungdomar med svår problematik i 
form av missbruk och normbrytande beteende blir det också ganska långa placeringstider. 
Skall hemmaplansalternativen öka i grad och kvalité krävs resurser för en sådan långsiktig 
och kostnadseffektiv lösning.

Flera av de nu pågående placeringarna påbörjades redan under 2018. Tillsammans med nya 
placeringar under 2019 har antalet vårddygn också ökat under 2019 jämfört med 2018. Inte 
bara vårddygn till antalet har ökat, även dygnskostnaden per individ har under 2019 ökat i 
kostnad.
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§ 25
Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 4 2019
Diarienr 19SN98

Beslut
Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut för kvartal 4 2019 
till kommunfullmäktige och till revisorerna.

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

Stöd och omsorg

Under kvartal 4 så fanns det totalt 14 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre 
månader. Det är 5 st fler än senaste rapporteringen.

1 st beslut om boende
4 st sysselsättning
2 st kontaktfamilj
6 st kontaktperson
1 st ledsagarservice

Äldreomsorg
Under fjärde kvartalet fanns det 13 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 
Det är 11 färre jämfört med senaste rapporteringen.
- 11 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
- 1 beslut avser om medboende
- 1 beslut avser ledsagning

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 
verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 
kunnat uppfyllas och de har då valt att tacka nej till erbjudandet.

Konsekvensbeskrivning
Medborgare

Stöd och omsorg
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare till
specifika uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som skall 
tillgodoses. Detta är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer 
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för uppdraget. Verksamheten ser också att det blir allt svårare att finna och matcha individer 
till sådana uppdrag som till stor del handlar om ideella insatser med låg ersättning som bygger 
på tid och engagemang. Verksamheten arbetar ständigt med rekrytering

Äldreomsorg
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En 
majoritet av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen.
Öppnandet av demensboendet Ängsgården har medfört att medborgare med behov av 
demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av 
somatisk plats får vänta längre.

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fem verkställts, tre 
har avslutats på egen begäran och tre har valt att invänta ett specifikt särskilt boende. Innan 
beslut om medboende hann verkställas avled den biståndsberättigade makan. Beslut om 
ledsagning har inte kunnat verkställas pga att medborgaren valt att avböja verkställighet av 
insats för att sedan återta ansökan.

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Stöd och omsorg

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

Äldreomsorg
Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar 
till fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 
utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 
behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. Arbetet 
med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån 
medborgarens behov, situation och resurser. Öppnandet av Ängsgården har bidragit till 
kortare väntetider.

Konsekvensbeskrivning
Budget

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

(2 av 3)(142 av 240)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut - SoL 2019 kvartal 4
 Rapportering SoL - avidentifierad SO kvartal 4 2019
 Rapportering SoL - avidentifierad ÄO kvartal 4 2019

(3 av 3)(143 av 240)



Rapportering ej verkställda beslut SoL

Kvartal 4 - 2019

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M VF Ledsagarservice 2019-05-22 2019-10-30 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Resursbrist, saknar lämplig personal.

Ska träffa en blivande ledsagare 

2019-10-16.

K PS Boende vuxna 2019-05-24 2019-07-04 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Erbjuden plats på Gränden, tackade nej.

Önskar gruppbostad i centrala Piteå.

K FöDa Sysselsättning Avbrott 2019-09-23 2019-10-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2019-05-31 2019-10-03 gått 3 månader från avbrott vid förra

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats.

Hänvisad till arbetsanpassare.

Erbjuden plats på Kyrkcenter.

Ska verkställas i mitten av oktober 2019.

M FöDa Sysselsättning 2019-07-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från avbrott vid förra

rapporteringstillfället (2019-09-30).

K FöDa Sysselsättning 2019-07-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från avbrott vid förra

rapporteringstillfället (2019-09-30).

K FöDa Sysselsättning 2019-07-10 X 2019-12-03 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från avbrott vid förra

rapporteringstillfället (2019-09-30).

PS = Psykosocialt stöd

FöDa= Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

VF= Vuxna funktionsnedsatta Sida 1 av 2 (144 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M BoF Kontaktperson enligt SoL 2016-02-25 X OBS: avbrott i verkställighet

Isak har haft kontaktperson fram till 

2019-03-31. Han har sedan velat byta och 

då man inte hittat en lämplig

person till uppdraget har det varit 

uppehåll i vs sedan 19-04-01.

Pga efterregistrering av detta i viva har det

inte kommit med på tidigare listor över ej

verkställda beslut. 

M BoF Kontaktfamilj enligt SoL 2019-05-27 2019-10-25 Kontaktfamilj har hittats inom tre månader 

men ej kunnat verkställas under sommaren.

Det har varit förankrat med föräldrarna. 

M BoF Kontaktfamilj enligt SoL 2019-06-11 2019-10-25 Kontaktfamilj har hittats inom tre månader

men har ej kunnat verkställas under  

sommaren, detta har varit förankrat

hos föräldrarna. 

K BoF Kontaktperson enligt SoL 2019-06-19 2019-11-18 Ingen lämplig kontaktperson har hittats

inom tre månader. 

OBS: avbrott i verkställighet

M BoF Kontaktperson enligt SoL 2017-03-07 X 2019-06-19 Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig

inom tre månader. 

K BoF Kontaktperson enligt SoL 2019-08-13 X 2019-12-16 X Ingen lämplig kontaktperson har hittats

inom tre månader. Insatsen avslutas 

sedan i samråd med föräldrarna 191216.

M BoF Kontaktperson enligt SoL 2019-01-18 X 2019-06-24 OBS. avbrott i verkställighet.

Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig.

M BoF Kontaktperson enligt SoL 2019-01-11 X 2019-08-22 OBS. avbrott i verkställighet.

Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig.

BoF= Barn och familj
Sida 2 av 2 (145 av 240)



Rapportering Ej verkställda beslut Äldreomsorgen

År 2019

Kvartal Q4

Namn Kön

Lagområde 

SOL/LSS Insatstyp

Besluts-

datum

Datum för 

erbjudande

Datum för 

erbjudande i 

tillfälligt 

boende

Beslut ej 

verkställt

Verkställt 

datum Avbrott Avslutat

Huvudsakligt 

skäl. Ex 

resursbrist, 

tackat nej Kommentar/Orsak

ska 

rapportera

s     JA/NEJ

SoL Ja

SOL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL 2019-07-04 Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL nej

SoL Ja

SoL ja 

Resursbrist Specifika önskemål. Tog god tid på sig att flytta in

K Ledsagning 2019-07-05 2019-12-27 Tackar nej

Har tackat nej till erbjuden verkställighet av insats. 

