
Kallelse
Ledamöter
Ersättare för kännedom

Socialnämnden

Tid 2020-03-25   kl. 08:30-17:00 

Plats Ovalen

Ledamöter Sven-Gösta Pettersson (S), ordförande
Nina Lindström (V), vice ordförande
Maria Truedsson (S)
Urban Vikström (S)
Maria Fäldt (V)
Ellinor Sandlund (M)
Britta Lysholm (C)
Anton Nilsson (C)
Siv Forslund (SJV)
Malin Viklund (KD)
Hilda Larsson (S)
Mojgan Azari (S)
Benny Söderberg (V)

Övriga deltagare Fredrik Sjömark
Klara Wallin
Irene Lundqvist, MAS
Emelie Nilsson, controller
Monica Wiklund Holmström, avdelningschef
Lisa Sandberg, enhetschef
Magdalena Jonsson, avdelnngschef
Linda Westin, enhetschef
Sofie Isaksson, enhetschef
Eva-Lena Lundberg, sekreterare
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Kallelse

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

Förslag på justerare: Hilda Larsson
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 1 april 2020, kl 14:00, socialtjänsten

(2 av 320)



Kallelse

2. Information från Stöd till barn och familjer
  

Sofie Isaksson och Linda Westin, enhetschefer Stöd till barn och familjer, informerar om 
mottagningens arbete och vilka processer som styr handläggning samt informerar om metoden 
Signs of safety
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Kallelse

3. Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför 
verksamhetsplanering år 2021
Diarienr 20SN66
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att anta verksamhetsidé och 
målbilder inför verksamhetsplanering år 2021.
 

Reservationer

Ellinor Sandlund (M) och Britta Lysholm (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendebeskrivning
På förvaltningschef Fredrik Sjömarks uppdrag har Inger Kyösti, projektkontoret, 
kommunledningsförvaltningen, lett socialnämndens arbete med mål- och verksamhetsstyrning. 
Arbetet har utförts tillsammans med socialnämnden vid fyra tillfällen där dialog förts om vad en 
bra socialtjänst är och utmynnat i verksamhetsidé och målbilder.

Yrkanden
Sven-Gösta Pettersson (S), Maria Truedsson (S) och Maria Fäldt (V): bifall till 
Socialförvaltningens förslag till första punkten under rubriken Målbilder: ”Socialtjänsten är en 
effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser”.
Ellinor Sandlund (M) och Britta Lysholm (C): vill ändra ordalydelsen för första punkten under 
rubriken Målbilder: "Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser. 
Förutom tjänster som vi erbjuder från de offentliga, bör vi välkomna ideella och privata aktörer, 
detta ger ökad valfrihet och kompetens. Valfriheten gäller både för de som har behov av vår 
hjälp och för de som arbetar inom socialtjänsten".

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Socialnämndens arbetsutskott 
beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.

 

Beslutsunderlag
 §41 SNAU Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför verksamhetsplanering år 

2021
 Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför verksamhetsplanering år 2021
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Kallelse

4. Budgetuppföljning februari
Diarienr 20SN12
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per 
februari.

Ärendebeskrivning
Socialtjänstens nya organisation gäller från 1/1 2020 och detta är den första ekonomiska 
sammanställningen som tas ut. Förvaltningen har per februari en budgetavvikelse om -18,8 mkr 
och helårsprognosen sätts till -62,9 mkr.

Beslutsunderlag
 §33 SNAU Budgetuppföljning februari
 Månadsuppföljning SOC feb 2020
 Analys SOC feb 2020
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Kallelse

5. Internkontrollplan 2020
Diarienr 20SN33
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta internkontrollplanen för 2020 
samt rapporten gällande internkontrollen 2019.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen tar årligen fram en plan för uppföljning av internkontroll avseende 
ekonomi. Inför detta genomförs en riskanalys och efter avslutad internkontroll skrivs en 
rapport.

Beslutsunderlag
 §34 SNAU Internkontrollplan 2020
 Rapport internkontroll SOC 2019
 Riskanalys inför Internkontrollplan ekonomi 2020
 Internkontrollplan ekonomi 2020
 Socialtjänstens Internkontrollplan
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Kallelse

6. Information om återsökning från Migrationsverket
  

Emelie Nilsson, controller, informerar.
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Kallelse

7. Informationssäkerhetsberättelse 2019
Diarienr 20SN50
  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna informationssäkerhetsberättelsen

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna säkerhetsberättelse 
upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt informationssäkerhet inom 
Socialtjänsten under året.

Beslutsunderlag
 §40 SNAU Informationssäkerhetsberättelse 2019
 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2019
 Bilaga SKL-12-19-00087-Stallningstagande-om-informationshantering-av-vissa-

molntjanster
 Bilaga Molntjänster i verksamheten_191104_slutlig LI 191104_rev 191111
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Kallelse

8. Patientsäkerhetsberättelse 2019
Diarienr 19SN262
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att anta 
patientsäkerhetsberättelsen 2019 och anser därmed att den interna kontrollen för område hälso- 
och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig.

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

Beslutsunderlag
 §36 SNAU Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till 
MAS
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Kallelse

9. Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen
Diarienr 20SN57
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att godkänna informationen

Ärendebeskrivning
Piteå kommun erhöll 2019 statsbidrag motsvarande 2 297 702 kr till förstärkning av 
äldreomsorgen. Statsbidraget har använts till finansiering av personalkostnader avseende 
sjuksköterskor och är återrapporterat till Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag
 §38 SNAU Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen
 Återrapportering(685147) (0)_TMP
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Kallelse

10. Riktlinjer 2020 för förskrivning av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning
Diarienr 20SN39
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att socialnämnden följer 
Socialberedningens förslag att ställa sig bakom att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning görs 
årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 
skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna.
Anledningen till att man väljer att anta 2019 års riktlinjer även för 2020 är att Region 
Norrbotten har för avsikt att utreda hanteringen av hjälpmedelsfrågan under år 2020 och vill 
avvakta med uppdatering av riktlinjerna.

Beslutsunderlag
 §39 SNAU Riktlinjer 2020 för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning
 Beslut-Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef HSL
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Kallelse

11. Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och 
med februari 2020
Diarienr 20SN36
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

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

Datum Delegat Avslaget gavs till

2020-01-22 Tomas Backeström Piteå-Tidningen
2020-02-26 Eva Börjesson Öman Piteå-Tidningen
2020-02-27 Tomas Backeström Norra Västerbotten

Beslutsunderlag
 Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med februari 2020
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Kallelse

12. Delgivningar mars 2020
Diarienr 20SN42
  

Beslutsunderlag
 § 2 Protokollsutdrag kommunfullmäktige - Barnkonventionern
 § 3 Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten RKM
 § 6 KS - Policy för intern kontroll och styrning
 Policy för Intern kontroll och styrning
 § 7 KF Återrapportering ej verkställda beslut SoL Q3 2019
 § 8 2020-02-17 Rapportering ej verkställda beslut enligt LSS Q3 2019
 § 12 - Svar på motion (C) Jämställt försörjningsstöd
 § 29 KS Kommunstyrelsen - Barnkonventionen
 §44 KS SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019
 Resultat SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019
 Rapport SCB Medborgarundersökning 2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02 §44 

SCB Medborgarundersökning 2019
 SCB Medborgarundersökning 2019
 § 45 Stöd till barn och unga. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02
 § 46 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald. Kommunstyrelsens beslut 

2020-03-02
 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald. Kommunstyrelsens beslut 

2020-03-02
 Uppföljning Rapport uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald för år 

2019. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02
 §47 Kommunstyrelsens beslut Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska 

för rätt till försörjningsstöd S2019_05353_FST (2/2)
 §53 Kommunstyrelsen 2020-03-02 Redovisning av Internkontrollplan 2019 och 

internkontrollplan 2020 för alla nämnder
 Meddelande (1/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och SKR om 

Psykisk hälsa 2020
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020 - Ansökan 

föreningsbidrag
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 27 februari 2020-Riktlinjer 

föreningsbidrag KTR.
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Kallelse

13. Delegationsbeslut
Diarienr 20SN20
  

(14 av 320)



Kallelse

14. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med februari 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 februari:

Bevilja förlängd behandling på behandlingshem

Avslag på ansökan om förlängd behandling

Beslutsunderlag
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt februari
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Kallelse

15. Återkoppling av ärendebevakningslistan mars 2020
Diarienr 20SN18
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för mars 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
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 22/4-20
- 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
- Motion (SD) – Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen

Beslutsunderlag
 Återkoppling av ärendebevakningslistan mars 2020
 Ärendebevakningslistan mars 2020
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Kallelse

16. Ordförande och socialchef informerar
Diarienr 20SN24
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Kallelse

17. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 20SN22
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Kallelse

18. Av ledamöter väckta frågor
Diarienr 20SN23
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Kallelse

19. Information om demensby
  

Magdalena Jonsson, avdelningschef vård- och omsorgsboende, informerar.
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Kallelse

20. Återkoppling från föregående Socialnämnd
  

 Lyfta in jämställdhetsperspektivet i den interna utredningen om förvaltningens fortsatta 
kvalitetsarbete

 Återkoppla till nämnden varför verkställighet kontaktperson, (uppgifter finns i 
kvartalsrapporteringen) inte registrerats på rätt sätt

 Återkoppla till nämnden om verksamhetsidén vid Smaragden, samt verksamhetens budget – 
Monica Wiklund Holmström och Lisa Sandberg

 Ekonomiska årshjulet ska planeras så att internbudget för kommande år kan fastställas under 
december

 Sofie Isaksson och Linda Westin informerar om processen på avdelningen. De tar med sig 
någon handläggare som kan berätta om Signs of saftey.
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Kallelse

21. Information om beredskap mot Coronavirus inom 
Socialtjänsten
Diarienr 20SN72
  

(22 av 320)



Kallelse

22. TEMA: Budgetpresentationsmodellen
  

Fredrik Sjömark, socialchef, och Emelie Nilsson, controller, informerar.
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Kallelse

23. Elevenkäten Personligt
  

Anette Christoffersson, processledare Kommunledningsförvaltningen, informerar om resultaten 
från den senaste elevundersökningen Personligt.  
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Kallelse

24. Studiebesök Sinnenas ateljé
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Ärende 3  

Socialnämndens mål- och 
verksamhetsstyrning inför 
verksamhetsplanering år 2021
   

(26 av 320)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 41
Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför 
verksamhetsplanering år 2021
Diarienr 20SN66

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att anta verksamhetsidé och 
målbilder inför verksamhetsplanering år 2021.
 

Reservationer

Ellinor Sandlund (M) och Britta Lysholm (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendebeskrivning
På förvaltningschef Fredrik Sjömarks uppdrag har Inger Kyösti, projektkontoret, 
kommunledningsförvaltningen, lett socialnämndens arbete med mål- och 
verksamhetsstyrning. Arbetet har utförts tillsammans med socialnämnden vid fyra tillfällen 
där dialog förts om vad en bra socialtjänst är och utmynnat i verksamhetsidé och målbilder.

Yrkanden
Sven-Gösta Pettersson (S), Maria Truedsson (S) och Maria Fäldt (V): bifall till 
Socialförvaltningens förslag till första punkten under rubriken Målbilder: ”Socialtjänsten är 
en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser”.
Ellinor Sandlund (M) och Britta Lysholm (C): vill ändra ordalydelsen för första punkten 
under rubriken Målbilder: "Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och 
resurser. Förutom tjänster som vi erbjuder från de offentliga, bör vi välkomna ideella och 
privata aktörer, detta ger ökad valfrihet och kompetens. Valfriheten gäller både för de som har 
behov av vår hjälp och för de som arbetar inom socialtjänsten".

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Socialnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.

 

Beslutsunderlag
 Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför verksamhetsplanering år 2021
 Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför verksamhetsplanering år 2021
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Socialnämndens mål- och verksamhetsstyrning inför 
verksamhetsplanering år 2021

En bra socialtjänst för medborgarna
En bra socialtjänst kännetecknas enligt socialnämnden av:
 Att socialtjänsten fullföljer sina skyldigheter gentemot medborgarna så att medborgarna 

får de insatser de har rätt till och behov av.
 Att socialtjänsten aktivt förebygger sociala missförhållanden.
 Att socialtjänsten utvärderar sitt arbete och bedriver ett aktivt förbättringsarbete. 

Verksamhetsidé
 Socialtjänsten ska på ett effektivt sätt ge medborgarna service, stöd, vård, omsorg och 

skydd.  
 Socialtjänsten ska genom ett lättillgängligt och respektfullt bemötande bidra till individens 

förutsättningar att leva ett självständigt och värdigt liv. Mötet med individen ska präglas 
av tydlighet, öppenhet, delaktighet och omtanke. 

 Socialtjänstens verksamhet ska kontinuerligt utvecklas för att svara mot 
samhällsförändringar och medborgarnas behov. 

En grundförutsättning för att utföra allt arbete i socialtjänsten är medarbetarna, därför ska 
Socialtjänsten erbjuda en stimulerande arbetskultur som skapar attraktiva arbetsplatser.

Målbilder
Ett av socialnämndens viktiga styrmedel är målbilder. Målbilderna ger en beskrivning över 
vad socialnämnden anser vara viktigt för förvaltningen att utvecklas mot och är strategiska för 
en bra socialtjänst. 

 Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser.   

 Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande 
förbättringskultur.

 Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med 
andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att 
begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser. 
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Ärende 4  

Budgetuppföljning februari
   

(29 av 320)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 33
Budgetuppföljning februari
Diarienr 20SN12

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per 
februari.

Ärendebeskrivning
Socialtjänstens nya organisation gäller från 1/1 2020 och detta är den första ekonomiska 
sammanställningen som tas ut. Förvaltningen har per februari en budgetavvikelse om -18,8 
mkr och helårsprognosen sätts till -62,9 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning SOC feb 2020
 Analys SOC feb 2020
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Budgetuppföljning februari 2020
Socialtjänsten

AVDELNING Årsbudget

Periodbudget 

Jan-Febr

Periodens 

förbrukning             

Jan-Febr

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan-Febr

Linjär avvikelse 

mot budget, helår 

Jan-Febr

Budgetavvikelse 

innevarande 

månad Effektiviseringar Årsprognos

Årsprognos inkl. 

effektivseringar

Ordinärt boende 78 821 12 592 15 031 -2 439 -14 633 -2 439 3 000 -12 700 -9 700 

Barn och familj & Missbruksvård 101 577 16 827 19 967 -3 140 -18 837 -3 140 3 012 -19 900 -16 888 

Hälso- och sjukvård 55 289 8 697 9 007 -310 -1 860 -310 1 500 -2 000 -500 

Särskilt boende för äldre 293 967 47 168 48 178 -1 010 -6 060 -1 010 0 -6 000 -6 000 

Vuxna funktionsnedsatta 53 193 9 063 11 087 -2 217 -13 302 -2 217 0 -8 400 -8 400 

En ingång 150 554 24 028 25 323 -1 295 -7 768 -1 295 5 745 -9 500 -3 755 

Psykosocialt stöd 130 222 21 461 21 155 307 1 841 307 0 0 0

Politik och förvaltningsledning 11 655 1 943 1 989 -46 -275 -46 0 0 0

Stab och ledningsstöd 33 106 5 553 14 183 -8 630 -51 779 -8 630 1 950 -4 400 -2 450 

Totalt Socialtjänsten 908 384 147 332 165 920 -18 779 -60 894 -18 779 15 207 -62 900 -47 693 
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 Socialtjänsten 

 

 

Datum: 2020-03-11 

 

 

  
 

 

1 

 

Månadsuppföljning ekonomi januari/februari 2020 

 

Socialtjänsten har per februari en budgetavvikelse om -18,8 mkr och 

helårsprognosen för 2020 sätts till -62,9 mkr. 

 

Ordinärt boende 

Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -2,4 mkr beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. 

Helårsprognosen sätts till -12,7 mkr. 

 

Händelser 

 Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och 

nattpatrullen. I november 2019 gjordes en analys av orsakerna till budgetunderskottet, 

se bilaga ”Analys och handlingsplan hemtjänst”. Personalkostnaderna inom 

hemtjänstproduktionen har ökat och kan kopplas till bland annat svårigheter med 

schemaläggning i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från 

slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för 

hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet. Under början av 2020 ser 

verksamheten en ökning av kvalificerad övertid, dubbelbemanning, korttidsfrånvaro 

samt körtid avseende specifika insatser. Analys av kostnadsökningen för hemtjänsten 

fortsätter under 2020. 

 Det står 19 personer i kö för plats på särskilt boende. Bedömningen är att öppnandet av 

Ängsgården kommer att minska antalet hemtjänsttimmar något även fortsättningsvis. 

 För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts 2019 

utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), detta har under förra året 

utökats till 5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för utökningen och den kommer således 

generera ett underskott på helår om ca -3,5 mkr. 

 Prognos för hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -12,2 mkr 

för helåret 2020. Äldrecentrat beräknas till -0,5 mkr. De övriga verksamheterna inom 

området har nollprognos. 

 

Insatser/Föreslagna åtgärder  

 Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades 

under hösten 2019. I början av 2020 fortsätter bemanningsprojektet med fokus på 

samplanering i grupperna Hamnplan, Djupviken och City. Centrum Öst och Väst slås 

ihop till en grupp och går in i detta i maj. Resurser har tillsatts för kartläggning av och 

stöd vid schemaläggning i Hortlax, det kommer att pågå under mars och april. 
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 Ekonomiuppföljning på enhetsnivå kommer att ske minst varannan månad med start 

från februari månads budgetuppföljning. 

 Socialnämnden har beslutat att erbjuda nattillsyn via kamera som förstahandsalternativ 

för att minska belastning på nattpatrullen. 

 Kön till särskilt boende har blivit betydligt kortare när Ängsgården öppnat under hösten 

2019 och således förmodas hemtjänsttimmarna fortsätta minska ytterligare. 

 

 

Barn och familj/Missbruk 

Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden på -3,1 mkr. Inom Barn och 

familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt för institutionsvården. Inom 

området Missbruk ses en ökning av antal institutionsvårdsplaceringar för vuxna jämfört med 

2019. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -19,9 mkr.  

 

Händelser 

 Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar 

på en hög nivå under januari och februari 2020, inga väsentliga förändringar. Prognosen 

för institutionsvården sätts till -14,0 mkr och bygger på de placeringar som är kända i 

dagsläget. 

 Antalet placerade på familjehem och därmed även kostnaderna minskade under 2019 

vilket beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det medför i vissa fall dyrare 

placeringar än vad som är nödvändigt. Årsprognosen sätts till 2,4 mkr. 

 Det är tre barn placerade enligt LSS där kostnaderna för ett av dessa kan återsökas hos 

Migrationsverket. Totalt har det inneburit en kostnad på 0,9 mkr hittills under året. 

Helårsprognos på ca -5,0 mkr.  

 Inom institutionsvård vuxna har antalet vårddygn och därmed kostnader ökat från slutet 

av 2019 främst på grund av tre fastställda LVM. Helårsprognos sätts till -2,5 mkr.  

 Övriga verksamheter: Kvinnofrid och Familjebehandling har tillsammans årsprognos 

på -0,8 mkr, övriga har nollprognos.  

 

Insatser/Föreslagna åtgärder 

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

att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till 

öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är 

främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution 

pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet. 

 Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor. 

 Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på 

förstärkta familjehem och/eller institution. 
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 Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och 

öka möjligheten till hemmaplansalternativ. 

 Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare 

insatser inom området Missbruk. 

 Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård, av den tolvstegsgrupp som 

är implementerad och fullt i drift. Detta måste tas i beaktande när utvärdering sker, 

förhoppningsvis kan effektens styrks och en utökning i resurs bör övervägas. 

 

 

Hälso- och sjukvård 

 Avdelningen för hälso- och sjukvård har till och med februari en budgetavvikelse om    

-0,3 mkr. Inför 2020 har mindre förändringar gjorts inom hemsjukvårdens 

verksamheter. Ambulerande nattsjuksköterskor och Hemsjukvård natt har slagits ihop 

från första januari med syfte att minska sårbarheten i arbetslagen och på enklare sätt 

samplanera sjuksköterskornas nattjänstgöring. 

 Sjuksköterskor inom psykosocialt område har en budgetavvikelse om -0,2 mkr vilket 

beror bland annat på sjukdom. Detta påverkar resultatet negativt då det är en liten grupp 

på fyra personer. Andra faktorer som påverkar resultatet negativt i den här gruppen är 

en överanställning med 0,5 å.a och längre introduktion av nyanställda som genererar 

dubbla personalkostnader under introduktionsperioden. 

 Undersköterskorna i hemsjukvården är underfinansierade med ca 0,2 mkr på grund av 

OB-kostnader som inte har tagits med i budgeten. Gruppen har påverkats av 

sjukfrånvaro men framför allt av stor personalomsättning, vilket gör att det blir höga 

kringkostnader kopplade till rekrytering och introduktion av ny personal. Prognosen för 

USK i hemsjukvården sätts till -0,3 mkr  

 Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift inom kort. Två nya chefer är anställda 

och kommer att börja arbeta den 16 mars med förberedelserna inför flytten av 

sjuksköterskorna på särskilt boende till hälso- och sjukvård som kommer att ske den 1 

april 2020. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår inom detta område. I och med den 

nya sjuksköterskeorganisationen hoppas avdelningen på mer sammanhållning och 

kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet. 

 Rehabenheten har en budgetavvikelse per februari om drygt -0,2 mkr. Det nya avtalet 

för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket 

kommer att påverka resultatet negativt. Prognosen för Rehab sätts till -0,5 mkr. 

 Årsprognosen för avdelningen för hälso- och sjukvård sätts till -2,0 mkr. 

 

 

Särskilt boende för äldre 

 Avdelningen för särskilt boende för äldre har t.o.m. februari en budgetavvikelse om         

-1 mkr.  Det beror bland annat på omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) 
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som gjordes i slutet på 2019 och som kommer att påverka boendenas resultat i olika 

omfattning. Schemaläggningen som är gjord flera veckor framåt baseras på antal 

årsarbetare som boendena hade innan omfördelningen och avdelningen räknar med att 

schemaläggningen med den nya omfördelningen kommer att komma igång i mars/april 

månad. 

 Kostnaderna för OB och semesterersättning är lågbudgeterad sen tidigare. Budgetramen 

som finns i år för avdelningen har inte gett möjlighet att räkna upp schablonerna och på 

så sätt kunna ge rätta förutsättningar för cheferna att klara av sin personalbudget. Det 

här kommer att ses över inför internbudget 2021. 

 Rekryteringen av sjuksköterskor inom särskilt boende pågår, och några boenden har 

kunnat anställa sjuksköterskor vilket förväntas minska avsevärt de höga kostnader som 

de har tidigare haft för inhyrda sjuksköterskor. Fram till sista februari är kostnaderna 

för inhyrda sjuksköterskor 0,4 mkr.  

 Årsprognosen för särskilt boende för äldre sätts till -6,0 mkr. 

 

 

Stöd till vuxna med funktionshinder 

 Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för 

perioden om -2,2 mkr vilket är 0,4 mkr sämre än samma period förra året. 

 I den nya avdelningen ingår från och med första januari 2020 verksamheterna för 

personlig assistans, dövblindombud och trygghetslarm för brukare under 65 år. 

 Underskottet ligger hos verksamheten för personlig assistans som för perioden har en 

budgetavvikelse om -2,5 mkr.  

 Inom privat assistansanordnare visar årets första månader en hög kostnad för utbetalda 

sjuklöner till privata utförare. Enligt regelverket för LSS måste kommunen ersätta 

assistansanordnarens merkostnader för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till 

ordinarie personlig assistent. Detta har varit en kostnad som visar sig öka för varje år 

och som inte har full budgettäckning. 

 Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en 

budgetavvikelse om ca -0,8 mkr. Detta beror på höga personalkostnader, bland annat 

utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Sjukdom i 

grupperna har också varit en orsak till dyra kostnader inom egen produktion. Oftare än 

önskat har sjukfrånvaro täckts med att ordinarie personal jobbar övertid vilket blir en 

ganska dyr lösning i längden. 

 Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -8,4 mkr. 

 

 

Omsorgsavdelningen: en ingång 

 Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på -0,2 mkr. Förbrukningen har 

minskat med 0,5 mkr jämfört med samma period 2019. Antalet hemtjänsttimmar ligger 
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kvar på samma nivå som motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen har 

minskat jämfört med 2019 beroende på ett tillfälligt tillskott i budget kopplat till att 15 

platser hålls stängt på Hortlaxgården. 

 Kostnaden för färdtjänst ligger på samma nivå som föregående år och budgetavvikelsen 

totalt för färdtjänst var då -2,4 mkr. Prognosen för 2020 är -2,4 mkr.  

 Försörjningsstöd har ca 0,5 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år. Antalet 

hushåll minskade under andra halvan av 2019 och det ser ut som trenden håller i sig. 

Dock finns ingen statistik på antalet hushåll under 2020 ännu men prognosen sätts linjärt 

till -8,3 mkr. 

 Totalt har avdelningen en budgetavvikelse på -1,3 mkr och prognosen sätts till -9,5 mkr. 

 

 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

 Gruppbostäder LSS har en budgetavvikelse på -0,3 mkr för perioden. Kostnaderna har 

ökat med 0,9 mkr jämfört med 2019. Psykiatriboendena har an budgetavvikelse på 0,1 

mkr och prognos sätts även där till 0. 

 Inom Daglig verksamhet har en sen faktura från ABF 2019 påverkat resultatet negativt 

för 2020. 

 Alla verksamheter inom området har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller 

negativa. För boendena ligger några boenden över bemanningsgraf men målet är att de 

ska komma i balans med budget. Budgetavvikelsen per februari är 0,3 mkr och 

helårsprognosen sätts till 0. 

 

 

Politik och förvaltningsledning 

 Verksamheterna går i princip enligt budget. Personalbefrämjande åtgärder har en 

negativ budgetavvikelse på grund av julklappar som betalats under 2020. 

 Budgetavvikelsen per februari är noll och helårsprognosen för alla verksamheter är 0. 

 

 

Stab och ledningsstöd 

 Budgetavvikelsen för området är på 0,3 mkr exklusive semesterlöneskuld. 

 Bemanningsenheten gör ett överskott på 0,6 mkr men denna ska generera ett plus den 

här tiden på året eftersom den sedan kommer gå minus under sommaren. 

 Stab och ledningsstöd har en budgetavvikelse på -0,6 mkr som i sin helhet beror på 

Resursenheten som i dagsläget är ofinansierad. Prognosen för avdelningen stab och 

ledningsstöd är -4,4 mkr. 
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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta internkontrollplanen för 2020 
samt rapporten gällande internkontrollen 2019.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen tar årligen fram en plan för uppföljning av internkontroll avseende 
ekonomi. Inför detta genomförs en riskanalys och efter avslutad internkontroll skrivs en 
rapport.

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan 2020
 Rapport internkontroll SOC 2019
 Riskanalys inför Internkontrollplan ekonomi 2020
 Internkontrollplan ekonomi 2020
 Socialtjänstens Internkontrollplan
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Rapport: Internkontroll Socialtjänsten 2019 
 
I 2019 års internkontrollplan för Socialtjänsten anges att ansvariga ekonomer och controller under 

året ska granska hanteringen av privata medel, tankkort för leasingbilar, avtalshantering, 

försörjningsstöd och egna medel. 

 

Privata medel 

Under hösten gjordes en granskning av gruppboenden inom Stöd och omsorg. Det som framkom var 

att det för brukare saknades ifyllda blanketter om överenskommelser mellan personal på boendet och 

brukare/god man. På de blanketterna finns också angivet ett maxbelopp för att redovisa utan kvitto.  

De hushållskassor och privata medel som kontrollerades stämde med bokföringen. Förbättringsförslag 

påtalades till berörd personal. 

 

Även inom äldreomsorgen har privata medel granskats på samtliga särskilda boenden av 

boendecheferna. Det finns värdeskåp i alla rum men det är olika från boende till boende hur många av 

brukarna som använder dessa. I alla värdeskåp som granskades överensstämde beloppet kontanter 

med anteckningarna i kassaboken. Inga smycken eller värdesaker förvarades i värdeskåpen och det är 

bara kontaktperson och boendechef som har tillgång till nycklarna. Överlag efterföljs rutinerna kring 

hantering av privata medel bra inom äldreomsorgen. 

 

Tankkort för leasingbilar 

Granskningen av bilarna som tillhör administrativa enheten visade att de flesta av dem hade en 

förbrukning i proportion till körsträcka. Några bilar låg under den normala förbrukningen och efter 

kontakt med bilansvarige framkom det att det rörde sig om felaktig registrering av uppgifter i 

körjournalen vilket blev omedelbart åtgärdat. 

 

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

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

och körsträcka i proportion till varandra. 

 

Vid granskningen av äldreomsorgens leasingbilar upptäcktes några mindre oklarheter gällande 

bränsleförbrukningen för några av bilarna i förteckningen, detta kontrollerades av administratören. I 

samtliga fall rörde det om att mätarställningen var felavläst och således fyllt i fel miltal i körjournalen. 

Efter kontakt med respektive bilansvarig kunde detta korrigeras och bränsleförbrukningen bedöms då 

som normal. Samtliga tankningskvitton finns sparade och överensstämmer med körjournaler och 

fakturor. 

 

Avtalshantering 

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

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

verksamheten lämnar in blir förvarade på rätt sätt. Alla avtal som är inlämnade finns i avtalsregistret 

och verksamheten är informerade om att avtal ska lämnas in vid nyteckning, förlängning och avslut.  
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Under året har ett arbete pågått och pågår fortfarande med att se till att de avtal som finns i 

avtalsdatabasen fortfarande är aktuella. Avgiftshandläggaren upplever att verksamheten har blivit 

bättre på att lämna in nya avtal eller meddela när de har ändrats eller avslutats. 

Rutiner: 

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

avtalsuppgifterna in i Kommers och originalavtalet förvaras i socialtjänstens arkiv under rätt 

pärm.  

 Bevakning av avtalets löptid sker genom Kommers där avgiftshandläggaren får ett automatiskt 

meddelande vid löptidens utgång. (Löptiden väljs vid registrering av avtalet i systemet). 

 Vid bevakningsmeddelande, kontaktar avgiftshandläggare berörd verksamheten för 

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

längre giltigt, avslutas det i Kommers och originalet flyttas till pärmen för avslutade avtal. 