Avslutar på egen begäran då hon ej vill gå ut

M Säbo 2019-07-04 2019-09-25

Säbo 2019-09-13

Resursbrist Specifika önskemål

Avslutar på egen begäran. Flyttar till annan kommun

Tackar nej

2019-12-09 Tackar nej Har specifika önskemål

2019-08-02

M Säbo 2019-08-27

2019-11-15 

2019-12-05

Återtar ansökan. Ej redo att flytta

Tackar nej Specifika önskemål. Vill invänta rätt säbo

M Säbo 2019-08-13 2019-11-05 2019-11-13 2019-11-25 Tackar nej

K

Säbo 2019-05-22

2019-07-30 

2019-09-24 

2019-12-18

2019-10-02

Säbo 2019-08-02 2019-10-30

2019-12-18

Säbo 2018-12-11

2019-02-05 

2019-08-05

2019-10-07

Hustrun avlider innan beslutet hinner verkställas

Tackar nej Specifika önskemål2019-10-23

M Medboende 2019-06-07

2019-12-18 Tackar nej

Tackar ja

Får erbjudande om att bo kvar i nuvarande lägenhet då 

den görs om till permanent plats

K Säbo 2019-09-27 2019-12-30

K

2019-07-01

2019-08-14 

2019-10-17

K Säbo 2019-07-12

2019-10-11 

2019-12-03 

Resursbrist

K

K Tackar nej Specifika önskemål - vill endast har 2 rok på Roknäsgården

Resursbrist Flyttar till säbo som nyöppnar

K Säbo 2019-07-08

2019-08-16 

2019-08-27 

2019-10-07 2019-10-15

K Säbo 2019-07-10 2019-10-08 2019-10-16

Tackar nej Specifika önskemål

Avslutar på egen begäran. Vill ej flytta

K Säbo
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Ärende 18  

Rapportering ej verkställda 
beslut – LSS kvartal 4 2019
   

(147 av 240)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 26
Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 4 2019
Diarienr 19SN99

Beslut
Socialförvaltningen överlämnar statistikrapport över ej verkställda LSS-beslut för kvartal 4 
2019 till kommunfullmäktige och revisorerna

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

Under kvartal 4 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut.
19 st avser Daglig verksamhet
4 st avser Boende vuxna
1 st avser Kontaktperson
4 st avser Ledsagarservice
2 st Korttidsvistelse
2 st Avlösarservice

Konsekvensanalys
Medborgare
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att 
upprättas och presenteras såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från 
Innovationsfonden för utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler 
platser.Den markanta ökningen på icke verkställda inom daglig verksamhet är till stor del 
kopplad till avveckling av Bryggans verksamhet. Samtal pågår om samarbete med 
Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS

Verksamhet
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Under 
november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i 
Öjebyn, detta för att klara verkställigheten

Budget
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet.

(1 av 2)(148 av 240)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut - LSS kvartal  4 2019
 Rapportering LSS - avidentifierad kvartal 4 2019

(2 av 2)(149 av 240)



Rapportering ej verkställda beslut LSS

Kvartal 4 - 2019

Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig 2018-03-02 2018-11-26 X 2020-01-21 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2018-03-31).

Ingen ledig plats. Finns en plan för 

personen under hösten 2018.

Erbjuden plats på SAVO, men kom aldrig 

på grund av hälsoskäl. Nytt försök under

januari 2019. Tackat nej till SAVO

2019-03-15. Önskar en annan placering.

Efter samtal med god man i september 2019,

så beslutades det att avvakta med verkställig-

het till i början av januari 2020, på grund av

fortsatta hälsoskäl. 

Personen har i samråd med god man sagt upp

insatsen på egen begäran 2020-01-21.

K PS Boende vuxna 2019-03-13 2019-08-29 X 2019-11-04 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-03-31).

Ingen ledig boendeplats.

Erbjuden plats på Gränden, tackade ja.

Flyttar in under november 2019.

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

PS= Psykosocialt stöd

Sida 1 av 9 (150 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K VF Ledsagarservice Avbrott X 2019-11-07 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2019-03-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-03-31).

Avbrott i verkställigheten 2019-03-31

på grund av att personen ville avsluta

av oss utsedd ledsagare.

2019-07-16, handläggare bokar in träff med

ny ledsagare.

2019-07-19. Ledsagare som var tilltänkt

ringer och ändrar sig. Avbokar mötet.

Möte inplanerad med ny ledsagare

2019-10-14.

M FöDa Daglig 2019-01-11 2019-03-06 X 2019-11-26 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-03-31).

Önskar få jobba 1 timma per vecka.

Erbjuden plats på Rubinen.

Svårt att nå personen via telefon.

Personen tackade nej i början av maj 2019.

Personen vill något annat, oklart vad.

K FöDa Daglig 2019-03-20 X 2019-11-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-03-31).

Ingen ledig plats.

Specifika önskemål i Öjebyn som inte har 

kunnat tillgodoses.

VF= Vuxna funktionsnedsatta

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 2 av 9 (151 av 240)



Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig 2019-04-16 2019-08-27 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats.

Erbjuden plats på Safiren och Rubinen.

2019-10-02 tackade nej till båda verksamhet-

erna. Personen har blivit antagen till ett

projekt i kommunen via vägledningscentrum

som kallas MOA och personen har tackat ja

till detta. Personen har kvar sitt beslut för att

se hur det fungerar i projektet. Fungerar det

bra kommer personen att på egen begäran

avsluta insatsen daglig verksamhet.

MOA-projektet är avslutat. Vill har kvar sitt

beslut om daglig verksamhet.

Ingen ledig plats.

M PS Boende vuxna Avbrott 2019-10-05 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2019-05-01 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen själv har valt att flytta från grupp-

bostaden och hem till sin mamma, tills 

personen får nytt erbjudande.

Ebjuden närboendeplats 2019-10-05. 

Förvaltare har inte återkopplat ännu.

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

PS= Psykosocialt stöd

Sida 3 av 9 (152 av 240)



Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K FöDa Daglig 2019-05-02 2019-12-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats. Erbjuden plats på

Smaragden 2019-12-02. Förvaltaren vill av-

vakta med verkställigheten.

M FöDa Daglig 2019-05-03 2019-11-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats.

M FöDa Daglig 2019-05-20 2020-01-14 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats.

M FöDa Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 4 av 9 (153 av 240)



Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K FöDa Daglig Avbrott 2019-09-23 2019-10-14 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01. Erbjuden plats,

tackat ja. Planerad att börja på Safiren i 

oktober/november 2019.

K FöDa Daglig Avbrott 2019-11-22 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats.

K FöDa Daglig Avbrott 2019-10-21 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats.

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 5 av 9 (154 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats. Har inte haft utrymme i

verksamheten att verkställa beslutet.

M VF Ledsagarservice 2019-05-31 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Resursbrist, saknar lämplig personal.

M FöDa Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats.

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

VF= Vuxna funktionsnedsatta

Sida 6 av 9 (155 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K PS Boende vuxna 2019-06-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Har under juni månad 2019 flyttat till en ny

lägenhet i stan närmare mamma och mormor.

Vill ändå stå kvar i kön till gruppbostad ifall

det inte fungerar med eget boende. Har

boendestöd.

2019-12-17: Inte akut med en plats just nu,

men har mått sämre en period och vill inte

ta tillbaka sin ansökan om gruppbostad ännu.

Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda

och tills vidare står hon kvar i kön.

M VF Ledsagarservice Avbrott 2019-12-03 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2019-06-30 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ledsagare sammanförd och godkänd av

personen. På grund av ledsagarens opera-

tion försenas verkställigheten i överens-

kommelse med personen.

M FöDa Daglig 2019-07-11 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

PS = Psykosocialt stöd

VF= Vuxna funktionsnedsatta

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

Sida 7 av 9 (156 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M FöDa Daglig 2019-07-18 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

M VF Ledsagarservice Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2019-08-30 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

M FöDa Daglig 2019-09-09 X 2019-12-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

K VF Boende vuxna 2019-09-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Ingen ledig boendeplats.

K BoF Korttidsvistelse Avbrott 2019-12-13 Insatsen verkställd 170822-190113

2019-01-13 Föräldrarna tackade  nej 

till verkställighet under perioden 

190113-190311. Därefter har det inte varit

möjligt att verkställa pga att man inte kan 

säkerställa en trygg vistelse för brukaren 

utifrån det egenvårdsintyg som gäller. 

Verkställt från 2019-12-13

FöDa = Försörjningsstöd/Daglig verksamhet

VF= Vuxna funktionsnedsatta

BoF= Barn och familj

Sida 8 av 9 (157 av 240)



Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M BoF Korttidsvistelse 2019-02-12 X X Föräldrar har, efter flera förfrågningar om 

verkställighet, den 20/8 -19 avböjt att in-

satsen ska verkställas. Föräldrar inväntar

förvalntingsrättens dom gällande att de

överklagat hur insatsen ska verkställas. 

M BoF Avlösarservice 2019-02-12 X X Föräldrar har, efter flera förfrågningar om 

verkställighet, den 20/8 -19 avböjt att in-

satsen ska verkställas. Föräldrar inväntar

förvalntingsrättens dom gällande att de

överklagat hur insatsen ska verkställas. 

M BoF Avlösarservice 2019-06-05 X X Beslutet har inte verkställts, föräldrarna

inväntar beslut om fortsatt assistans

via Försäkringskassan.

Föräldrar har avböjt verkställighet 191115.

M BoF Ledsagarservice 2019-06-05 X X Beslutet har inte verkställts, föräldrarna

inväntar beslut om fortsatt assistans

via Försäkringskassan.

Föräldrar har avböjt verkställighet 191115.

BoF= Barn och familj

Sida 9 av 9 (158 av 240)
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-13

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Medarbetarenkät - Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2019
Diarienr 19KS666

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av resultat av enkäten Hållbart medarbetarengagemang.
 
Kommunstyrelsen uppmanar alla förvaltningar att ta del av och arbeta aktivt med resultatet 
inom sin förvaltning.

Ärendebeskrivning
Medarbetarengagemang är en av förutsättningarna för en organisation att nå goda resultat. 
Därför genomförde kommunen en enkät under september i syfte att mäta hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Enkäten består av tre delområden; motivation, ledarskap och 
styrning. Tillsammans skapar de ett totalindex för HME. Resultatet sträcker sig från 0-100 
och målet är att nå en så hög nivå som möjligt.

Sammanfattning av resultatet:
Svarsfrekvensen är lägre än vid tidigare medarbetarundersökningar (från runt 85 % i 
svarsfrekvens till 62 % denna gång). Något som troligen beror på att man tidigare planerat 
och gett bättre förutsättningar för att svara på enkäten än denna gång.

Medarbetarengagemanget (HME) i kommunen är högt, både bland kvinnor och bland män. 
Kvinnorna tenderar att vara något högre i engagemang än männen. HME är högre i Piteå 
kommun än för genomsnittet för kommunerna i riket, index 81 i Piteå i jämförelse med index 
79 för riket. Högst medarbetarengagemang har medarbetarna i räddningstjänsten och lägst har 
medarbetarna i kommunledningsförvaltningen.

Sett till de enskilda frågorna kan det konstateras att medarbetarna i Piteå kommun anser att de 
har ett meningsfullt jobb, att de vet vad som förväntas av dem och att de är insatta i 
verksamhetens mål. Ett utvecklingsområde är att jobba med hur man följer upp och utvärderar 
målen på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
 Analys av HME enkät 2019
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Bakgrund
Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 
förmåga att nå goda resultat. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram 
nio frågor med syfte att mäta medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna 
göra sitt bästa för organisationen. De mäter också chefernas förmåga att ta tillvara på 
medarbetarnas engagemang. HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) 
genomförs i syfte att få en nulägesbild av engagemanget bland kommuns 
medarbetare. Resultatet och analysen består av tre områden; motivation, ledarskap 
och styrning. Tillsammans skapar de ett totalindex för HME. Resultatet sträcker sig 
från 0 till 100 och målet är att nå en så hög nivå som möjligt.

Läsanvisning
Rapporten presenterar resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) bland 
medarbetarna på Piteå kommun. Analysen görs av det totala indexet för HME samt index för 
de olika delområdena; motivation, ledarskap och styrning. De olika delområdena är alltså det 
som bygger det totala indexet för HME. Alla resultat jämförs i relation till Piteå kommuns 
genomsnittliga resultat. Fördjupad information för jämförelse mellan kön samt mellan de 
olika frågorna finns i bilagorna på sid. 10-12. 

Resultat
Alla medarbetare med en månadsanställda under september månad, ca 4000 
personer, har fått möjlighet att besvara HME enkäten. Av dessa har 62 % svarat, 62 
% av kvinnorna och 58 % av männen. Det är stor skillnad på svarsfrekvensen i 
förhållande till tidigare medarbetarenkäter där svarsfrekvensen varit runt 85 %. Detta 
kan bero på att man då planerat och gett förutsättningar för att svara på enkäten i 
högre grad än denna gång. Vidare framgår det tydligt att de som har jobb med 
tillgång till egen dator i högre grad svarat på enkäten.

Medarbetarengagemanget i kommunen är högt, både bland kvinnor och bland män. 
Kvinnorna tenderar att ha något högre engagemang än männen. Medarbetar-
engagemanget i Piteå kommun är högre än genomsnittet för kommuner i riket, index 
81 i jämförelse med index 79. 

Medarbetarengagemanget var högre när Piteå kommun genomförde HME enkäten 
2016, då hade Piteå kommun tillsammans med Trosa kommun högst 
medarbetarengagemang av alla kommuner i Sverige. Den gången genomfördes 
enkäten i samband med den större medarbetarenkäten, vilket bidrog till att 
svarsfrekvensen var betydligt högre än vid denna enkät. Därför kan man anta att den 
låga svarsfrekvensen och begränsningen av vilka som besvarat enkäten kan ha 
påverkat resultatet. 

Totalindex för HME i jämförelse med riket

2019 2016

Piteå kommun 81 84

Riket 79 79

Det finns ingen större skillnad på resultatet inom de tre delområdena motivation, 
ledarskap och styrning, däremot finns det stor skillnad mellan olika frågor. 
Framförallt frågan om man anser att man har ett meningsfullt arbete där i stort sett 
alla medarbetare, både kvinnor och män, har svarat att de anser det i hög grad. Det är 
också många som anser att de är insatt i verksamhetens mål och att de vet vad som 
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förväntas, i synnerhet kvinnorna. Dock anser varken kvinnor eller män att man följer 
upp och utvärderar målen på ett bra sätt. 

Delindex för Piteå kommun i jämförelse med 2016

2019 2016

Motivation 81 84

Ledarskap 81 83

Styrning 82 84

Totalindex 81 84

Förvaltningarnas resultat 
Fastighet- och service
Svarsfrekvensen i förvaltningen var 65 %. Det är dock stor skillnad mellan könen, 
70 % av kvinnorna och 50 % av männen har besvarat enkäten. 
Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Fastighet & service Piteå kommun

Delindex motivation 80 81

Delindex ledarskap 81 81

Delindex styrning 83 82

Totalindex HME 81 81

Bra – viktigt att behålla
 Att de flesta har svarat att de ser fram mot att gå till jobbet.
 Att de anser att de har ett meningsfullt arbete. 
 Att de har förutsättningar för att ta ansvar i arbetet.
 Kvinnornas nöjdhet med delområdet styrning. 
 Att kvinnorna ser fram mot att gå till jobbet. 
 Männens motivation. 

Utvecklingsområden
 Att männen inte är lika nöjd med ledarskapet som sina kvinnliga kollegor.
 Att männen inte är lika nöjd med styrningen som kvinnorna. 