 

Försörjningsstöd och egna medel 

Internkontroller av utbetalt försörjningsstöd och hanteringen av egna medel har utförts under året 

enligt rutiner för stickprov utbetalning av försörjningsstöd och egna medel. Dokumentation av utförd 

kontroll är inlämnad till ekonom och visar inte på några anmärkningar. 
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Risk- och väsentlighetsanalys inom ekonomi, Socialtjänsten Piteå kommun 2020

Rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Risk / Rekommenderat 

väsentlighet kontrollområde

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

Attestrutin Betalar fakturor som inte ska betalas 2 4 8

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

Fakturering Risk att fakturor inte skapas i rätt tid 2 3 6

Risk att felaktig momssats används 2 3 6

Risk att inte fakturering görs eller att fel belopp faktureras 2 3 6

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

Leasingbilar Risk för felaktig användning av bilar 2 3 6

Risk att vi har för många bilar 2 3 6

Tankkort Risk för felaktig användning av tankkort 3 3 9 JA

Avtalshantering Risk att avtalsarkivet är inaktuellt 3 3 9 JA

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

Föreningsbidrag Risk för felaktiga utbetalningar 1 3 3

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

Försörjningsstöd Risk för utbetalningar till fel personer 3 4 12 JA

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

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

Försenade betalningar av fakturor Dyrare för kommunen då högre avgift för försening kan tas ut 3 2 6
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Internkontrollplan inom ekonomi, Socialnämnden Piteå kommun 2020

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till När

(senast)

Hantering privata medel Kontroll av redovisning privata medel Ekonomer 1 ggr/år Stickprov Controller November

Kontroll att rutiner och riktlinjer följs 

Tankkort Kontroll av körsträckor, drivmedelsförbrukning mot körda mil Ekonomer 2 ggr/år Uppföljnings- Controller November

Kontroll av rutiner, förvaring, attest underlag

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

Löpande

Försörjningsstöd Kontroll av utbetalningar försörjningsstöd Administratörer 4 ggr/år Stickprov Controller November

Kontroll av rutiner vid utbetalningar Försörjningsstöd

Egna medel Kontroll av utbetalningar egna medel Administratörer 4 ggr/år Stickprov Controller November

Kontroll av rutiner vid utbetalningar Försörjningsstöd

Internkontrollplan Årsrapport inför bokslutet Controller 1 ggr/år Dokumentation Förvaltningschef December -

Nämnd mars

Risk- och väsentlighetsanalys / Kontroll att risk- och väsentlighet är aktuell Ekonomer 1 ggr/år Analys Förvaltningschef December -

internkontrollplan Controller Nämnd mars
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Internkontrollplan för ekonomi, Socialtjänsten Piteå 

kommun 

Socialtjänstens ekonomer och controller har av socialnämnden fått i uppdrag att utarbeta 

förslag till en internkontrollplan avseende ekonomiska processer i socialtjänsten. Vi börjar 

med att presentera vad internkontroll är och övergår sedan till att beskriva processen för 

internkontrollarbetet inom ekonomi för socialtjänsten i Piteå kommun. 

 

Vad är intern kontroll? 
 

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Där 

framgår bland annat att:  

 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

 

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 

ett i övrigt tillfredsställande sätt...”. 

 

Intern kontroll kan definieras som en process för samverkan mellan politisk ledning, 

förvaltningsledning och all övrig personal att utforma verktyg för att uppnå viss säkerhetsgrad 

för mål inom följande områden:  

 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  

 

Processen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som 

används för att styra verksamhet och ekonomi. Intern kontroll utgör därför ett viktigt 

ledningsverktyg för nämnds- och förvaltningsledning i syfte att säkerställa de, av fullmäktige, 

fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.  

 

Enkelt uttryckt handlar det om att: 

 

 ha ordning och reda 

 försäkra sig om att det som ska göras blir gjort  

 veta att det som blir gjort sker på ett bra och säkert sätt 

 

Viktiga aspekter att fokusera på vid intern kontroll är risk och väsentlighet. Arbetet med 

intern kontroll ska därför prioritera sådana områden där sannolikheten för att konsekvenserna 

av risker bedöms bli av väsentlig betydelse. 
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Intern kontroll påverkar alla delar av en organisation, där en väl fungerande kontrollmiljö 

utgör grunden för en bra intern kontroll. Den miljön handlar bland annat om samverkan, 

kompetens och relationer.   

 

Planering av intern kontroll 
 

Intern kontroll bör planeras och genomföras så att kontrollarbetet uppfattas som en naturlig 

del i de olika verksamheterna. 

 

För att kunna genomföra och säkerställa en god intern kontroll är det nödvändigt att nämnden 

har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. Vidare att den 

interna kontrollplanen kontinuerligt utvecklas i linje med kommunens strategiska planer och 

styrning samt i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. 

 

En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för att 

organisationen ska kunna leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Den fortsatta 

internkontrollplanen avgränsas fortsättningsvis till aspekter kopplade till ekonomiska 

processer och rutiner. 

 

Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 
Risk- och väsentlighetsbedömningen sker i nedanstående två steg: 

 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 

2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris. 

 

Konsekvens  

  

R I S K  och  V Ä S E N T L I G H E T  

4- Allvarlig 4 8 12 16 

3- Kännbar 3 6 9 12 

2- Lindrig 2 4 6 8 

1- Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet 1- Osannolik 2- Mindre sannolik 3- Möjlig 4- Sannolik 

 

 

Konsekvens 

4: Är så stor att den helt enkelt inte får hända 

3: Uppfattas som besvärande för alla berörda personer (internt och externt) 

2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt) 

1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt) 

 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 

2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 

1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 
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Riskbedömning bör göras utifrån fyra perspektiv, medborgaren, socialtjänsten, Piteå kommun 

och den anställde. Dessa perspektiv bör vägas in för att få fram en samlad riskbedömning. 

 

En riskanalys görs årligen som en del i internkontrollen för att på så sätt ta beslut om nästa års 

kontrollområden. Vem/ vilken befattning som är ansvarig för denna ska framgå ur 

internkontrollplanen. 

 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 

eliminera risker. De bör, så långt som möjligt integreras i förvaltningens ordinarie 

verksamhetsprocesser och ingå som naturliga beståndsdelar som organisation och ledning 

behöver för att nå sina mål. 

 

Internkontrollplanen för socialtjänsten i Piteå kommun 
 

Socialtjänstens arbete med internkontrollplanen ska grunda sig på det som presenterats ovan. 

Av internkontrollplanen ska framgå vilken rutin/process som ska granskas, vilka kontroll-

aktiviteter som ska ingå och en bedömning av risk och väsentlighet kopplat till respektive 

område. Det ska även framgå vem som är ansvarig inom respektive område, metod för 

kontroll, frekvens, tidpunkt samt till vilken instans rapportering ska ske.   

 

Controller i verksamheten är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen samt att 

säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra kontroller får information om detta. 

Controllern har också ansvar för att initiera de förändringar som utifrån kontrollerna visar sig 

vara nödvändiga samt att säkerställa att redovisning av utförd kontroll sker till rätt instans vid 

rätt tid. 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 40
Informationssäkerhetsberättelse 2019
Diarienr 20SN50

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna 
informationssäkerhetsberättelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt dokumentet för ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete” ska denna 
säkerhetsberättelse upprättas och i ett antal punkter redovisas det arbete som skett runt 
informationssäkerhet inom Socialtjänsten under året.

Beslutsunderlag
 Säkerhetsberättelse Socialtjänsten 2019
 Bilaga SKL-12-19-00087-Stallningstagande-om-informationshantering-av-vissa-

molntjanster
 Bilaga Molntjänster i verksamheten_191104_slutlig LI 191104_rev 191111
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Bakgrund 
 
Offentlig verksamhet och arbetet mot att digitalisera informationshanteringen lever 

i början av 2020 fortsatt i ett osäkert rättsläge kopplat till molntjänster. 

Förväntningar på en mer effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information 

brottas med lagkrav som ifrågasätter lämpligheten i att hantera persondata utanför 

kommunens väggar. Balansgången är svår. 

  

Behovet av tydliga nationella riktlinjer och godkända lösningar är stort, vilket har 

uppmärksammats av bland annat SKR (se medföljande bilagor).  

 

”Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det 

innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de 

är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem.” 

 

”Ledningen ansvarar för informationssäkerhet. Ansvaret för 

informationssäkerheten är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. Det 

betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig för 

informationssäkerheten i denna verksamhet.” 1 

 

Att se till att de tekniska komponenterna är säkrade på en lämplig nivå, är förstås 

en del av arbetet. Men en större del som inte diskuteras i samma utsträckning är 

den mänskliga faktorn som vi sällan kan komma ifrån. Jenny Radcliffe, 

huvudtalare vid internetdagarna, ger en bra beskrivning: 

 

”IT-säkerhet handlar inte om teknik. Åtminstone inte bara och absolut inte i första 

hand. ” 

 

”Utan tvekan lägger företag mer pengar på tekniken än på människorna i de flesta 

fall, och ändå sker de flesta säkerhetsläckor genom mänskliga fel och mänsklig 

påverkan. Dessutom har de flesta människor lättare att förstå en människobaserad 

attack än en teknisk, så att utbilda människor i säkerhetstänk bör alltid vara 

prioriterat.” 2  

 

Piteå kommun beslutade november 2017 om en ny informationssäkerhetspolicy 

och Socialtjänstens arbete gällande informationssäkerhet utgår från denna. 

 

Enligt förvaltningens dokument ”Ansvar för informationssäkerhetsarbete”, ska en 

sammanställning av informationssäkerhetsarbetet inom Socialtjänsten presenteras 

årligen i en säkerhetsberättelse. Säkerhetsberättelsen för 2019 beskrivs i följande 

dokument.  

 

                                                 
1 https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/arkitektursakerhet/informationssakerhet/ 

 
2 https://internetstiftelsen.se/nyheter/mot-jenny-radcliffe-manniskohackern-som-tar-sig-in-overallt/ 
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Riskområden  

Den mänskliga faktorn 
Den största mängden incidenter kopplade till informationshantering beror, som 

tidigare nämnts, på den mänskliga faktorn. Tekniken kan i vissa lägen minska 

riskerna men gör ingen skillnad om vi t ex inte hanterar våra lösenord varsamt. 

 

Vi behöver därför säkerställa att all vår personal har grundläggande kunskaper när 

det gäller hantering av personuppgifter och vad man behöver tänka på när det gäller 

informationssäkerhet.  

Information - mängd, struktur och innehåll 
Hälso- och sjukvårdslagen, SKRs riktlinjer och vår egen informations-

säkerhetspolicy säger att vår information ska vara tillgänglig och korrekt. 

Förvaltning av vår information är ett stort arbete som omfattar många roller. Det är 

viktigt att snabbt och enkelt hitta den information man behöver för att göra sitt 

arbete och kunna ta rätt beslut, samma behov finns förstås även hos våra externa 

intressenter.   

 

En inventering visar att delar av den gemensamma lagringen ser ut så här: 

Stödprocesser – 44 825 filer (5 633 mappar) 

Mapp Verksamheter – 84 385 filer (16 598 mappar) 

Mapp Socialförvaltningen (SOC) – 26 358 filer (7952 mappar)  

 

Vi behöver göra ett samlat arbete nu och löpande med rensning och struktur. Det är 

delvis redan påbörjat i samband med arbetet med den nya organisationen samt 

GDPR. 

Säker kommunikation  
Det är tydligt att vi och samhället i stort saknar ett enkelt, säkert och kanske 

framförallt gemensamt sätt att kommunicera känsliga uppgifter. 

 

Förvaltningen har sedan våren 2019 via en referensgrupp följt Ineras projekt för 

Säker Digital Kommunikation (SDK). Projektet har plockats upp av E-nämnden 

som driver Norrbottens kommuners intresse vidare i det nationella projektet. 

Projektet planeras vara klart med ramavtal att avropa i september 2021. 

 

Varje organisation ska då kunna ansluta till sig till federationen för SDK via en 

leverantör av säker e-post.  Idag för att lösa den här typen av kommunikation får vi 

använda e-tjänster, sekretessmappar, fax och traditionell post.  
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Systemförvaltning = roller och ansvar 
Vi behöver arbeta med tydlighet gällande roller och ansvar för våra digitala 

lösningar. Skillnader i hur vi idag hanterar det och ibland avsaknad av roller 

påverkar förmågan att upprätthålla en jämn kvalitet, stabilitet, säkerhet och kan 

även hämma utvecklingen framåt.  

 

Som en enkel jämförelse kan man säga att vi idag köper en bil och har resurser för 

att hämta bilen, tanka upp den och parkera den hemma på uppfarten. Efter det finns 

det inga eller få resurser som har utrymme att köra, fylla på ny bensin och se till att 

lämna in bilen på service med jämna mellanrum. Bilen slutar snart fungera som vi 

önskar. 

 

Vi är långt ifrån unika, så här ser det troligtvis ut hos de allra flesta. Men det är 

viktigt att arbeta mot en standard för hur vi ska ta hand om våra system efter 

införandeprojekt. 

 

Under året har förvaltningen deltagit i kommunens centrala arbete med att ta fram 

en standardiserad förvaltningsmodell. Under våren 2020 planeras en uppstart för att 

praktiskt börja implementera modellen. Planen är att börja med de mest kritiska 

systemen och arbeta framåt i den takt som verksamheten kan hantera.  

Molnlösningar – tjänster över internet 
Nästan alla leverantörer går mot molnlösningar eller är redan där. Det finns många 

fördelar både för kund och leverantör med den här typen av tjänst. Men det innebär 

samtidigt att kraven på säkerhet blir en större utmaning, när data lagras utanför 

kommunens eget nät. Speciellt komplicerat blir det kopplat till verksamheter som i 

stor utsträckning hanterar känslig persondata.  

  

”SKL konstaterar att kommuner och regioner blir tvungna att genomföra en stor 

mängd analyser av ett antal komplexa och delvis motstående faktorer inför varje 

situation där molntjänster övervägs. Med stora informationsmängder i en 

mångfacetterad verksamhet tar varje analys avsevärd tid i anspråk och ställer krav 

på att rätt kompetenser finns att tillgå. Det är varken rimligt eller rättssäkert att 

genomföra sådana analyser utan en stabil rättslig grund.” 

 
SKR: Vägledning för molntjänster -> Vägledning för verksamhetsansvariga samt  

Ställningstagande om informationshantering av vissa molntjänster 
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SKR har nyligen tagit fram ett antal guider och verktyg som kan hjälpa 

verksamheten vid val av lösningar. Men de nya kraven innebär att utbudet vi kan 

använda i vår verksamhet bli relativt smalt och för att uppfylla samtliga krav på 

informationssäkerhet t ex. genom säkert inlogg på godkänd nivå, blir det kostsamt.  

Digitalt mot traditionella metoder  
Är verkligen faxen säkrare än mail? Kommer posten alltid fram till rätt adressat 

och i rätt tid? Vad är oddsen att du råkar tappa bort ett papper i farten? 

 

Det är lätt att fokusera på de brister vi ser i ny teknik och glömmer lätt bort de 

brister som fanns redan innan. Digitala lösningar kan också bidra till ökad 

informationssäkerhet om de hanteras rätt med utbildning, säker åtkomst, rutiner 

och genomtänkta val.  

 

För att göra så genomtänkta och bra val som möjligt ska vi använda startkort, 

informationsklassning och riskanalyser och utifrån det göra bedömningar.  

 

I många lägen kommer vi vara tvungna att väga verksamhetens behov av smartare 

och mer kvalitetssäkrade lösningar mot krav på informationssäkerhet, de går inte 

alltid hand i hand.  

 

Som stöd i dessa avvägningar finns sedan en tid en central beredningsgrupp inom 

informationssäkerhet. Motsvarande samarbeten är även under utveckling inom 

områden för systemförvaltning, startkort, projektstyrning och samverkan. 
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Incidenter 
 

Tre personuppgiftsincidenter kopplade till GDPR har rapporterats till förvaltningen 

under 2019. Efter bedömning har två av dessa rapporterats vidare till 

Datainspektionen. Incidenterna har bedömts i samråd med vårt centrala 

dataskyddsombud (DSO) och de som har gått till datainspektionen har även 

registrerats i Platina.  

 

En potentiell incident kopplad till NIS-direktivet har rapporterats men bedömdes av 

förvaltningens informationssäkerhetssamordnare samt av hälso- och sjukvårdschef 

att den inte uppnått den omfattning som ska gälla för att rapporteras in till MSB. 

 

NIS-incidenten uppstod pga. en störning där det certifikat för åtkomst till regionens 

system inte installerades hos samtliga användare vid en uppgradering. Det 

åtgärdades inom någon timme och drabbade enbart delar av den certifierade 

vårdpersonalen.  
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Förbättringsåtgärder  
 

Dataskyddsförordningen – arbete under året 

PuB-avtal 

För närvarande finns det 12 st. PuB-avtal tecknade med leverantörer som är 

specifikt kopplade till förvaltningen. Ytterligare tre leverantörer har fått förslag på 

avtal skickat till sig och något återstår att ta fram. Kvar är sen att gå igenom våra 

leverantörer och se om vi i nuläget saknar avtal som vi ännu inte identifierat.  

 

Det kan vara svårt att avgöra om ett biträdesförhållande finns och analysen sker 

efterhand. Vid alla nya upphandlingar där man kan säkerställa ett 

biträdesförhållande, tecknas PuB-avtal i samtidigt som huvudavtalet. Avtalen är 

viktiga eftersom de styr våra leverantörers hantering av det persondata som vi 

samlat in och därför är ansvariga för. 

 

Arbetet med att upprätta PuB-avtal tar ofta mycket tid när det gäller leverantörer 

som vi redan har befintliga avtal med. Leverantörerna motsätter sig ofta delar av de 

krav som ställs i det standardavtal för PuB som SKR tagit fram och som Piteå 

Kommuns avtal utgår från.  

Registerförteckningar 

Nu är merparten av alla registerförteckningar på plats. Ett antal saknas fortfarande 

och dialog förs med verksamheten runt detta. Det som sen kvarstår är att 

upprätthålla arbetet genom utbildning och löpande arbete med uppdateringar. 

Rutiner för incidenter och registerförfrågningar 

Under året har ett förslag för förvaltningsspecifika rutiner kopplat till 

incidenthantering (både GDPR och NIS) samt vid registerförfrågningar (GDPR) 

arbetats fram. Dessa behöver nu kompletteras och anpassas för att fungera med de 

centrala direktiven innan de skickas till ledningsgrupp för beslut.  

Utbildning informationssäkerhet och GDPR 
Under 2019 har vi gått ut med ett komprimerat utbildningsmaterial för att ge all vår 

personal utbildning i hantering av personuppgifter och krav enligt GDPR. Det finns 

nu en färdig ny version av utbildningsmaterialet som har utökats för att även 

omfatta grundläggande kunskaper för informationssäkerhet.  

 

Förslag från informationssäkerhetssamordnare är att samtlig personal ska ta del av 

det komprimerade materialet och att lämpliga grupper t ex. chefer m fl. även går 

den korta webbaserade utbildningen DISA som MSB tillhandahåller. Utbildningen 

är gratis och kan utföras när helst det passar. Förslaget ska presenteras i 

ledningsgruppen under våren 2020. 
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Riskanalys 
Ett krav som återkommer i flera av våra lagrum säger att vårdgivaren ska bedriva 

ett fortlöpande riskarbete och att riskanalyserna ska dokumenteras.  

 

Startkortsarbetet tangerar på ett sätt riskanalys vilket dokumenteras. Det vi i år har 

börjat med, för mer kritiska lösningar, är att vi även kompletterar med renodlade 

riskanalyser. En form av workshop med berörda roller där vi ser över risker, hur vi 

säkrar upp dessa så långt det är möjligt och gör en sammanställning med en 

slutgiltig bedömning innan beslut tas.   

 

Under 2019 utfördes fyra specifika riskanalyser kopplade till digitala lösningar 

inom förvaltningen.  

Utvärdering befintligt och krav vid upphandling  
KLASSA är ett verktyg framtaget via SKR som används som ett stöd i 

säkerhetsarbetet. Självskattningen kan både användas för att utvärdera redan 

befintliga lösningar och för att ta fram krav vid en ny upphandling. 

 

Inom förvaltningen har vi utfört sex systemklassningar under 2019. En av dessa var 

en reviderad klassning av vårt verksamhetssystem Viva. 

 

Vi ser i klassningen av våra informationssystem att vi har vissa brister i befintliga 

lösningar, mätt mot de lagkrav som finns idag. Ett annat tydligt resultat som vi ser 

är att det underlag som vi genom klassningen skapar och som vi använder vid 

upphandling av nya system ställer så höga krav att det ibland inte finns någon 

leverantör som kan leva upp till kraven. Vi ser också att det bidrar till mycket större 

kostnader vid inköp eftersom säkra lösningar kostar mer. 

 

Vi hamnar därför i lägen där vi behöver göra avvägningar mellan olika lagrum. Där 

lösningar kan bidra till ökad säkerhet och kvalitet i verksamheten men funktionen 

måste då vägas mot informationssäkerhet och val av teknik. 

Mjukstart förvaltning 
Förvaltningen har vi sen tidigare i lite olika varianter på baserat på olika roller och 

ansvarsområden för våra informationssystem och andra digitala lösningar. De 

skiljer sig mycket åt både gällande format och omfattning.  

 

Under året har vi därför arbetat en del med båda befintliga lösningar och nya på 

väg in för att sätta en enklare version av det som kommer i den nya centrala 

modellen. Dels för att vi måste ha något på plats redan från början och sen för att 

övergången ska bli smidigare när det är dags. Exempel på system vi arbetat med är 

Life Care och det nya planeringsverktyg för särskilda boenden som är under 

upphandling.  
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Årlig utvärdering av skydd  
”Vårdgivaren ska årligen utvärdera skyddet mot såväl intern som extern olovlig 

åtkomst till datornätverk och informationssystem som används för behandling av 

personuppgifter.” 3 

   

Här finns ingen mall för hur utvärderingen ska se ut eller vad den ska innehålla. Vi 

har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för att utföra utvärderingen som då 

ska ske årsvis. Målet är att ge ledningen en enkel överblick av befintligt läge, för 

att kunna ta beslut om samt prioritera framtida förbättringsarbete. 

 

Skapade av mall samt utvärdering sker tillsammans med den centrala IT-

avdelningen samt förvaltningens IT-stöd. När det gäller våra befintliga lösningar 

har vi, och troligtvis de flesta med oss, delar som inte full ut uppnår de nya raven. 

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 
Enligt NIS-direktivet ska förvaltningen ”bedriva ett systematiskt och riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem”. 

 

Vi har så smått påbörjat arbetet med att ta fram ett LIS, men det är ett mycket 

omfattande arbete som kommer att ta lång tid att få på plats. Här kommer vi utgå 

från det metodstöd som MSB tillhandahåller. 

Ny behörighetshantering 
Under hösten 2019 infördes en ny intern e-tjänst som bl.a. hanterar beställning av 

behörigheter för vårt verksamhetssystem och sekretessmappar. Funktionen ger en 

smidig och säker hantering, där chefer lägger beställningarna för sina medarbetare 

via sitt vanliga användarkonto (PK). All information om vem, när och vad, loggas 

och kan enkelt spåras enligt de krav som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 HSLS-FS 2016:40 18 § 
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Händelser under året 
 

Vi har påbörjat tester med en ny lösning för tvåfaktorsautentisering för personlig 

assistans för att ersätta våra Smartcards. 

 

Tillsammans med den centrala IT-avdelningen och med bemanningsenheten inom  

förvaltningen arbetar vi med att skapa backuprutiner kopplade till vårt  

system för schema och bemanning, Time Care.  

 

Sammanställning av loggkontroller 

Kontrollkörningar Viva 
Varje kvartal utförs körning i Viva för att säkerställa att kontrollerade medarbetare 

enbart tar del av den information de behöver för att utföra sitt arbete. 

 

Kontrollperiod Q1 (2019-02-04 – 2019-02-17) 

Myndighet: 15 % av 159 aktiva användare = 24 st.  

Verkställighet (över 15 behörigheter): 10 % av 257 aktiva användare = 26 st. 

Verkställighet (6-15 behörigheter): 6 % av 119 aktiva användare = 8 st. 

 

Kontrollperiod Q2 (2019-06-17 – 2019-06-30) 

Låg risk (1-5 behörigheter): 4 % av 822 aktiva användare = 33 st. 

 

Kontrollperiod Q3 (2019-07-15 – 2019-07-28) 

Myndighet: 15 % av 54 aktiva användare = 8 st.  

Verkställighet (över 15 behörigheter): 10 % av 146 aktiva användare = 15 st. 

Verkställighet (6-15 behörigheter): 6 % av 77 aktiva användare = 5 st. 

 

Kontrollperiod Q4 (2019-11-04 – 2019-11-17) 

Myndighet: 15 % av 124 aktiva användare = 19 st.  

Verkställighet (över 15 behörigheter): 10 % av 274 aktiva användare = 27 st. 

 

Inga noterbara avvikelser funna vid kontrollerna utförda under 2019. 

Kontrollkörningar för HOSP  
Varje månad utförs en kontrollkörning för systemen HOSP för att säkerställa 

användare i dessa system. I samband med körningarna uppdateras katalogen mot 

befolkningsregistret. 
 

Inga avvikelser funna för kontroll utförd under 2019.  

 

Värt att notera är att kontrollkörningen kopplat till Pascal har avvecklats av 

leverantör 2019-05-28 då man såg att den visade felaktigheter i HSA-katalogen. 
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Kontrollkörning NPÖ 
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med 

patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos landsting, 

kommuner och privata vårdgivare i hela landet. Kontrollkörning mot NPÖ sker en 

gång per år enligt rutin framtagen av MAS och IT-strateg.  

 

Kontrollperiod (2019-10-01 – 2019-10-31) 

Urval: Samtliga användare av NPÖ under kontrollperioden 

Andel av totala loggar: 20 % 

Antal aktiva användare under kontrollperioden: 37 

Antal kontrollerade användare under kontrollperioden: 35 

Antal loggar i systemet under kontrollperioden: 7437 

Antal kontrollerade loggar under kontrollperioden: 1487 

 

Inga avvikelser funna vid kontroll utförd under 2019. 

Sammanfattning 
 

Informationssäkerhet handlar om att vår information ska vara korrekt, tillgänglig 

när vi behöver den och bara de som har rätt att ta del av informationen ska kunna 

nå den. 

 

Ansvaret för informationssäkerheten är kopplat till det delegerade 

verksamhetsansvaret, vilket innebär att varje chef är ansvarig för hanteringen av sin 

information.  

 

De allra flesta incidenter med information som sker är kopplade till den mänskliga 

faktorn. Utbildning av personal är därför något som vi behöver prioritera, även om 

vi parallellt måste se över tekniken. 

 

Krav på effektivisering och kvalitetssäkring av våra processer med hjälp av nya 

digitala lösningar ställs ofta mot lagkrav för informationssäkerhet.  

 

De nationella riktlinjerna för krav på informationssäkerhet är idag inte alls solklara. 

Speciellt inte när det kommer till molntjänster. Vi kommer därför troligtvis få leva 

en längre tid med att vi själva måste göra våra bedömningar och dokumentera 

besluten.  

 

Förvaltningen arbetar med det löpande informationssäkerhetsarbetet under året 

enligt satta rutiner. Vi jobbar även med förbättringar inom området med varierande 

fokusområden utifrån det vi ser som prioriterat. 
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Bilagor 
SKR: Ställningstagande om molntjänster 

https://skr.se/download/18.5849baa816a05f8325146548/1555072047988/SKL-12-

19-00087-Stallningstagande-om-informationshantering-av-vissa-molntjanster.pdf 

 

SKR: Molntjänster i verksamheten 

https://skr.se/download/18.5024007816e4121cb57c41dd/1573646786557/Molntj%

C3%A4nster%20i%20verksamheten_191104_slutlig%20LI%20191104_rev%2019

1111.pdf 

Referenser 
”Policy för Informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern”, 2017-11-20 (Piteå Kommun) 

 ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet.docx”, 2017-11-07 (Socialförvaltningen) 

https://internetstiftelsen.se/nyheter/mot-jenny-radcliffe-manniskohackern-som-tar- 

 sig-in-overallt/ 

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/arkitektursakerhet/informationssa

kerhet.1238.html 

Ordlista 
DISA – MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare. Syftet är att på ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten. 

E-nämnden - Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar 13 

kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utveckling 

av e-förvaltning och digitalisering.  

GDPR – lag som trädde i kraft maj 2018 och ställer nya krav på hantering av 

personuppgifter.  

HOSP/HSA - registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

HSLS-FS 2016:40 – Del av Hälso- och sjukvårdslagen med regler kopplat till 

informationssäkerhet. Ex. Vårdgivaren ska genom ledningssystemet säkerställa att 

personuppgifterna ska vara tillgängliga, riktiga, konfidentiella och spårbara. 

KLASSA – verktyg från SKR som används för informationsklassning och 

handlingsplaner 

Life Care – System för samordnad planering mellan sjukhus, kommun, primärvård 

och psykiatrisk öppenvård. 

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet 

NIS - Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet 

och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala 

tjänster. 

NPÖ – Nationell Patient Översikt: gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med 

patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra   

Pascal - webbapplikation för vårdpersonal främst för att förskriva och beställa 

läkemedel 

PuB-avtal – Personuppgiftsbiträdesavtal (styr hur leverantörer får hantera 

information som vi ansvarar för) 

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 

TES – Digitalt planeringssystem för insatser i hemtjänsten 

Viva – Socialtjänstens journal- och verksamhetssystem via leverantören Cambio 
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Ställningstagande om informationshantering i vissa 

molntjänster 

SKL anser, gällande  

Informationshantering i molntjänster1 att: 

• marknadsdrivna molntjänster, även sådana med ägarförhållande utomlands, är en 

nödvändig del av digitaliseringen men att offentligt utvecklade eller drivna 

molntjänster kan fungera som komplement. 

• en stor andel av kommuner och regioner redan använder marknadsdrivna 

molntjänster men även molntjänster med ägande i utomeuropeiska länder som 

upphandlats av statliga myndigheter där kommunerna förväntas ansluta sig och 

hantera sin information.2 

• utvecklingen inom många kommuner och regioner behöver fortsätta för att möta 

framtidens välfärdsutmaningar och att tillräckliga förutsättningar inte finns för att 

med egna it-resurser ta sig an dessa utmaningar. 

• osäkerhet om de rättsliga frågorna redan har medfört en uppbromsning av 

digitaliseringen och avsevärda resurser läggs på tolkning och anpassning istället 

för nyttorealisering. 

• det gäller mycket stora kommande och redan gjorda investeringar för SKL:s 

medlemmar och det finns behov av en nationell, sammanhållen inriktning i frågan 

för offentliga organisationer. 

Rättsliga frågor gällande molntjänster att: 

• de nuvarande rättsliga förutsättningarna för informationshantering i molntjänster 

är otillräckliga och att strategier och investeringar inte kan beslutas på grundval av 

tolkningar. 