Kommunledningsförvaltningen
Svarsfrekvensen var 90 %, 94 % av kvinnorna och 69 % av männen. Att det är så hög 
svarsfrekvens beror gissningsvis på att de flesta inom förvaltningen har tillgång till egen 
dator.
Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 
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Kommunlednings-
förvaltningen

Piteå 
kommun

Delindex motivation 81 81

Delindex ledarskap 78 81

Delindex styrning 71 82

Totalindex HME 77 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att det är hög motivation bland medarbetarna i förvaltningen, framförallt 
bland kvinnorna som har högre motivation än genomsnittet för kommunen.

 Att de anser att de lär nytt och utvecklas.

Utvecklingsområden
 Delområdet styrning
 Delområdet ledarskap
 Att arbetet inte känns meningsfullt i lika hög grad som för andra i 

kommunen

Kultur, park och fritid
Svarsfrekvensen var 60 %, 70 % av kvinnorna och 50 % av männen. Den låga 
svarsfrekvensen bland männen kan förklaras av att förvaltningen under 
september månad har många säsongsanställda parkarbetare. Det är till stor del 
män med månadsanställning och dessa har inte har tillgång till dator under sin 
arbetsdag. Att så få män svarat på enkäten kan antas påverka männens resultat 
negativt. 

Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Kultur, park o 
fritid

Piteå 
kommun

Delindex motivation 82 81

Delindex ledarskap 83 81

Delindex styrning 82 82

Totalindex HME 82 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att kvinnorna har hög motivation.
 Att kvinnorna är nöjda med ledarskapet.
 Att kvinnorna är insatta i arbetsplatsens mål. 

Utvecklingsområden
 Männens motivation.
 Delområdet ledarskap för männen.
 Att männen inte ser fram mot att gå till jobbet i lika hög grad som andra 

medarbetare i kommunen. 
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Räddningstjänsten
Svarsfrekvensen var 50 %, 60 % av kvinnorna och 49 % av männen. Då antalet kvinnor som 
besvarat enkäten är färre än fem redovisas inte deras resultat.  
Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Räddnings-
tjänsten

Piteå 
kommun

Delindex motivation 91 81

Delindex ledarskap 91 81

Delindex styrning 85 82

Totalindex HME 89 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att det är väldigt hög motivation bland medarbetarna i förvaltningen. 
 Att man är väldigt nöjd med ledarskapet. 

Utvecklingsområden
 Att följa upp och utvärdera verksamhetens mål. 
 Att få fler kvinnor att besvara enkäten så att även deras resultat kan 

redovisas. 

Samhällsbyggnad
Svarsfrekvensen var 83 %, 89 % av kvinnorna och 75 % av männen. De flesta inom 
förvaltningen har tillgång till egna datorer vilket gynnar svarsfrekvensen positivt.  
Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Samhällsbyggnad Piteå 
kommun

Delindex motivation 85 81

Delindex ledarskap 87 81

Delindex styrning 81 82

Totalindex HME 84 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att de har hög motivation
 Att de i väldigt hög grad anser att de har ett meningsfullt jobb.  
 Att kvinnorna anser att de visar förtroende för dem
 Att de är väldigt nöjd med ledarskapet.

Utvecklingsområden
 Att följa upp och utvärdera verksamhetens mål. 

Socialtjänsten
Svarsfrekvensen var 54 %, 53 % av kvinnorna och 51 % av männen. Svarsfrekvensen skiljer 
sig mellan förvaltningens olika avdelningar, inom administration har i princip alla svarat på 
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enkäten, inom stöd och omsorg och äldreomsorgen har lite drygt hälften av medarbetarna 
svarat. Då antalet män inom administrativa avdelningen är färre än fem redovisas inte deras 
resultat.  
Resultat
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Socialtjänsten Piteå 
kommun

Delindex motivation 77 81

Delindex ledarskap 79 81

Delindex styrning 79 82

Totalindex HME 79 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att de i hög grad anser att de har ett meningsfullt jobb.  
 Att de tycker att man har förtroende från sin chef.
 Att de som arbetar inom administration och stöd & omsorg är nöjd med 

ledarskapet.

Utvecklingsområden
 Att de inte känner att de utvecklas i det dagliga arbetet.
 Att de inte ser fram mot att gå till jobbet i lika hög grad som andra i 

kommunen.
 De som arbetar inom äldreomsorgen har generellt lägre 

medarbetarengagemang än övriga avdelningar i förvaltningen. 

Utbildningsförvaltningen
Svarsfrekvensen var 66 %, 66 % av kvinnorna och 61 % av männen. Svarsfrekvensen skiljer 
sig mellan de olika avdelningarna, i princip alla inom staben har svarat, även gymnasiet har 
hög svarsfrekvens, framförallt bland kvinnorna. Norra och södra områdena har i princip 
samma svarsfrekvens (65 %) noterbart är att inom det södra området har fler män än kvinnor 
svarat och inom norra området har fler kvinnor än män svarat på enkäten.   
Sammanställning av index i jämförelse med Piteå kommun 

Utbildnings-
förvaltningen

Piteå 
kommun

Delindex motivation 83 81

Delindex ledarskap 81 81

Delindex styrning 85 82

Totalindex HME 83 81

 
Bra – viktigt att behålla

 Att de i hög grad anser att de har ett meningsfullt jobb.  
 Att man inom de flesta avdelningar är väldigt nöjda med styrningen, 

undantaget är staben. 
 Att männen i staben har hög motivation.

Utvecklingsområden
 Att få uppskattning för sina arbetsinsatser. 
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 Stabens medarbetarengagemang. 
 Männens motivation i södra området. 

HME Frågorna

Motivation

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
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Bilagor
Sammanställning index per förvaltning

Område Fråga/index Kön Piteå 
kommun

Fastighet 
o service

Kommun-
lednings-

förvaltning

Kultur, 
park och 

fritid

Räddnings-
tjänsten

Samhälls-
byggnad

Social-
tjänsten

Utbildnings-
förvaltning

Motivation 1a Kvinnor 90 87 86 92 * 92 88 91
Motivation 1a Män 88 84 84 81 97 89 88 88
Motivation 1a Totalt 89 86 85 89 98 91 88 91
Motivation 1b Kvinnor 77 73 85 85 * 85 71 82
Motivation 1b Män 77 76 79 69 84 81 69 79
Motivation 1b Totalt 77 74 83 80 85 83 71 82
Motivation 1c Kvinnor 76 79 79 83 * 85 74 76
Motivation 1c Män 76 79 69 61 90 79 75 76
Motivation 1c Totalt 76 79 74 77 91 82 74 76

Motivation Delindex 
motivation Kvinnor 81 80 83 86 * 87 78 83

Motivation Delindex 
motivation Män 80 80 77 70 90 83 77 81

Motivation Delindex 
motivation Totalt 81 80 81 82 91 85 77 83

Ledarskap 1a Kvinnor 76 78 75 79 * 83 75 76
Ledarskap 1a Män 78 72 82 70 87 80 76 79
Ledarskap 1a Totalt 76 76 75 77 89 81 74 77
Ledarskap 1b Kvinnor 84 84 85 86 92 83 83
Ledarskap 1b Män 85 78 82 82 91 86 83 87
Ledarskap 1b Totalt 84 83 81 85 92 90 83 84
Ledarskap 1c Kvinnor 83 85 81 92 91 81 82
Ledarskap 1c Män 84 80 78 81 90 85 81 86
Ledarskap 1c Totalt 83 84 78 89 91 89 81 83