                                                 
1 Med molntjänster avses sådana tjänster som medger åtkomst till en skalbar och elastisk pool av 

delbara dataresurser såsom nätverk, servrar eller annan infrastruktur, lagring, applikationer och tjänster. 

Tjänsterna kan omfatta såväl infrastruktur som tjänst (IAAS), plattform som tjänst (PAAS) som 

mjukvara som tjänst (SAAS). 
2 Exempel Skolverkets upphandling för Digitala Nationella Prov, av molnlösning av leverantör med 

ägande i USA. 
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• lagstiftningen måste fungera i den verklighet där vi befinner oss och 

rättstillämpningen måste följa utvecklingen. 

• kommuner och regioner rekommenderas att noga analysera risker särskilt för 

information av känslig karaktär som kan omfattas av sekretess, i samband med  

informationshantering i molntjänst som kontrolleras av ägare i annat land. 

• en nationell översyn av gällande lagstiftning och aktuella förslag inom området, 

till exempel om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning och 

lagring som föreslås i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens 

digitalisering (SOU 2018:25)  brådskar och SKL anser att frågan bör prioriteras. 

• avsaknad av nationell samsyn kring rättsläget för molntjänster med utländskt 

ägande kan leda till stora problem för digital samverkan mellan offentliga aktörer 

och i förlängningen till möjligheterna att leverera de tjänster som allmänheten 

förväntar sig och kan få systempåverkande konsekvenser. 

• i den mån det finns sådana begränsningar för informationshantering, lagring eller 

kommunikation av viss känslig eller sekretessreglerad information, t.ex. vad gäller 

leverantörers ägarförhållanden, som beskrivs i uttalande av eSam3, måste detta 

klargöras genom kompletterad eller ändrad lagstiftning. 

 

Bakgrund 

Rättsliga frågor 

SKL beställde under december 2017 en rättsutredning av Setterwalls advokatbyrå, 

gällande frågan om det skulle innebära ett röjande när information som omfattas av 

sekretess skulle hanteras i Microsofts (MS) molntjänst Office 365 (O365). Analysen 

kunde inte ge ett säkert svar mot bakgrund av dels svårigheter att i tillräcklig 

utsträckning kunna granska säkerhetslösningar i tjänsten samt dels svårigheter att 

finna en säker rättslig analys. 

Under hösten 2018 kom den juridiska expertgruppen inom eSam med ett uttalande i 

frågan om röjande vid användning av molntjänster med ägande i annat land.  

Expertgruppen bedömer att: 

”Om sekretessreglerade uppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av 

ägarförhållanden eller annars är bunden av regler i ett annat land, enligt vilka tjänsteleverantören kan 

bli skyldig att överlämna information utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig 

grund föreligger enligt svensk rätt, får uppgifterna anses vara röjda. Anledningen är att det inte 

längre är osannolikt att uppgifterna kan komma att lämnas till utomstående. Detsamma får anses 

gälla om redan ägarförhållanden eller geografisk placering av en tjänsteleverantörs tekniska 

hjälpmedel ger anledning att befara att mänskliga rättigheter (till exempel skyddet för privatlivet) 

eller det allmännas intressen (t.ex. rikets säkerhet) inte skulle säkerställas om svenska myndigheters 

                                                 
3 Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster, eSam den 23 oktober 2018. 
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data hade tillgängliggjorts.” 

 

Uttalandet gav upphov till en mängd frågor från SKL:s medlemmar och behov av 

ytterligare vägledning för tillämpningen. De primära frågorna gäller om uppgifter som 

omfattas av sekretess får hanteras i molntjänster med ägarskap i annat land och hur de 

medlemmar som redan hanterar sådan information i molntjänst ska agera.  

SKL gör bedömningen att en rättslig analys av röjandefrågan behöver göras i en 

bredare kontext där även verksamhetens reella möjligheter till alternativ, 

riskbedömning och åtgärder för riskreducering till exempel genom begränsningar i 

tjänsteavtal eller kryptering behöver tas in i bedömningen.  

SKL rekommenderar kommuner och regioner som ännu inte hanterar 

sekretessreglerade eller känsliga uppgifter i molntjänster att noga överväga risken för 

röjande som expertgruppens uttalande pekar på och när så är möjligt välja annan 

informationshantering eller genom skyddande säkerhetsåtgärder minimera riskerna.  

SKL rekommenderar kommuner och regioner som redan använder denna typ av 

molntjänster med utländskt ägande, även för information som omfattas av sekretess, 

att fokusera säkerhetsåtgärder och riskreducering inom rätt områden och i de fall det 

bedöms nödvändigt återta informationshanteringen.  

Samtidigt bör noteras att eSams uttalande inte avser alla typer av information eller 

molntjänster och det är väsentligt att särskilja och identifiera vilka typer av 

information som är kritiska i sammanhanget. SKL bedömer att det sannolikt rör sig 

om en liten andel av information som påverkas, men att det är viktigt att identifiera 

den informationen. 

SKL bedömer även att uttalandet från eSam skulle behöva följas upp av lagstiftaren 

med en mer genomgripande analys till stöd för tillämpningen. Det skulle vara 

önskvärt om analysen hade en liknande tydlig metodik som föreslås i SOU 2018:82, 

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, gällande utkontraktering. 

 

Informationshantering i molntjänster 

Informationshantering ska utgå från verksamhetens behov, de krav som ställs och 

vilken typ av information det gäller. Vid användning av molntjänster måste 

verksamheten välja en typ av molntjänst som är väl anpassad för verksamhetens behov 

och krav, men även för de typer av information som man vill att molntjänsten ska 

hantera. De aktuella rättsliga frågorna om molntjänster där ägandet finns utomlands, 

påverkar bedömningen av i vilka sammanhang och för vilken sorts information dessa 

tjänster kan användas och när det är lämpligt. 

Många kommuner och regioner ser fördelar med att använda standardiserade publika 

molntjänster för att lösa vanligt förekommande behov. Så snart man frångår 
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standardlösningarna för att uppfylla högre krav på säkerhet eller av rättsliga skäl ökar 

kostnaderna avsevärt och ställer ofta även högre krav på egna resurser och kompetens. 

Det finns då risk att effektiviseringsvinster går förlorade. För många kan det dessutom 

saknas tillräckliga förutsättningar för att med egna it-resurser möta verksamhetens 

behov. Som framgår av Kammarkollegiets förstudie om webbaserat kontorsstöd4 

saknas för närvarande tillräcklig konkurrens för att genomföra ramavtalsupphandling 

av webbaserat kontorsstöd som inte har utländskt ägande.  

Av dessa skäl finns i många fall få eller inga alternativa lösningar till att använda de 

standardiserade lösningarna. Flera av tjänsteleverantörerna går ifrån att utveckla och 

leverera lösningar som medger lokala installationer och nyutvecklad funktionalitet är 

bara tillgänglig i molntjänsterna. En omställning till informationshantering med egna 

it-resurser skulle även innebära avsevärda investeringar och prioriteringar i 

förhållande till andra angelägna områden.  

SKL konstaterar att kommuner och regioner blir tvungna att genomföra en stor mängd 

analyser av ett antal komplexa och delvis motstående faktorer inför varje situation där 

molntjänster övervägs. Med stora informationsmängder i en mångfacetterad 

verksamhet tar varje analys avsevärd tid i anspråk och ställer krav på att rätt 

kompetenser finns att tillgå. Det är varken rimligt eller rättssäkert att genomföra 

sådana analyser utan en stabil rättslig grund.  

Vägen framåt 

SKL och Inera AB arbetar med att ta fram vägledningar som stöd för analys av vilka 

typer av information som kan hanteras i molntjänster. Inom SKL Kommentus AB 

genomförs leverantörsdialoger för att undersöka möjliga lösningar av de aktuella 

problemen. SKL kommer även fortsatt att arbeta med intressebevakning inom 

området. 

SKL anser att lagstiftningen ska vara tydlig och hållbar för att stödja långsiktiga och 

stabila investeringar. Detta är avgörande för utvecklingen av det digitala samhället och 

för möjligheten att möta välfärdens utmaningar med stöd av digitalisering. 

SKL anser att staten ska ta ett övergripande ansvar för lösning av de rättsliga frågorna 

och för den strategiska inriktningen när det gäller möjligheter till användning av 

molntjänster inom offentlig sektor, särskilt vad gäller leverantörer med utländska 

ägarförhållanden och vilka alternativ som finns. 

Utan en nationell samsyn på rättsläge och inriktning riskerar vi få stora konsekvenser 

för möjligheterna till digital samverkan mellan aktörer i offentlig sektor på ett sätt som 

kan hindra allmänhetens tillgång till god offentlig service. 

 

                                                 
4 Förstudie den 22 februari 2019; Webbaserat kontorsstöd. 

https://www.avropa.se/forstudier/webbaserat-kontorsstod 
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Inledning och syfte med dokumentet 

Målgrupp för denna PM är rollerna it-chef, CIO, digitaliseringschef och ledning 

i kommuner och regioner. Dokumentet är tänkt att erbjuda en möjlighet att 

orientera sig om användningen av moln för hantering av verksamhets-

information och det rättsliga nuläget som kan ha en påverkan på beslut om 

utkontraktering eller sourcing.  

Nedan ges en översikt av områden och perspektiv som aktualiseras i samband 

med användning av molntjänster. Dokumentet utgör en översikt och summering 

av information i SKLs vägledningar: 

 

• Molntjänster och konfidentialitetsbedömning 

Denna vägledning beskriver ett metodstöd för analys och ger även en 

översökt över olika typer av molntjänster 

 

• Fakta-PM om CLOUD Act 

 

Sammanfattning 

Kommuner och regioner samt även statliga myndigheter har under lång tid haft 

som mål att digitalisera, genom de olika satsningar, investeringar och mål som 

styr offentlig sektor1. Digitaliseringsstrategin anger inriktningen för regeringens 

digitaliseringspolitik och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter, kunna driva innovation där 

målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. 

Digitaliseringen inom kommuner och regioner har två grundläggande syften, att 

effektivisera tjänsteleveransen till invånaren både ur ett kostnadsperspektiv och 

ur perspektivet att förenkla invånarens dialog med parterna i offentlig sektor. 

Båda dessa syften kräver goda förutsättningar för innovation kopplat till 

informationshantering, dvs att vi radikalt ändrar hur vi bearbetar och lagrar 

information. För att uppnå digital mognad och dra nytta av teknikutvecklingen 

behöver vi lämna arvet av tidigare digitala initiativ bakom oss. För många 
innebär det att flytta arbetssätten till publika eller privata molntjänster då det ger 

en större möjlighet att genomföra transformationen och samtidigt följa 

principen om det mest kostnadseffektiva alternativet.                                       

När nu grundläggande rättsliga förutsättningar för denna övergång ifrågasätts 

under pågående transformation uppstår en osäkerhet som medför en 

uppbromsning.  

 
1 Se nu gällande Digitaliseringsstrategin, Infrastrukturdepartementet, 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 
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SKLs styrelse har identifierat att uppbromsningen skapar en konflikt med 

antagna mål och har beslutat om ett ställningstagande gällande molntjänster:  

Läs SKLs ställningstagande här.  

Sourcing och molntjänster 

Digitalisering och välfärdsutmaningen 

Frågeställningen om användandet av molntjänster och sourcing samt de rättsliga 

utmaningarna måste ses i ljuset av de välfärdsutmaningar som kommuner och 

regioner står inför. Läs mer om välfärdsutmaningarna i SKLs ekonomirapport 

från oktober 2019. 

Trots uppenbar rättslig osäkerhet just nu när det gäller förutsättningar för 

användning av molntjänster, finns fortfarande ett stort behov av användning och 

alternativet att ”backa” eller ”ta hem” till egen drift är ofta inte möjligt att 

genomföra. Redan genomförda omställningar för att skapa förmåga att 

digitalisera verksamheten och gjorda investeringar för att möta de nationella 

målen om digitalisering2 medför att det saknas förmåga att hantera drift i egen 

regi, som det gjordes förr.  

En återgång till mer traditionell it-drift medför konsekvenser i form av 

kostnader som måste vara mycket väl motiverade för att kunna vara i linje med 

god ekonomisk hushållning. I en undersökning från Radar3 beskrivs 

ekonomiska utmaningar för kommunernas it-budget över tid och kopplat till 

investeringar, utveckling och molntjänster.  

Rapporten berör även prioriteringar som påverkas av det osäkra rättsläget4: 

”Den senaste tiden har präglats av en stor försiktighet inom offentlig sektor vad 

gäller investeringar i it. På sikt kommer försiktigheten, som till stor del härrör ur 

osäkerhet kring molntjänster, behöva ersättas av en strävan att fortsätta driva 

verksamhetsförändringar för att inte halka efter i användandet av ny teknik samt 

dra nytta av effekterna av standardiserad och industrialiserad it.” 

 

Användning av molntjänster 

Kommuner och regioner använder i stor utsträckning olika typer av moln-

tjänster. Nyttjandet varierar från användning av dedikerade lösningar för viss 

del av verksamheten till beroende genom strategiska vägval för infrastruktur 

och centrala administrativa stödresurser. 

 
2 Digitaliseringsstrategin, Regeringen, Infrastrukturdepartementet. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ 
3 Radar Ecosystem Specialists; Moln över kommunerna – hot eller möjlighet, Rapport 2019 

(nedan: Radar rapporten). 

4 Radar rapporten, sid 10. 
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En utmaning för kommuner och regioner är att användningen sällan handlar om 

ren lagring, dvs information i vila. I de flesta fall handlar det om hela processen 

att skapa, hämta in, bearbeta, analysera, dela/publicera och lagra/arkivera samt 

gallra information. Tjänstebehovet omfattar alltså hela informationens livscykel 

samt alla stadier som vila, bearbetning och förflyttning. Detta ställer stora krav 

på skyddsfunktioner och avtalad möjlighet till insyn och granskning av 

hanteringen. 

Undersökningen från Radar visar att cirkaa 50 procent av kommunerna 

använder Microsoft Office 365 (MS O365) och att 100 procent av de större 

kommunerna använder denna tjänst.  

Molntjänster och säkerhet 

Molntjänster kan med rätt kravställning och införande ge en betydligt högre 

nivå av it-säkerhet än vad it-drift i egen regi kan åstadkomma. Det finns flera 

skäl till detta, bland annat förmåga att hålla säkerhetsuppdateringar, utrusta med 

rätt skydd i form av ny programvara, bevakning av teknikutveckling, personal 

som har kompetens att hantera nya typer av hot och risker och förmågan att 

övervaka och följa upp. Mot detta behöver ställas risker för 

informationshanteringen som uppstår av globala molntjänsteleverantörer med 

flera länders rättssystem att ta hänsyn till, komplexa affärsmodeller och 

omfattande avtalskonstruktioner. 

All informationshantering innebär risk och den vedertagna metoden för att 

minska risker är att arbeta med flera olika typer av analyser för att identifiera 

vilka säkerhetshöjande och riskreducerande åtgärder som behöver vidtas. Ur 

detta perspektiv skiljer sig inte molntjänster från det arbete med kravställning 

och uppföljning som behöver göras i förhållande till andra typer av tjänster och 

leverantörer samt hantering av egen anställd personal.  

När det gäller användning av publika molntjänster med standardiserade 

avtalsvillkor blir det däremot en annan process eftersom man istället måste 

granska tjänsten, vilka säkerhetsmekanismer som finns och analysera ifall 

tjänstens utformning och villkor lämpar sig för de behov verksamheten har och 

de krav på säkerhet som informationen kräver. 