Ledarskap Delindex 
ledarskap Kvinnor 81 82 80 86 * 89 80 81

Ledarskap Delindex 
ledarskap Män 82 76 80 78 89 84 80 84

Ledarskap Delindex 
ledarskap Totalt 81 81 78 83 91 87 79 81

Styrning 1a Kvinnor 87 89 77 90 * 84 85 89
Styrning 1a Män 82 76 73 73 86 83 82 84
Styrning 1a Totalt 85 86 75 85 88 83 84 88
Styrning 1b Kvinnor 73 79 63 78 * 73 68 78
Styrning 1b Män 70 56 62 64 74 73 67 74
Styrning 1b Totalt 72 74 62 74 75 73 67 77
Styrning 1c Kvinnor 89 93 80 90 * 86 88 90
Styrning 1c Män 85 80 74 82 90 85 86 87
Styrning 1c Totalt 88 90 77 87 91 86 87 89

Styrning Delindex 
styrning Kvinnor 83 87 73 86 * 81 80 85

Styrning Delindex 
styrning Män 79 70 70 73 83 80 79 82

Styrning Delindex 
styrning Totalt 82 83 71 82 85 81 79 85

HME Totalindex 
(HME) Kvinnor 82 83 79 86 * 85 79 83

HME Totalindex 
(HME) Män 80 75 76 74 87 82 79 82

HME Totalindex 
(HME) Totalt 81 81 77 82 89 84 79 83
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Sammanställning index per avdelning socialtjänsten

Område Fråga/index Kön Socialtjänsten 
Administration

Socialtjänsten 
Äldreomsorgen

Socialtjänsten 
Stöd och omsorg

Motivation 1a Kvinnor 87 88 89
Motivation 1a Män * 89 88
Motivation 1a Totalt 85 87 89
Motivation 1b Kvinnor 84 71 71
Motivation 1b Män * 68 71
Motivation 1b Totalt 77 70 71
Motivation 1c Kvinnor 76 71 76
Motivation 1c Män * 68 79
Motivation 1c Totalt 71 71 76

Motivation Delindex 
motivation Kvinnor 82 77 78

Motivation Delindex 
motivation Män * 75 79

Motivation Delindex 
motivation Totalt 78 76 79

Ledarskap 1a Kvinnor 80 73 77
Ledarskap 1a Män * 70 78
Ledarskap 1a Totalt 81 73 76
Ledarskap 1b Kvinnor 88 82 85
Ledarskap 1b Män * 79 85
Ledarskap 1b Totalt 87 82 84
Ledarskap 1c Kvinnor 88 80 83
Ledarskap 1c Män * 71 85
Ledarskap 1c Totalt 87 79 82

Ledarskap Delindex 
ledarskap Kvinnor 86 78 81

Ledarskap Delindex 
ledarskap Män * 73 82

Ledarskap Delindex 
ledarskap Totalt 85 78 81

Styrning 1a Kvinnor 91 83 87
Styrning 1a Män * 76 85
Styrning 1a Totalt 89 82 86
Styrning 1b Kvinnor 75 64 71
Styrning 1b Män * 59 70
Styrning 1b Totalt 72 64 70
Styrning 1c Kvinnor 86 87 89
Styrning 1c Män * 87 87
Styrning 1c Totalt 84 86 88

Styrning Delindex 
styrning Kvinnor 84 78 82

Styrning Delindex 
styrning Män * 74 80

Styrning Delindex 
styrning Totalt 82 77 81

HME Totalindex 
(HME) Kvinnor 84 77 81

HME Totalindex 
(HME) Män * 74 81

HME Totalindex 
(HME) Totalt 81 77 80
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Sammanställning per avdelning utbildningsförvaltning

Område Fråga/index Kön Utb.
Gymnasiet

Utb.
Norra 

grundskola

Utb. Södra 
grundskola Utb. Stab

Motivation 1a Kvinnor 93 91 92 85
Motivation 1a Män 87 92 86 89
Motivation 1a Totalt 91 91 91 85
Motivation 1b Kvinnor 83 81 83 81
Motivation 1b Män 81 83 74 82
Motivation 1b Totalt 83 81 82 80
Motivation 1c Kvinnor 78 75 77 67
Motivation 1c Män 77 76 73 82
Motivation 1c Totalt 78 75 76 71

Motivation Delindex 
motivation Kvinnor 85 83 84 78

Motivation Delindex 
motivation Män 82 84 77 85

Motivation Delindex 
motivation Totalt 84 83 83 79

Ledarskap 1a Kvinnor 81 73 79 60
Ledarskap 1a Män 80 80 80 72
Ledarskap 1a Totalt 81 74 79 64
Ledarskap 1b Kvinnor 88 81 84 70
Ledarskap 1b Män 89 85 87 82
Ledarskap 1b Totalt 88 82 85 75
Ledarskap 1c Kvinnor 88 79 83 70
Ledarskap 1c Män 87 87 84 75
Ledarskap 1c Totalt 88 80 84 72

Ledarskap Delindex 
ledarskap Kvinnor 86 78 82 67

Ledarskap Delindex 
ledarskap Män 85 84 84 76

Ledarskap Delindex 
ledarskap Totalt 85 79 82 70

Styrning 1a Kvinnor 88 87 91 77
Styrning 1a Män 88 83 83 72
Styrning 1a Totalt 88 87 90 74
Styrning 1b Kvinnor 73 77 83 53
Styrning 1b Män 77 72 76 54
Styrning 1b Totalt 74 76 82 53
Styrning 1c Kvinnor 89 89 92 77
Styrning 1c Män 87 89 86 72
Styrning 1c Totalt 88 89 91 76

Styrning Delindex 
styrning Kvinnor 83 84 89 69

Styrning Delindex 
styrning Män 84 81 81 66

Styrning Delindex 
styrning Totalt 83 84 88 68

HME Totalindex 
(HME) Kvinnor 84 81 85 71

HME Totalindex 
(HME) Män 84 83 81 75

HME Totalindex 
(HME) Totalt 84 82 84 72
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Fastighets- och servicenämnden
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-01-16

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Avvikelserapportering måltidsservice
Diarienr 19FSN8

Beslut
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2019-10-01--
2019-12-31.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta 
åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter.

Socialnämnden delges redovisningen.
 

Ärendebeskrivning
2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 
avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende 
från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation.

Avvikelserna ska utgöra underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och 
Fastighets- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice 2019-10-01--2019-12-31
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Datum
2020-01-03

 

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

Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Fastighets- 
och servicenämnden

Under 2018 genomfördes en omorganisation och matleverans till ordinärt boende övergick till Kost- 
och servicenämnden, varför det inte ingår i denna sammanställning utan redovisas separat för Kost- 
och servicenämnden. Dokumentation av avvikelser i rörande förskola och införs januari 2020. 

Sammanställning 2019
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Antalet inskickade avvikelser var 80 stycken under fjärde kvartalet 2019, totalt har under året 328 
avvikelser rapporterats.  Eftersom avvikelser rörande produktionsköken från kökspersonal vid 
skolor och förskolor börjat dokumenteras i samma avvikelsesystem samtidigt som ordinärt boende 
inte längre ingår i nämndens ansvar finns inget jämförande material bakåt i tiden. Tidigare har 
avvikelser från förskola och skola påtalats till stor del utanför systemet via e-post eller 
telefonkontakt. 

Resultat fjärde kvartalet 2019
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Beställning:  Beställning/avbokning enligt överenskommelse
Hygienkrav:  Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven
Leverans: Fel vara skickad/utebliven/returnerad
Matkvalitet: Fel temperatur, fel konsistens.
Paketering: Trasig förpackning
Tidsavvikelser: För tidig/för sen leverans
Övrigt: Kryddning, utseende
Synpunkter: Egna synpunkter

Flest avvikelser har kommit under fjärde kvartalet rörande matkvalitet. Inkomna avvikelser rör 
främst Norrfjärdens produktionskök men även Hortlax produktionskök och Strömbacka 
produktionskök omfattas. Öjebyns produktionskök har minskat antalet avvikelser rörande 
matkvalitet i relation till tredje kvartalet. Avvikelserna avser olika maträtter och avser avvikande 
temperatur, konsistens och felaktig kost. 

Antalet inskickade avvikelserapporter rörande leveranser är lägst under fjärde kvartalet 2019 i 
relation till övriga kvartal. Leveransavvikelserna omfattar samtliga produktionskök och avser 
beställningar som uteblivit eller leverans av felaktig mat. Det har rapporterats 3-9 
leveransavvikelser per produktionskök. Hortlax produktionskök redovisar lägst leveransavvikelser 
och Strömbacka produktionskök redovisar högsta leveransavvikelsen.  

Paketeringsavvikelser avser förslutningsfilmen som lossnat och trasiga förpackningar, merparten 
avser Öjebyns produktionskök. 

Antalet övriga avvikelser har ökat under fjärde kvartalet, det rör smaksättning, benbitar i kyckling, 
utseende och utvälta lådor. Antalet avvikelser har ökat i samtliga produktionskök med ca 4 
avvikelser per produktionskök. 

Analys
De avvikelser som rör matkvalitet visar inte på något systematisk avvikelse utan är mer att betrakta 
som tillfälliga avseende maträtt. Däremot har antalet avvikelser rörande matkvalitet minskat 
avseende Öjebyns produktionskök och ökat avseende Norrfjärdens produktionskök, vilket varit 
bidragande orsakt till ökningen under fjärdekvartalet.

Avvikelser som rör leverans fortsätter minska under fjärde kvartalet och avser främst uteblivna 
beställningar. 12 leveransavvikelser rör specialkost, vilket är i nivå med föregående kvartal. Under 
hösten har Strömbackas produktionskök anpassats för att klara av att leverera mat till Ängsgården 
och nya vård- och omsorgsboenden i framtiden. Under denna period har mat producerats vid 
Christinaskolans kök och vid Norrfjärdens samt Öjebyns produktionskök. Christinaskolans kök är 
inte dimensionerat för den stora mängd mat som producerades där, vilket kan vara orsak till 
ökningen av leveransavvikelser som avser Strömbackaskolans produktionskök. 

Övriga avvikelser bryter den nedåtgående trenden och ökar under fjärde kvartalet, ökningen sker i 
samtliga fyra produktionskök. Det går inte att finna någon systematisk förklaring. 
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Inskickade avvikelser per enhet 2019-07-01-2019-09-30

Produktions 
Kök Enhet

Antal 
levererade 
portioner

Antal 
Avvikelser

Berörda 
portioner

antal         % Avslutade
Förskola 80 581 8 54+? 0,07% 8
Skola 152 958 2 41+? 0,03% 2
Specialkost Vård- och 
omsorgsboende

12 302 10 6
0,05%

10

Öjebyn

Totalt 245 841 20 101+? 0,04% 20
Strömbacka Berggården 11 776 1 1+? 0,01% 1

Källbogården 7 176 0 0 0,00% 0
Mogården 11 040 10 25+? 0,23% 10
Munkberga 7 360 3 20+? 0,27% 3
Ängsgården 12 851 4 2+? 0,02% 4
Trädgårdens äldrecentra 6 624 0 0 0,00% 0
Öjagården 6 072 3 1+? 0,02% 3
Österbo 9 016 1 1 0,01% 1
Strömbacka gymnasium 80 666 0 0 0,00% 0

Totalt 152 581 22 48+? 0,03% 22
Hortlax Hortlaxgården 11 040 3 7+? 0,06% 3

Roknäsgården 8 464 8 34 0,40% 8
Förskola 17 019 1 20 0,12% 1
Skola 40 439 0 0 0,00% 0

Totalt 67 026 12 61+? 0,09% 12
Norrgården 10 672 18 74 0,69% 18
Rosågränd 3 312 5 13+? 0,39% 5
Gruppboende 1 439 3 5+? 0,35% 3
Förskola 22 753 0 0 0,00% 0
Skola 35 828 0 0 0,00% 0

Norrfjärden

Totalt 74 004 26 92+? 0,12% 26

Totalt 539 452 80 302+? 0,06% 80

Under fjärde kvartalet har knappt 185 000 fler portioner producerats, det är 11 färre 
inrapporterade avvikelser och ca 230 färre ”berörda portioner” i jämförelse med tredje kvartalet. 
Antal ”berörda portioner” avser hur många portioner som avvikelserapporten omfattar. Flertalet 
har inte uppgett detta eller angett ”alla”, varför det finns ett stort mörkertal. Inkomna avvikelser 
berör 0,06 % av producerade portioner, till detta ska läggas ett mörkertal som inte går att 
uppskatta. Detta är en förbättring i relation till tredje kvarktalet då motsvarande andel var 0,15%. 
Då uppgift över antal berörda portioner är relativt nytt görs bedömningen att mörkertalet kommer 
att fortsätta minska framgent. 
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I tabellen återges antal avslutade ärenden under april till juni, samtliga inrapporterade avvikelser är 
avslutade. 

Åtgärd

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att minska ofullständiga leveranser. Vid avvikelser sker 
analys och felsökning i hela processen från beställning till leverans och åtgärder vidtas för att 
eliminera eller minimera riskerna framgent bland annat sker alltid dialog med berörd personal för 
att undersöka orsak. Detta är ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet som bedrivs inom måltidsservice. 
Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid respektive produktionskök: 

Öjebyn har vidtagit följande åtgärder 
 Genomgång av arbetsrutin i dietköket, packrutiner, utleverans och etiketteringsrutiner med 

berörda personalgrupper
 Genomgång av recept
 Servat packmaskinen och dess program 

Norrfjärden har vidtagit åtgärder rörande 
 Tillagningsmetoder  
 Val av rätt kantin för ändamålet t.ex. vid gräddning av pajskal 
 Information till kund om storleken på efterrätter 
 Översyn av rutin märkning av etiketter rörande specialkost som tas från frys

Strömbacka har
 Fokuserat på att lösa dagen och rätta felaktigheter som uppstått

Hortlax har vidtagit åtgärder 
 infört rutin för kontroll av potatis
 sett över introduktionsrutiner för ny personal 

Helena Lundberg
Kostchef 
Måltidsservice
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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset 

  Torsdag 12 december kl. 09:00-11:30 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

 Christina Oskarsson (PRO),vice ordförande  

 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

 Robin Nilsson, PRO 

 Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF 

 Gunn Bergdahl, SPF 

 Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden 
 Iva Lundström, SKPF 

 Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 
 

Övriga deltagare     Helena Magnusson, avd.chef Äldreomsorgen 

       Fredrik Sjömark, Socialchef 

       Mikael Borg, Teknik och Gator 

      

 
 

Utses att justera Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 
        Paragrafer §35-§ 

 

Sekreterare Zara Berg 

 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) 

 

 
 

Justerande Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 
 

 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                            Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§36 

Val av justerare 

Stefan Askenryd utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
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§38 

Fredrik Sjömark 

Socialchef 

 

Fredrik Sjömark är på plats för att besvara eventuella frågor samt för att berätta om 

Socialtjänstens pågående resa. En bra Socialtjänst krävs av samhället, börjar Fredrik säga.  

 

Fredrik berättar att det är stora utmaningar att hitta folk i yrkessam ålder, det är tuff 

konkurrens på arbetsmarknaden. Vi måste förändra oss, det är inte hållbart som det är idag, 

därför krävs denna förändring. Socialtjänsten har en styrka utav erfarna chefer samt av 

politiken. I framtiden behöver vi samverka och samagera med andra aktörer – det är dit vi är 

på väg. Över förvaltningsgränserna, mellan förvaltningarna, alla hjälper varandra. Vi behöver 

även jobba med föreningar och råd.  