Vägledning och etablerade analysmetoder för till exempel riskanalys finns i 

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, som tillhandahålls av 

MSB med flera myndigheter på www.informationssakerhet.se. 

En av nyckelanalyserna är att genomföra informationsklassning av den 

information som ska hanteras i en molntjänst. Med hjälp av en sådan klassning 

av olika informationsmängder får verksamheten en nödvändig grund för att 

kunna formulera krav gentemot leverantör och tjänst. Inför användning av 

molntjänster är det avgörande att veta vilken information i verksamheten som 

behöver vilken nivå av skydd, eftersom den tilltänkta molntjänsten måste 

matchas till informationen.  
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SKL tillhandahåller verktyget KLASSA för att underlätta 

informationsklassning.  

Även om rättsläget för närvarande är osäkert är informationsklassning och 

riskanalyser ett arbete som är nödvändigt att genomföra, oavsett om 

informationshanteringen kommer att ske med egen it-drift, hos traditionell 

systemleverantör eller i molntjänst. 

I SKLs vägledning ”Molntjänster och konfidentialitetsbedömning” finns ett 

metodstöd och en processbild som stöd för analysarbetet. 

Strategi och hantering av nuläget 

Det råder just nu viss rättslig osäkerhet inom flera områden som är viktiga att 

bedöma inför användning av molntjänster. Därför föreslår SKL försiktighet och 

noga överväganden i samband med nya upphandlingar som kan involvera 

molntjänster. Molntjänster ska generellt inte undvikas - tvärtom – de kan ofta 

vara den mest effektiva lösningen. Däremot bör verksamheten säkerställa att 

analys av säkerhet och rättsliga frågor genomförs för att identifiera vilket behov 

av skydd som behövs för olika typer av information så att konfidentiell eller 

känslig information inte hanteras fel. Som vi tidigare påpekat i detta dokument 

är detta något som alltid ska göras vid all hantering av information oavsett vilka 

vägval som analysen resulterar i. Detta är inte en följd av det osäkra rättsläget, 

utan en följd av att allt mer information hanteras digitalt och både den rättsliga 

och informationssäkerheten alltid ska vara en del av riskbedömningen. 

Till stor del blir det fråga om att skapa en process för att säkerställa att dessa 

analyser genomförs inför användning av molntjänster, så att beslut 

riskavvägning även kan dokumenteras. 

Det finns även behov av att ur ett strategiskt perspektiv överväga ytterligare 

faktorer med användning av publika molntjänster med standardiserade 

avtalsvillkor, som till exempel: 

- Hur beroende blir verksamheten av tjänsten och vilken möjlighet finns 

att kontrollera hur informationen hanteras? 

- Hur kan man säkerställa ägarskapet av informationen för att till 

exempel kunna ta tillbaka information vid byte till ny leverantör – hur 

”fastlåst” blir man? 

 

Behovet att hantera nuläget kan dock medföra andra vägval och beslut än vad 

som är möjligt eller önskvärt ur ett strategiskt långsiktigt perspektiv.   

I de kommuner och regioner där omställning till molntjänster och nya arbetssätt 

redan är genomförd, där det finns äldre it-miljö (legacy) som inte längre kan nå 

upp till verksamhetens krav och inom områden med begränsad konkurrens kan 

alternativen vara begränsade. I dessa fall bör ett beslut om användning av 
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molntjänst fattas efter en sammanvägd och riskbaserad bedömning som även 

bör dokumenteras.   

SKLs vägledning om molntjänster och rättsliga frågor är främst avsedd att ge 

stöd för att kunna hantera nuläget och de analyser som behöver genomföras. 

 

 

 

Sammanfattning av rättsliga frågor 

Statlig utredning 

Regeringen har den 26 september 2019 beslutat att tillsätta en statlig utredning 

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (Dir. 

2019:64). I utredningens uppdrag ingår att utreda rättsliga förutsättningar för 

utkontraktering till privata leverantörer, frågor om krav på hantering av 
sekretesskyddade uppgifter och risk för röjande, analys av regelverket kring 

dataskydd särskilt vad gäller behandling av känsliga personuppgifter med flera 

frågor. 

Utredaren ska också särskilt analysera eventuella konsekvenser av att uppgifter 

som lämnas ut till en privat leverantör kan komma att exponeras för andra 

staters rättsordningar. Särskilt fokus ska ligga på betydelsen av rättsakter från 

tredjeland, t ex amerikanska CLOUD Act. 

Utredningen ska lämna förslag i denna del den 31 augusti 2020. 

Läs SKLs kommentar till utredningen. 
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Dataskydd 

Behandling av personuppgifter får bara ske när det finns lagligt stöd i 

dataskyddslagstiftningen (GDPR) och om uppgifter ska lämnas ut till ett land 

utanför EU/EES-området krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Precis som 

för uppgifter som omfattas av sekretess bygger regelverket på att 

personuppgiftsansvarig gör en aktiv bedömning inför utlämnandet.  

Vid användning av molntjänster där flera olika typer av uppgifter kommer att 

hanteras blir det nödvändigt att kunna göra en bredare schablonbedömning och 

utgå från att skydd måste finnas för de mest känsliga personuppgifterna som 

kan tänkas hanteras i tjänsten. 

Varje kommun och region bör noga analysera om molntjänsteleverantören har 

antagit EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller att företagskoncernen  

har antagit bindande företagsbestämmelser, så kallade Binding Corporate Rules, 

(BCR) som har utformats av kommissionen. 

EU:s dataskyddsmyndighet (EPDB) har identifierat att utlämning av 

personuppgifter enligt regelverket i CLOUD Act medför ett osäkert rättsläge, 

men förhandlingar har inletts mellan EU och USA i bland annat denna fråga.  

 

Detta gör SKL 

Mot bakgrund av det osäkra rättsläget samt olika synsätt och tolkningar hos 

kommuner och regioner bedömer SKL att det inte är möjligt att för närvarande 

lämna generella inriktningsrekommendationer utöver den vägledning som ges i 

dessa dokument. Det lämnas till enskilda kommuner och regioner att utifrån 

sina förutsättningar och möjligheter göra sin egen sammantagna riskbedömning.  

Detta är långt ifrån tillfredsställande, och därför avser SKL att fortsätta arbeta 

aktivt med strategisk intressebevakning av området.  

SKL samarbetar med SKL Kommentus AB och Inera AB i de parallella projekt 

som bedrivs. Inom SKL Kommentus AB drivs dialog med 

molntjänsteleverantörer, ramavtal och avtalsvillkor för tjänsterna, inom Inera 

AB genomförs en fördjupad undersökning av säkerhetskrav kopplat till olika 

informationsmängder vid implementering av en molntjänst. 

 

 

 

 

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se 
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 36
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Diarienr 19SN262

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att anta 
patientsäkerhetsberättelsen 2019 och anser därmed att den interna kontrollen för område 
hälso- och sjukvård i socialtjänsten är tillräcklig.

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

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Bilagor patsäk ber 2019 AU
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Bakgrund 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för 

alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 

med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 

verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i 

vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 

senast den 1 mars varje år. Det finns inget krav på att patientsäkerhetsberättelsen ska skickas 

till IVO eller någon annan myndighet av vårdgivaren. Däremot ska den vara tillgänglig för 

den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetsarbetet är ett ansvar för alla som arbetar med 

hälso- och sjukvård i socialtjänsten. 

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska patientsäkerhetsberättelsen 

innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat, 

patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och utvärderats, 

samverkan enligt 4 kap. 6 § har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskada, risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap., rapporter enligt 6 kap. 4 § 

patientsäkerhetslagen har hanterats, och hur inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 

a § och enligt 3 kap. 8 a § patientsäkerhetslagen som har betydelse för patientsäkerheten har 

hanterats. Av patientsäkerhetsberättelsen ska det vidare framgå hur många händelser som har 

utretts enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många 

vårdskador som har bedömts som allvarliga. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 

detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter 

tillgodoses. Exempel på resultat kan vara att antalet rapporterade risker för vårdskador och 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, antalet utredda 

urininkontinenser, att verksamheten förändrar rutiner och att följsamheten till befintliga 

rutiner har förändrats, att verksamheten inför nya utbildnings- och träningsmöjligheter eller 

att nya tekniska stödsystem införts. 

För att få ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete ska det vara långsiktigt och präglas av ett 

förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut, ett 

tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper och med deltagande av patienten eller 

någon som företräder denne. 
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Patientsäkerhetsberättelsen för Piteå kommun baseras på ledningssystemet, 

internkontrollplanen, verksamhetsområdenas inlämnade egenkontrolluppgifter och 

rapporterade avvikelser samt observationer från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

Övergripande mål och strategier 

Ett mål var att ställa om förvaltningens avvikelsehanteringssystem från manuellt till digitalt. 

Detta var ett omfattande arbete som startade upp som pilotprojekt under 2018 för att sättas i 

skarp drift 1 januari 2019. Målet är att underlätta och säkerställa avvikelsehanteringen och 

förhoppningsvis kan detta ytterligare öka antalet inrapporterade avvikelser i syfte att stärka 

patientsäkerhetsarbetet. Ett mål inom projektet har också varit att likrikta rapporteringen för 

personal som rapporterar avvikelser inom flera lagrum.  

I verksamhetsplanen för 2019 lyftes det framför allt fram de stora problemen med att 

rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor vilket indirekt leder till försämrad kontinuitet. 

Vårdgivaren lyfte fram att det ställs högra krav på verksamheternas 

kompetensförsörjningsarbete. Vidare lyfte vårdgivaren fram att digitaliseringstrenden och 

beskriver att många områden inom socialtjänsten kommer att kunna effektiviseras och 

förändras. En förflyttning av vårdtjänster från sjukhus till hemmet kommer också att kunna 

ske via digitaliseringen.  Vårdgivaren prioriterade reducerad läkemedelsanvändning och 

följsamhet till basala hygienrutiner som prioriterade nyckeltal. 

Organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet 

Framgår av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialtjänstens 

ledningssystem omfattar systematiskt kvalitetsarbete för samtliga verksamheter och lagrum i 

socialtjänsten. 

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. 

 

(77 av 320)



 

 Patientsäkerhetsberättelse  

  

 Datum: 2020-02-13 

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

 

5 

De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i följande bild: 

 
 

 

Syfte med ledningssystem 
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter. 

Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och 

säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar 

och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet: 

 Planera 

 Leda 

 Kontrollera 

 Följa upp 

 Utvärdera 

 Förbättra verksamheten. 

 

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. 

 

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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Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att processerna 

levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade skattemedel används på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet 

bedrivs på alla nivåer. 

 

Politiska nivån 

Socialnämndens ansvar 

 Fastställa övergripande mål och inriktningar 

 Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar 

 Årlig uppföljning av ledningssystemet 

 

Socialnämnden ska 

Socialnämnden har till uppgift att besluta om 

 Övergripande verksamhetsplan med tillhörande bilagor  

 Prioriterade kvalitetsområden  

 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt 

prioriterade uppföljningsområdena.  

 Årlig uppfölj av verksamhetsplan och interna kontrollplaner 

 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet 

 

Socialchefen 

Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har 

socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS), kvalitetscontroller, kvalitetssamordnare med EU-ansvar och 

ekonomicontroller.  

 

Socialchefens ansvar 

o Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens 

kvalitetsarbete utifrån fattade politiska beslut.   

o Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet 

och initiera utveckling utifrån uppkomna behov.   

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.  
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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.  

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 
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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. 

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.  
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Medarbetarna 

Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn 

för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Medarbetarens ansvar 

Delta i 

kvalitetsarbetet  

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra 

till att verksamheten förbättras.  

Rapportera brister 

och risker  

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel, 

brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner för 

avvikelsehantering.  

Klagomål och 

synpunkter  

Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra 

inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig 

chef.  

 

 

Extern påverkan  

Extern tillsyn och granskning 

Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av 

Inspektionen för vård och omsorg och av kommunrevisionen. 

 

Medborgaren 

Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom   

• att överklaga myndighetsbeslut  

• direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en 

avvikelse  

• kommunens övergripande system ”Synpunkten”  

• att framföra klagomål och synpunkter direkt till verksamheten  

• att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra 

klagomål i enskilt ärende  

• att vända sig till patientnämnden  

• att vända sig till Socialnämndens ledamöter   
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det belysas att nämnden under 2019 ytterligare tagit steg för att 

tydliggöra sin styrning av verksamheterna. Nämnden har under 2019 för sjunde året i rad 

beslutat att anta en internkontrollplan för hälso- och sjukvården (HSL) som ett verktyg för att 

följa viktiga parametrar inom hälso- och sjukvården och för att få ett systematiskt 

uppföljningsverktyg. Internkontrollplanen revideras årligen. Nämnden jobbar fortsättningsvis 

som ett led i förbättringsarbetet med ledningssystemet och pekar på vikten av att 

verksamheterna ska jobba för att beskriva och mäta sina processer samt att arbeta aktivt med 

avvikelser för att på så sätt förbättra kvaliteten/patientsäkerheten.  

Kommunen har sedan 1 februari 2013 övertagit ansvaret från landstinget för 

hemsjukvårdspatienterna upp till sjuksköterskenivå vilket inneburit en omfattande ökning av 

hälso- och sjukvårdsinsatser för kommunen som vårdgivare. Antalet kommunala patienter har 

näst intill dubblerats efter hemsjukvårdsövertagandet.  Hemsjukvårdsenheten inryms 

organisatoriskt under äldreomsorgen. 
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Äldreomsorgen och stöd- och omsorg 

Under 2019 fanns det fler patienter inom kommunens särskilda boenden för äldre jämfört med 

hemsjukvården. Vid utgången av 2019 fanns 512 tillgängliga platser/patienter vid 

kommunens särskilda boende för äldre. Vid skrivning av 2018 års patientsäkerhetsberättelse 

beräknades det till 464 patienter vid kommunens särskilda boenden för äldre. I 

hemsjukvården fanns det vid utgången av 2019 409 patienter inskrivna  (423 föregående år). 

Från att det tidigare varit ungefär lika många patienter vid de två hälso- och sjukvårdformerna 

så är det nu cirka tjugo procent fler patienter i särskilt boende för äldre. I kommunens stöd- 

och omsorgsboenden fanns cirka 15 % (164 st.) av de som har tillgång till kommunens hälso- 

och sjukvård. På äldrecentret finns 36 platser där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar 

(där vissa också kan vara inskrivna i hemsjukvården). Totalt sett ansvarar förvaltningen upp 

till sjuksköterskenivå för 1121 (+ 35 st.) patienters hälso- och sjukvård/dygn årets alla dagar. 

Utöver detta ansvarar den kommunala hälso- och sjukvården för hälso- och sjukvård som 

bedrivs på de dagliga verksamheterna. Av de 65 år och äldre som hade insatsen särskilt 

boende för äldre under 2019 (654st) var 449 st. kvinnor (69 %) och 205 st.  män (31%).  Det 

rör sig jämföreslsevis med förra året  om fler personer, men andelen män och kvinnor är exakt 

samma som föregående år.  

Under de senaste åren är beskrivningen/upplevelsen från verksamhetsansvariga personer att 

de som idag flyttar in på ett särskilt boende för äldre upplevs som betydligt sjukare och i 

betydligt större omvårdnadsbehov än tidigare. Då vårdtyngdsmätningar saknas så går 

uppgifterna dock inte att styrka, men personalens upplevelser av ökad vårdtyngd och ökad 

multisjuklighet kan antas ha betydelse för de uppmätta resultaten. Vidare beskrivs upplevelser 

av vårdförskjutning då man idag beskriver att insatser som tidigare skedde inneliggande på 

sjukhus idag sker i patientens bostad. Med anledning av den nya lag som trädde i kraft 1 

januari 2018 som handlat om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 

den pågående utredningen om nära vård så är det också rimligt att anta att vårdtyngden och 

omfattning av vård ytterligare kommer att öka. 