 

Fredrik fortsätter berätta att det är viktigt med en ingång till Socialtjänsten. Då får man kloka 

beslut direkt man vänder sig till oss, det blir bättre förutsättningar för alla. 

 

Det är ett långt och tålmodigt arbete, den nya organisationen sätts i kraft 1 januari 2020 och 

den nya ledningen är på plats från och med 1 februari 2020. Denna förändringsresa påbörjades 

redan för ett och ett halvt år sedan. En plattare organisation.  
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§39 

Säker rutt 

Teknik och Gator 

 

Mikael Borg är inbjuden för att berätta om underhåll, snöröjning och sandning av Piteå 

kommuns gator. Mikael berättar att kommunen har ett prioriterat stråk som alltid sandas 

först, stråket är gjort efter där äldre människor rör sig mest. Detta kom till via ett samband 

med Lunds universitet, ett 5 månaders examensjobb, som sedan följdes upp och det visade sig 

vara bra.  

 

Mikael visar en karta där det prioriterade stråket är uppmärkt.  

Se bilaga 1. 

 

Det prioriterade stråket går alltid först, både gällande sandning och snöröjning. Stråket sandas 

alltid senast klockan 07:00, det beror på hur halkan slår till. Snön måste dock alltid bort före 

man sandar.  

 

35 - 40 enheter sandar vägarna då det är blixthalka, gäller kommunala vägar. 

Underhållssandning på bussvägar och gångvägar. Traktorerna är utrustade med GPS som visar 

exakt vart traktorerna ska köra. Kommunen underhåller trottoarer, gator och vägar. 

Kommunen sandar med sand på vägarna, salt används vid trappor och busshållplatser.  

 

Underhåll utanför lägenheter står fastighetsägaren för, Fastighet och Service har hand om 

kommunens särskilda boenden och Regionen själva har hand om att underhålla utanför 

sjukhuset.  

 

Mikael avslutar med att berätta att om man vill göra en felanmälan så går man in på: 

www.Pitea.se – felanmälan gator.  
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§40 

Sammanträdesplan 2020 

Den föreslagna sammanträdesplanen inför år 2020 fastställs. 
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§41 

Förening- och förvaltningsfrågor 

 
Kommunstyrelsen 
Stefan Askenryd nämner några punkter som är på gång. Han berättar att de fått klartecken för 

utveckling på Haraholmens industriområde, medsamverkan med Skellefteå kommun – ett 

projekt som kallas PS saknar dig, medfinansierat ett nytt äldreboende, förbättrad inomhusmiljö 

på särskilda boenden, fokus på barn och unga.  
 
Fullmäktige: Stor debatt, motion SD. Revidering av ordningsföreskrifter. Debatt kring tiggeri.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldth börjar med att berätta att det finns ett planbesked för att bygga ett nytt vård- och 

omsorgsboende på Strömnäsbacken. Det pågår en trafikutredning för en enskild väg ut till 

Renöhamn, ett intensivt arbete pågår. Det finns 24 bostadstomter på Strömnäsbacken. 

 

STABO. Fler lägenheter byggs på Berget, en ny stadsdel som kallas Stadsön.  

 

Piteås farligaste korsning är Hallgrenskorsningen och Timmerleden är stans mest intensiva väg. 

Trafikverket behöver påverkas.  
 
En ny bussupphandling är gjord med Nobina. Den träder i kraft 1 juli 2021, Norbergs buss kör 

som vanligt tills, samma gäller Citylinjen, den blir också kvar tills då. Frågor uppstår då Brith 

berättar om Nobina. Det kommer att föras en dialog kring gratisresor säger hon då det är en 

fråga som kommer upp. Mer och tätare trafik är ett önskemål. Frågan om det kommer finnas 

pensionärsbiljett på bussen kommer också upp, eftersom att det finns ungdomsbiljett, det är 

något som måste tittas på, säger Brith. Hon fortsätter berätta att man kommer kunna åka 

med skolbussen som vanlig resenär. Brith vill ha in förslag från föreningarna gällande 

linjesträckorna. 

  

Avskaffning av P-skivan har dragit ut på tiden, i slutet av januari ska ett möte ske med ett 

företag för att se vad det blir av den. Brith får frågan hur man ska kunna parkera i stan om 

man saknar smartphone. Brith svarar att ett arbete pågår kring detta men att man nog ska 

kunna både ringa in och sms:a in sin parkering.  

 

Brith berättar att man är på väg att komma i mål med Christina-projektet, det ska komma att 
bli en kulturflygel. Biblioteket blir kvar. Ett gigantiskt projekt med att bygga en ny skola på 

2000 kvadratmeter, där tennisbanan och vaktmästeriet är i dagsläget. Tunneln under vägen 

mellan Christinaskolan och Norrmalmskolan ska bort. Det ska bli nya garageplatser under 

samt ny entré från Noliaparkeringen in till högstadiet. 

 

Samhällsbyggnads kommer att flytta och sitta i gamla ”Åhléns-huset”, som nu går vid namnet 
Stadsporten. Brith säger att ifall det finns intresse så kan KPR få komma dit på en 

rundvandring.  
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Vuxenutbildningen jobbar med alla typer av utbildningar. Läranderekrytering och språkstöd till 

nyanlända är två exempel. Finns även olika projekt, ett projekt då personer provat på att 

jobba i kommunal verksamhet som visat sig väldigt bra, där 93 % gått till jobb och resten 

börjat en utbildning. Nytt projekt fortsätter. Projektledare ska jobba med ett samarbete med 

Samhällsbyggnads och Försörjningsstöd som handlar om hur man går vidare till aktivitet, 

utbildning, arbete eller annat. 

 

Brith avslutar med att berätta om ett möte med Pireva. Man ska kunna återvinna när man vill, 

dygnet runt, året runt. Återvinning anytime, planeras vara klart november 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Elisabeth Lindberg berättar att biblioteket ska få en ny skepnad, det finns en ny biblioteksplan.  

Hon berättar även att på biblioteket finns en person anställd på halvtid för att vara IT-hjälp till 
invånarna, man kan få hjälp med lite enklare saker som att till exempel få hjälp med sin 

läsplatta eller mobiltelefon.  

 

I lokalen Hemlunda ska det bli dans i någon form. 

 

Nu satsas det på fotbollsplaner och konstgräs. 

 

Det finns stöd och ekonomisk hjälp till hembygdsgårdar och föreningar att söka. 

 

Piteå fyller 400 år 2021, vilket ska firas. Det finns 1 miljon kronor i en pott att ansöka pengar 

från, föreningar kan söka pengar till arrangemang för att fira detta. Man ansöker hos Kultur, 

park och fritid. Pengarna ska gå till något som uppmärksammar 400 års-jubileet. 

 

Socialnämnden 

80 nya boendeplatser kommer byggas på Strömnäsbacken. Vad som kommer hända med 

Munkberga är inte klart ännu.  

 

Man har fått pengar för att renovera Norrgården. Räknas med inflytt i februari 2020, 9 platser. 

”I väntan på” som i dagsläget är på Ängsgården flyttas då dit, vilket innebär att 9 platser då 

kommer lös och öppnar på Ängsgården. 
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§42 

Aktuellt från äldreomsorgen 

 
Helena Magnusson berättar att stadsbidragen ökar, Socialstyrelsen har sökt det man får, så en 

eventuell ökning kan ske.  