Bedömning av fallrisk ska ske på alla som bor på särskilt boende för äldre. Detta fanns 

journalfört i nittioåtta när uppföljningen för 2019 genomfördes. Antalet rapporterade frakturer 

har ökat från 39 st. 2018 till 42 st. 2019. 

Bedömning av risken för trycksår ska göras för alla som bor på särskilt boende för äldre. 

Detta fanns journalfört i nittioåtta procent av fallen. Förvaltningen har vid detta 

uppföljningstillfälle förändrat sin uppföljning och mäter numera trycksår enligt en nationell 

sex-gradig skala. Det är således svårt att dra några större slutsatser i jämförelse med tidigare 

år. I kommunens särskilda boenden för äldre fanns fjorton trycksår uppmätta vid 

inventeringen och det är en ökning med tre st. sedan föregående år. Tio av dessa hade uppstått 

i boendet och fyra hos annan vårdgivare. Hemsjukvårdens förekomst av trycksår uppmätte 17 
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stycken trycksår, detta är en ökning med tio stycken jämfört med fjolårets mätning. Det var 

fler trycksår som uppkommit i kommunens verksamhet än föregående år. 16 hade uppstått i 

kommunens verksamhet och ett i annan vårdgivares verksamhet. I stöd- och 

omsorgsboendena uppmättes inga trycksår vid mättillfället.  

Bedömning av risk för undernäring (nutritionsbedömning) ska göras på alla som bor på 

särskilda boenden för äldre.  Detta fanns journalfört i nittiofyra procent av fallen.  

85 procent som bor på särskilt boende för äldre fick en läkemedelsgenomgång under året. Det 

är en minskning med fyra procent sedan föregående års mätning. Av de som bor i ett stöd- 

och omsorgsboende var det 71 % som fick en läkemedelsgenomgång vilket var en marginell 

förbättring sedan föregående års mätning.  

Sammantaget kan sägas att de specifikt uppföljda läkemedlens användning i vård och 

omsorgsboende ligger kvar i negativ riktning sedan föregående års mätning.  Generellt ses 

ökning av användning av olämpliga läkemedel. I princip alla uppmätta parametrar har ökat 

eller ligger kvar på föregående års mätning,  

Avvikelsehanteringen förändrades under 2019. Förvaltningen gick från manuell till digital 

hantering. En avvikelse är en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något 

oönskat. Antalet läkemedelsavvikelser har ökat under 2019 med 48 procent sedan föregående 

år. Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har minskat med 75 %. Med tanke på att 

förfaringssättet förändrats och data kraftigt förändrats är det svårt att dra några absoluta 

slutsatser. Målsättningen är dock att ha en hög rapportering av avvikelser och en låg frekvens 

av patientpåverkan. En hög andel avvikelser med få patienthändelser tyder på en 

riskmedvetenhet hos personalen att rapportera sådant som gått fel men som med 

förbättringsarbete kan innebära att minimera risk för att händelser ska återupprepas och då 

möjligen kunna innebära patientpåverkan. Så med det i utgångspunkt så rör vi oss i positv 

riktning.  Genomgång av avvikelserna och åtgärder på arbetsplatserna är grunden för 

systematiska kvalitetsförbättringar. Fortsättningsvis ses att det är en ojämn spridning av 

antalet inrapporterade avvikelser mellan verksamheterna vilket tolkas som om att det fortsatt 

finns stor förbättringspotential inom vissa enheter att rapportera in avvikelser. Exempelvis 

hemsjukvården som nästan har lika många patienter som i särskilt boende för äldre bör ha en 

betydligt större andel inrapporterade avvikelser. Antalet inrapporterade avvikelser i 

hemsjukvården har ökat, men bör öka mer.  

Under 2019 gjordes en journalgranskning av 10 % av HSL- journalerna för de som bor på 

särskilt boende för äldre, särskilt boende stöd- och omsorg och i hemsjukvården. Denna 

visade på att det är skillnader mellan de granskade verksamheterna. Generellt kan det igen ses 

att ett förbättringsarbete behöver ske inom dokumentationsområdet. Det var särskilt 

bekymmersamt att så många journaler saknade uppgifter om överkänslighet. I samband med 

uppföljningen skedde en akut insats för att säkerställa de uppgifterna i journalerna.  
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Under 2017 påbörjades ett projekt för att helt byta dokumentationsmodell inom hälso- och 

sjukvård. Under 2018 intensifierades det arbetet och den nya dokumentationsmodellen, 

ICF/KVÅ, startade i verksamheten december 2018. Detta har gjorts för att anpassa till 

socialstyrelsens föreskrift som trädde i kraft 1 januari 2019 och där alla kommuner ska 

rapportera in vårdåtgärder som utförts av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal månatligt. I 

nuläget är det enbart legitimerad personals vårdåtgärder som kommer att rapporteras in till 

myndigheten. Helt klart är dock att myndigheten kraftigt utökar insynen i den kommunala 

hälso- och sjukvården genom den nya föreskriften från och med nästa år. Förvaltningen 

genomförde detta projekt med stor framgång och rapporterar nu författningsenligt uppgifterna 

till myndigheten.  

Inom området basal hygien har uppföljningen generellt minskat då betydligt färre 

självskattningar än året innan har lämnats in. Generellt ses fortsättningsvis behov av 

förbättringsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien.  

Vårdgivaren vill fortsatt följa hur arbetet med blåsdysfunktion och inkontinenshjälpmedel har 

implementerats sedan de införde en riktlinje för urininkontinens och i sin 

verksamhetsplanering för 2016 gav vårdgivaren verksamheterna uppdraget att implementera 

riktlinjen i verksamheterna. Äldreomsorgen genomförde en utbildningssatsning inom området 

under 2016. 65 procent av patienterna har någon form av inkontinenshjälpmedel. I årets 

mätning kunde man se att framför allt särskilt boende för äldre hade förbättrat sina resultat. 

Exempelvis hade det förbättrats så att det är fler som fått en individuell utredning av sina 

besvär. I mätningen inom särskilt boende stöd och omsorg hade det dock minskad med antal 

utredda individer. Vidare visade mätningen att det var fler personer som bor på särskilt 

boende hade ett inkontinenshjälpmedel. I hemsjukvården minskade dock andelen personer 

som hade behov av inkontinens hjälpmedel. Det område där verksamheterna fortsättningsvis 

behöver ha sitt fokus och förbättra är att fler individer får en basal utredning av sin 

inkontinensproblematik.  

Det kan finnas behov av skyddsåtgärder för att exempelvis minska eller förhindra fallolyckor 

för brukare/patienter. En sådan åtgärd kan beroende på hur den används antingen vara en 

otillåten eller tillåten åtgärd, exempelvis att använda ett brickbord. Skyddsåtgärder är tillåtna 

men inte tvångs- och begränsningsåtgärder. En åtgärd är att anse som skyddsåtgärd under 

förutsättning att den enskilde ska samtycka till åtgärden och att syftet med åtgärden ska vara 

att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara 

att kompensera för brister i verksamheten, som till exempel brister i bemanningen, 

personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Andelen personer av de som bor på ett särskilt boende och som fått en skyddsåtgärd är 

likvärdig med fjolårets mätning. 

 

(86 av 320)



 

 Patientsäkerhetsberättelse  

  

 Datum: 2020-02-13 

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

 

14 

Förebyggande åtgärder som gjorts för att förbättra 

patientsäkerheten 

Förvaltningsnivå  

Digitaliserade avvikelsehanteringsprocessen under året.  

Gått över från att dokumentera enligt VIPS till ICF/KVÅ. 

Under året genomgick förvaltningen en process i att förbereda en omfattande omorganisation. 

Målet är att samla all hälso- och sjukvården under en avdelning.  

Ett hälso- och sjukvårdråd inrättades ur ett förvaltningsövergripande perspektiv. Rådet träffas 

ungefär en gång per månad. Rådet är en förlängd del av förvaltningens ledningsgrupp där 

hälso- och sjukvårdsfrågorna ges möjlighet att diskuteras ur ett fördjupat perspektiv.  

Avdelningsnivå  

All legitimerad personal inryms organisatoriskt i äldreomsorgen. Chefskapet för legitimerad 

personal som jobbar inom stöd- och omsorgs särskilda boenden ligger under hemsjukvården 

och rehabenheten.  

Under året så jobbade avdelningarna mycket med det som beskrivits i det 

förvaltningsövergripande perspektivet. Det vill säga att ställa om inför ny organisation.  

Arbetet med särskilt fokus på insulinbehandlade diabetiker har permanentata under året efter 

det att projektet med hälso- och sjukvårdsundersköterskor fallit väl ut. Det är nu totalt sett sju 

stycken undersköterskor som är anställda inom hemsjukvården i syfte at enbart arbete med 

hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Enhetsnivå 

En inventering i samtliga enheter som jobbar med hälso- och sjukvård har gjorts där 

frågeställningen var att beskriva om man under året vidtagit några åtgärder i syfte att förbättra 

patientsäkerheten. En sammanställning visar på följande exempel från verksamheterna: 

 Nytänk angående nutrition – speciellt näringsriktiga mellanmål 

 Inköp trycksårsmadrasser 

 Skrivombudsutbildning  

 2 särskilda undersköterskor jobbar praktiskt med utbildning ute i de olika enheterna i 

syfte att förbättra omsorgspersonalens dokumentation. Dessa utbildare har även i 

uppgift att utbilda nya vikarier som anställs inom äldreomsorgen  
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 En utbildning rörande demens, sårvård, blåsdysfunktion och diabetes hölls under året 

för en omfattande mängd personal i olika funktioner. Ett särskilt fokus på 

omsorgspersonalen 

 Rehabpersonal som tillhör utskrivningsteamet och sitter utlokaliserat deltar digitalt i 

morgonmöte med övrig rehabpersonal för att kvalitetssäkra patientflöden och 

säkerställa att ingen patient ”faller mellan stolarna” 

 En modell gällande utskrivningsprocessen har utarbetats under året där alla 

inblandade/aktuella yrkesgrupper planerar tillsammans  på vardagar. Upplevs som 

patientstärkande 

 Funca är ett webbaserat arbetsverktyg och syftet med verktyget är att förebygga och 

minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för 

vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. Detta har under året 

införts i delar av verksamheter inom stöd- och omsorg 

 Arbetat med att schemalägga medicinansvariga turer i syfte att minska avvikelser 

inom området 

 HSL-undersköterska på något särskilt boende för äldre under en begränsad tid av året.  

 Nya rutiner för att säkerställa läkemedel med kort hållbarhet i patienternas lägenheter 

på särskilda boenden för äldre 

 Ny rutin i syfte att säkerställa HSL-uppdrag enligt korrekt metod (vårdöverföring).  

 Upphandling pågår av ett digitalt planeringssystem, förväntas kunna starta under 2020 

på alla särskilda boenden för äldre och två särskilda boenden samt äldrecentrat 

 Utveckling av verksamhetsnära kvalitetsgrupp beskrivs från någon enhet.  

 

Samverkan  

Förvaltnings samverkan 

Under året så har MAS och berörda ansvariga chefer på verksamhetsområdesnivå tillsammans 

jobbat med att analysera de uppföljningsuppgifter som samlats in. Detta bedöms vara en 

modell som absolut bör bestå framöver. Dels så analyseras uppgifterna gemensamt nästan 

direkt efter att de har samlats in så att eventuella förbättringsåtgärder kan vidtas omgående. 

MAS och HSL-chef jobbar nära och har möten för hälso- coh sjukvårdeledning var annan 

vecka.  

Lokal samverkan 

Det finns i verksamheterna ett flertal forum för att ha en bred samverkan med region 

Norrbotten. Dessa forum finns med medarbetare från kommunen på alla ansvarsnivåer. 

Regionen har från 1 januari 2014 inrättat en ny organisation för hälso- och sjukvården i länet. 

Regionen har skapat en närsjukvårdsorganisation och sedan andra halvåret 2013 finns ett 

samverkansforum där bland annat MAS, Socialchef och avdelningschefer från förvaltningen 

träffas för samverkan tillsammans med närsjukvårdsledningen i Piteå. Beslutet är att gruppen 
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ska sammanträda åtminstone två gånger per år. Denna samverkan har förekommit enbart 

sporadiskt under 2019.  

Det finns även samverkansforum där enhetschefer från Region och kommuner möts för att 

diskutera operativa frågor som finns i verksamheterna. (Fältgruppen och psykfältgruppen). 

Mellan de olika kommunala enheterna och primärvården finns samverkan kontinuerligt.  

I slutet av 2018 tillsattes en lokal samverkansgrupp i närsjukvårdsområdet med representanter 

från socialtjänst, hälsocentraler och slutenvården. Syftet med gruppen är att underlätta 

samverkan och hitta gemensamma arbetsformer för utskrivningsklara patienter/brukare från 

sjukhuset. Gruppen träffades vid två tillfällen under 2019 och diskuterade kring vad som 

behöver förbättra från de olika verksamheterna för att arbetet med att säkra upp att patienten 

efter utskrivning får rätt vård och omsorg.  

 

Uppföljningar och inventeringar under 2019 skedde enligt, 

av nämnden, beslutad internkontrollplan 

Internkontrollplanen avser att sammantaget ge en bild över nämndens kontrollansvar, MAS 

kontroll och verksamhetens egenkontroll, samt för att kunna följa hur patientsäkerhetsarbetet 

framskrider och vilka resultat som uppnås. Genomförda uppföljningar är främst genomförda 

v. 40 och 41 2019. Resultaten redovisas via patientsäkerhetsberättelsen. Enhetsspecifika 

uppföljningsresultat delges utöver patientsäkerhetsberättelsen socialnämndens arbetsutskott, 

socialförvaltningens ledningsgrupp samt berörda avdelningschefer och hälso- och 

sjukvårdschef. Berörda avdelningschefer och hälso- och sjukvårdschefer ansvarar för att verka 

för att detaljresultaten når enheterna och säkra att lämpliga insatser sätts in där brister ses och 

sprida goda exempel från framgångsrika enheter.  

Internkontrollplan bilaga HSL 2019: 
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beslut 

Journalgranskning/  

Dokumentation 

Inklusive 

riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, 

munhälsa, 

blåsdysfunktion  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

10 % av journalerna  

 

 

E + M + I 

 

Verksamheten 

 

Klart 

senast 

10/10 

Basalhygien   

 

 

X 

 

X 

 

X  

 

X 

 

 

X  

Avser all personal i SO-boenden. 

Självskattningsdokument. 

Avser all personal i särskilt boende för 

äldre samt äldrecentra.   Lärande 

granskning + självskattning. 

Avser all personal i hemsjukvården 

och rehab enheten. Självskattning. 

 

E + I 

Verksamheten  

 

Klart 

senast 

10/10 

Läkemedelsavvikelser X X X X  Statistik från VIVA-administratör. 

E+M+I 

 

Verksamheten  10/1 dras 

statistik ur 

systemet 

Övriga avvikelser X X X X X Statistik från VIVA-administratör. 

Informationsöverföring, Medicin 

tekniska produkter 

E+M+I 

Verksamheten  10/1 dras 

statistik ur 

systemet 

Fallskaderegistreringa

r 

X  X X  Statistik från VIVA-administratör. 