 

Helena visar bild på särskilda boendeplatser i äldreomsorgen. 

Se bilaga 2. 

 

Det uppstår diskussioner när man öppnar ett nytt demensboende, där man undrar varför inte 

hemtjänsttimmarna sjunker då. Det beror på att dementa inte har lika många 

hemtjänsttimmar, de vårdas ofta i hemmet av en anhörig. På sikt kommer timmarna att sjunka 

något men dem som har flest hemtjänsttimmar är de som har mycket vård, inte dementa. Man 

försöker erbjuda att byta platser med dementa och icke dementa på vård- och 

omsorgsboendena. Kön har sjunkit från 65 - 15 personer, det är en stor förändring.  

 

Någon verksamhetsplan (VEP) kommer inte att komma under 2020, nästa kommer år 2021. 

Ett nytt steg är att det bara ska bli en VEP, tidigare har det funnits fem stycken, som sedan 

minskades ner till två. Nu ska det bara att finnas en, arbete pågår och där av ingen VEP 2020. 
 

Utredning detaljstyrning i hemtjänsten pågår, vad biståndshandläggarna fattar beslut om. 

Kommer i nämnden nu i december. 

 

Vad skulle en arbetsgrupp Nära vård innebära för kommunen? Regionen är positiva.  

I dagsläget är det hemsjukvårdsavtal som styr vad vi gör i förhållande till Regionen.  

Tar man bort pengar från slutenvården, ska primärvården ta det? Viktig fråga som vi som 

kommun säger ja till. Möte om detta 10 januari 2020, säger Sven-Gösta. Kommunens MAS 

Irene Lundqvist följer detta och omvärlds-spanar.  
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  §43 

Övriga frågor 
 

Helena Magnusson tar upp att Carina Westbom, som är verksamhetsutvecklare i 

Socialtjänsten, behöver referenspersoner till en ny samverkansgrupp och undrar om någon vill 

vara med. Inget man behöver bestämma sig för nu. Man får höra av sig om man är intresserad.  

 

Sven-Gösta Pettersson tar upp föreningsbidrag som en fråga till nästa möte. Hur och om man 

kan förbättra hur det är nu. 

 

Helena Magnusson får en synpunkt att i hemtjänsten så tar handling och tvätt mycket tid. 

Helena säger att kring tvättstugefrågan så är inte så mycket gjort men att beställa mat och 
leverera den skulle bli billigare än tiden som personalen är i affären och handlar.  

Adekvat utbildning i hemtjänsten minskar, det är påbörjat ett jobb med renodling och vem som 

ska göra vad. EME-projekt.  

 

Frågan kring PiteBo kommer upp igen. Önskvärt att Maria Sandström, VD på PiteBo samt 

Anders Lundkvist, Kommunalråd, bjuds in på kommande KPR. 

 

 

 

 

Mötet avslutas. 
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Särskilda 

boendeplatser i 

äldreomsorgen 
       

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

 

 

 
 
Ingång av 2019: 478 särskilda boendeplatser enligt nedan: 
              

Namn på 
boende 

Vård- och 
omsorgs-
boende 

Demens-
boende 

Tillfälligt 
boende  

Berggården 64  
 

Mogården  60 
 

Munkberga  40 
 
 

Källbogården 39  
 

Österbo 48  
 

Öjagården  33 
 

Norrgården 40 18  

Rosågränd 18  
 

Hortlaxgården 30 30 
 

Roknäsgården 23 23 
 

Villa Utkiken   
12 

Totalt 262 204 12 
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Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

 

 

 
 
Förändring som påbörjas hösten 2019: 527 särskilda boendeplatser enligt nedan:   
                          

Namn på 
boende 

Vård- och 
omsorgsboende Demensboende 

Tillfälligt 
boende 

Planerad förändring 

Berggården 

64 (60)  

 -4 platser  
Dubblettlägenheter byggs om 
till 2:or pga att dom ofta blir 
”genomgångslägenheter”. 

Ängsgården   60 

 
Succesiv uppstart under hösten 

Mogården  60 
  

Munkberga 
 36 

 -4 
Minskat antal lägenheter pga för 
små toaletter 

Källbogården 39  
  

Österbo 48  
  

Öjagården  33 
  

Norrgården 

40 18  

9 +9  

Enhet renoveras för öppning feb 
2020 

Rosågränd 18  
  

Hortlaxgården 30 30 
  

Roknäsgården 23 23 
  

Totalt 258 260 9  

15 lägenheter på  Hortlaxgården renoveras under 2 år 
Totalt tillgängliga rum/ lägenheter är 512 (+34 lägenheter sen ingången av 2019) 
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Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus  
 
Ärendenr: 19/01703 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 
januari 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen.   
 

Bakgrund 
För att bättre möta de utmaningar som äldreomsorgen står inför behöver 
äldreomsorgen utvecklas genom att ta tillvara potentialen i att använda tekniska 
lösningar så som välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt. För att uppnå 
goda resultat på området behövs större samverkan mellan staten och kommunerna. 
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre 
i fokus syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att stödja kommunerna både 
ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, 
infrastruktur m.m. ges kommunerna bättre förutsättning att utveckla och 
implementera nya arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Överenskommelsen 
kommer att bidra till arbetet med vision e-hälsa 2025 genom att stödja kommunerna 
att bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt hantera dessa risker och 
utmaningar. 
Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna för 
investeringar i välfärdsteknik och andra tekniska lösningar och dels medel till SKR 
för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd. 
Stimulansmedel fördelas till samtliga kommunerna för ett minimibelopp om 250 000 
kronor. Ett antal modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering kommer att 
utses som kommit lite längre i att implementera digitala lösningar. Dessa kommuner 
får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra att de kan avsätta tid för 
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kunskapsspridning. En stödfunktion på SKR ska inrättas för införandet av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar för att stödja kommunerna i arbetet med 
att implementera digital teknik i kommunernas äldreomsorg. Överenskommelsen 
omfattar även utvecklade förutsättningar för säker digital kommunikation, med syfte 
att stödja kommunerna att införa nya digitala arbetssätt. 
Överenskommelsen är en satsning på digitalisering och välfärdsteknik i kommunerna 
i enlighet med regeringens budgetproposition 2020. Satsningen kommer att fortgå 
under 2020–2022 under förutsättning att riksdagen beslutar regeringens 
budgetproposition för åren 2021 och 2022. Överenskommelsens inriktning och 
delområden beslutas årligen.  

 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Ärende 21  

Anmälan om ordförandebeslut 
och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
till och med januari 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-02-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN19

Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med januari 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med januari:
 
2019-12-20       Omplacering enligt 11 § LVU 

                          Ekonomisk ansvarsförbindelse för planerad behandling

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 22  

Återkoppling av 
ärendebevakningslistan 
februari 2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 29
Återkoppling av ärendebevakningslistan februari 2020
Diarienr 20SN18

Beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för februari 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 införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, handledare daglig 
sysselsättning, personlig assistans samt kortidsvistelse - redovisas till SN 19/2 2020
- 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
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
vårterminen 2020

Beslutsunderlag
 Återkoppling av ärendebevakningslistan februari 2020
 Ärendebevakningslistan februari 2020
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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 

2018-10-03
18SN363

Au § 623 Utreda införande av kombitjänster inom uppdraget boendehandledare, 
handledare daglig sysselsättning, personlig assistans samt 
kortidsvistelse

Redovisas till SN 19 
februari 2020

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

Verksamhets-
utvecklare

19-12-18 Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart 
anhörigstödverksamhet 

Redovisas till SN 
vårterminen 2020

Omsorgschef
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