E 

Verksamheten  10/1 dras 

statistik ur 

systemet 

Frågor om 

inkontinens  

X X X   E Verksamheten Klart 

senast 

10/10 
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Skydd- och 

begränsnings- 

åtgärder 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

Rehabenheten och de särskilda 

boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder.  

 

E 

Verksamheten, 

rehabenheten är 

behjälplig till 

verksamheterna 

i de fall det 

behövs. 

Klart 

senast 

10/10 

Granskning av 

läkemedels- 

hanteringen 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 E+M+I MAS via 

apoteksgranska

re 

Oktober 

Samordnade 

individuella planer – 

SIPar 

 X    E Verksamheten 10/1 

Delegeringar 

 

X  X X X X E + M Verksamheten 

rapporterar in 

antal 

årsarbetare och 

antal gällande 

delegeringar. 

Klart 

senast 

10/10 

Indikatorer 

(omvårdnad, 

förbättringsarbete) 

        

Trycksår 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Alla trycksår ska avvikelsehanteras 

och därmed får vi måttet på hur många 

trycksår, målet är att ta bort denna 

parameter, men vi behöver se att 

avvikelserna i så fall rapporteras rätt… 

E 

Verksamheten Klart 

senast 

10/10 

Antal fokuspatienter  X    E Verksamheten Klart 

senast 

10/1 

Läkemedelsanvändnin

g 

X     E Verksamheten Klart 

senast 

10/10 
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Verksamheternas 

beskrivning av nya 

arbetssätt som har 

betydelse för 

patientsäkerheten, 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

E Verksamheten 

MAS skickar ut 

frågor 

Klart 

senast 

10/10 

 

Avtalsuppföljning         

Läkaravtal särskilt 

boende 

X  X   E Verksamheten Klart 

senast 

10/10 

 

Avvikelsehanteringsprocessen i kommunens hälso- och sjukvård 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens i särklass viktigaste verktyg i 

patientsäkerhetsarbetet, det är viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 

avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 

patientsäkerhet. 

Under 2019 digitaliserades förvaltningens avvikelsehanteringsprocess. Personalen rapporterar 

interna och  externa HSL-avvikelser digitalt. Motsvarande system finns även för SOL och 

LSS-avvikelser. Fallrapporter registreras också men inte som avvikelser utan felhändelser 

inom fallrappotering ska även rapporteras inom avvikelsesystemet beroende på inom vilket 

lagrum eventuella avvikelser har skett. All personal är skyldig att rapportera avvikelser.  Det 

är alltid chefen som har ett yttersta ansvar att hålla ihop det systematiska kvalitetsarbetet men 

legitimerad personal har en särskild roll när det gäller HSL-avvikelser att jobba med 

utredningar. Anmälningsansvarig inom förvaltningen för HSL-avvikelser är MAS. Avvikelser 

som har 4 eller fler riskpoäng skickas till den anmälningsansvarige som gör en årlig 

sammanställning av förvalötningens inrapporterade HSL-avvikelser och bedömer om 

avvikelsen ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året 

inrapporterades 1418 st. (961 st. 2018) HSL-avvikelser i förvaltningen. Det är en ökning med 

48 procent. Den kraftiga ökningen bedöms vara kopplad till att det nu är möjligt att rapportera 

digitalt och att det är förhållandevis enkelt att rapportera. Däremot är det tydligt att avvikelser 

inte alltid rapporteras inom rätt lagrum så det finns ett förbättringsarbete identifierat att jobba 

med där. Andelen som fått en konsekvens av avvikelsen har minskat avsevärt (75 %).  103 st. 

av alla rapporter visar på någon konsekvens för patienten. Det motsvarar 7 % (44 % 2018) av 

de inrapporterade avvikelserna. Det är svårt att dra några slutsatser av detta. Systemet att 

rapportera avvieksler på är som beskrivits förändrat under året. Det har också visat sig att det 

finns stora brister i systemets analysmöjligheter varför exempelvis konsekvenserna endast kan 

baseras på hur den beskrivningen angavs i rapportdelen. Ett påverkansarbete är initierat 
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gentemot leverantören av systemet i syfte att snarast få till en förändring i syfte att kunna 

jobba med en bättre statistik och analysmöjlighet. Analysen blir ändock positiv eftersom att 

en hög andel rapporteringar men få konsekvenser till följd av avvikelsen tyder på hög 

riskmedvetenhet hos personal som rapporterar avvikelser.  

Könsfördelningsanalysen går dessvärre inte att genomföra för detta år. rapporteringen 

kommer att förändras för att kunna ta ut denna statistik för nästa år. Under 2018 var det 60 % 

av de inrapporterade läkemedelsavvikelserna som var på kvinnor och 40 % gällde män.  

Lex Maria-anmälningar 
Avvikelser som orsakat en patient allvarlig vårdskada eller för risk att drabbas av allvarlig 

vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) enligt 3 kap 5 § PSL 

(patientsäkerhetslagen, 2010:659). En anmälning till IVO gjordes under 2019 av MAS. Den  

händelsen inträffade på ett särskilt boende för äldre.  

Externa avvikelser 
Sedan 2013 finns en rutin och blankett för att kunna rapportera externa avvikelser. Systemet 

är bland annat framtaget som ett led i att ytterligare kunna höja patientsäkerheten samt för att 

kunna leva upp till de samverkansriktlinjer som finns mellan kommunen och Regionen. Vi 

kan se att det framkommit effekter av detta som troligen stärkt patientsäkerheten, exempelvis 

nya rutiner hos våra vårdgrannar. Från och med 1 januari 2015 sammanställs de externa 

avvikelserna. Syftet är att kunna se var de strukturella bristerna förekommer mest även hos 

vårdgrannarna och har använts som diskussionsunderlag i samverkansträffar med 

vårdgrannar. Sammanställningen göras av kvalitetskontroller och redovisas separat.  

Klagomålshantering 
Klagomålshanteringen styrs via riktlinjer från vårdgivaren. Kommunen har en 

klagomålshantering via kommunens hemsida där det också inkommer klagomål till 

förvaltningen. Hälso- och sjukvården har ett striktare regelverk för hur klagomål ska hanteras 

än exempelvis socialtjänst. För hälso- och sjukvården finns därför en särskilt rutin framtagen 

eftersom att arbetet med de klagomålen skiljer sig från de övriga. Förvaltningens 

kvalitetskontroller sammanställer verksamheternas inrapporterade klagomål och hantering av 

dessa årligen i socialnämndens årsredovisning. Redovisningen omfattar samtliga inkomna 

klagomål i förvaltningen. Generellt behöver förvaltningen utveckla tillämpningen gällande 

följsamhet till riktlinjen. 

Ärenden från patientnämnden 
Piteå kommun köper sin patientnämndsverksamhet av Region Norrbotten. Ärenden som 

inkommer från patientnämnden besvaras till patientnämnden av verksamheten. 

Socialnämnden får information och redovisning i samband med att patientnämnden redovisar 
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sin årsberättelse. Efter att patientnämndsärenden är hanterade och besvarade i vår egen 

organisation så inkluderas dessa ärenden in i vårt eget avvikelsehanteringssystem och ingår 

således i den totala avvikelsesammanställningen.  

Enskilda klagomål från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Analyseras och utredningar hålls samman centralt. Vanligast förekommande är att hälso- och 

sjukvårdsfrågor finns med som en del i ett ärende från IVO och då lämnar MAS yttrande i 

ärendet då IVO begär det eller då förvaltningen själva identifierar brister inom hälso- och 

sjukvården. I de fall då ärendet berör både HSL och SOL/LSS är det förvaltningens 

kvalitetskontroller som är den som besvarar ärendet för nämndens räkning. Eventuellt 

förbättringsarbete sker i samarbete med aktuell verksamhet. Nämnden är alltid den som 

besvarar dessa ärenden. Under 2019 inkom inga enskilda klagomål från IVO till socialtjänsten 

innehållande hälso- och sjukvård. 

Öppna jämförelser   

Syftet med öppna jämförelser är att ge beslutsfattare underlag och inspiration för att följa upp 

och förbättra verksamhetens resultat. 

Resultatet för öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre presenteras först under mars 

månad årligen. Eftersom att patientsäkerhetsberättelsen ska vara klar senast 1 mars varje år är 

det inte möjligt att ange uppgifterna för 2019 i denna redovisning. Resultaten baseras således 

på öppna jämförelser från 2018. Detta blir därmed något missvisande eftersom att våra egna 

uppföljningsresultat bygger på uppgifter från 2019. 

Tabellerna i öppna jämförelser är färgad med grönt, gult och rött. Grönt betyder att 

kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värde i 

förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst 

värde och gult får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. 

I Öppna jämförelser för vård och omsorg av äldre 2018 i Piteå kunde man se att fallskador för 

de över 80 år och äldre Indikatorn är gul. Det är en förbättring sedan förra året. 2017  låg Piteå 

kommun på en icke smickrande 247e plats (av 290) vilket nu förbättrats till 199e plats. 

Gällande frakturer på lår och höft visas återigen röd markering (de över 65 år). Öppna 

jämförelser säger inget om det har inträffat i kommunalt bedriven verksamhet eller ej. Tre 

eller fler psykofarmaka 75 år och äldre i hemtjänsten och i särskilt boende för äldre hade gul 

markering (samma som föregående år) och motsvarande på den indikatorn i särskilt boenden 

är gul (samma som föregående år). I särskilt boende för äldre var det 2017 29,1 % av de som 

fanns på särskilt boende för äldre och var 75 år och äldre som hade tio eller fler läkemedel. 

Vid samma mätning 2018 var den andelen 26,6 %. Det är en förbättring sedan föregående år.  
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Informationssäkerhet 

Arbetet med informationssäkerhet sker via förvaltningens IT-strateg som självständigt 

sammanställer en rapport till socialnämnden senast den 28 februari årligen. I den rapporteras 

riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, incidenter som har påverkat 

informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada, uppföljningar 

som har gjorts, förbättringsåtgärder som har vidtagits för förbättring av 

informationssäkerheten ,sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats 

inom förvaltningen under året, och sammanställning av loggkontroller som görs i 

förvaltningen och resultaten av dessa.  
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Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler  
 

I socialnämndens internkontrollplan för 2019 framgår att 10 % av HSL- (hälso- och 

sjukvårds) journalerna ska journalgranskas. 

 

HSL-journaler inom särskilt boende för äldre, särskilt boende stöd- och omsorgs och 

hemsjukvården har granskats var för sig. Totalt har 110 patient-journaler granskats. 

Granskningen är genomförd och rapporterad av inom verksamhetsområdet utsedda personer. 

Granskningen bygger på krav i Patientdatalagen och parametrar som av förvaltningen 

bedömts som viktiga att följa.   

 

Bakgrund 

Anledningen till att granska HSL-journaler bygger i första hand på egenkontrollansvaret. I 

tidigare års journalgranskningar indikerades på brister inom då granskade journaler. Ett 

förbättringsarbete sattes in efter den granskningen och syftet därefter var att följa upp hur de 

insatserna gett resultat. Insatser som då sattes in var direkt återkoppling på patientnivå till 

sjuksköterskor på respektive särskilt boende för äldre. I övrigt är det viktigt ur 

förvaltningsövergripande nivå säkerställa att journaler förs i den omfattningen som krävs för 

att försäkra sig om en god och säker vård skett. Det ses som särskilt viktigt och 

utvecklingsfrämjande att journalerna granskas av verksamhetsnära personer för att få ett så 

stort lärande direkt i verksamheten som möjligt. 

 

Parametrarna skiljer sig något mellan de olika verksamhetsområdena. Parametrar som 

verksamheterna har granskat är om följande finns med i journalen: namngiven hälsocentral 

och läkare, namn given sjuksköterska (fast vårdkontakt), samtycke, överkänslighet, medicinsk 

diagnos, läkemedelshantering, hälsohistoria, riskbedömningar för tryck, fall, nutrition, 

blåsdysfunktion och munhälsobedömning, omvårdnadsstatus och vårdplan. 2018 gjordes en 

första granskning gällande förekomst av behandlingsstrategi.  

 

Resultat 

Det förekommer skillnader mellan de olika verksamheterna. Det är tydligt inom särskilt 

boende för äldre att de granskningar som genomförts de tre senaste lett till konkreta resultat. I 

årets mätning så indikeras för tredje året i rad en förändring på flera parametrar i negativ 

riktning. Det är flera parametrar som försämrats med det som sticker ut särskilt märkbart är en 

försämring gällande uppgifter att det saknas namngiven behandlingsansvarig läkare i 32 % av 

de granskade journalerna, 18 % saknade uppgift om aktuellt samtycke.  

Att det saknas uppgifter i 8 % av journalerna i särskilt boende för äldre när det gäller 

uppgifter om överkänslighet är en direkt patientosäkerhet. Under 2015 gav vårdgivaren 

verksamheterna i uppdrag att jobba med munhälsobedömning som verktyg. Under 2018 

visades på att det sakta förbättras avseende denna variabel, tyvärr har resultaten vid denna 

mätning försämrats och hela 62 % saknade en riskbedömning av sin munhälsa i särskilt 

boende för äldre.   

 

Inom hemsjukvårdens granskning ses förbättrade resultat på flera mätta parametrar. Däremot 

finns det parametrar som går i negativ riktning. Namngiven läkare, uppgift om överkänslighet 
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i anamnes samt uppgift om medicinsk diagnos har försämrats. Dokumentation om 

överkänslighet ska alltid fyllas i journalen oavsett om patienten har en överkänslighet eller ej. 

Detta saknades i 41 % av journalerna! 

 

Inom särskilt boende stöd- och omsorg har det skett förbättringar på vissa parametrar och 

försämringar på vissa. Enbart i 65 % av journalerna finns dock markering om överkänslighet.  

 

Analys  

Om viktiga uppgifter i journalen, ex. vårdplan, inte blir dokumenterade blir det svårt att följa 

vårdförloppet och få en helhetsbild. Att uppgifter om vården finns i journalen är också en 

rättssäkerhetsfråga. Det är ytterst patientosäkert om exempelvis uppgifter om överkänslighet 

saknas. Eftersom att många uppgifter delegeras till omsorgspersonalen är det viktigt att de kan 

ta del av hur uppdrag som delegerats ska genomföras i journalen. Det blir således svårt för 

den personalgruppen att bilda sig en uppfattning om hur de ska genomföra överförda 

vårduppgifter om dessa inte finns dokumenterade. Ex. hur läkemedelshanteringen ska gå till. 

 

Åtgärd  

Som akut åtgärd när enheternas uppföljning inkom till MAS togs kontakt med 

verksamhetsansvariga i syfte att akut hantera avsaknaden av överkänslighet i journalerna. 

Ansvariga chefer har därefter återkopplat att den bristen är åtgärdad.  

 

De flesta som dokumenterar i HSL-journalen fick en dokumentationsutbildning med en av de 

nationellt främsta föreläsarna inom kommunal dokumentation under våren 2014.  Det är dock 

tydligt att verksamheterna fortsatt behöver ha fokus på dokumentationsansvaret för att 

ytterligare förbättra sina resultat. Det är fortsatt viktigt att följa hur dokumentationen 

utvecklas och vårdgivaren avser därför att framgent följa upp med journalgranskningar. 

Resultat och patientsäkerhetsberättelsen överlämnas till berörda avdelningschefer och 

åtgärder måste sättas in fram för allt inom de verksamheter där man tydligt kan se att det finns 

brister. Det är samtliga verksamhetsansvariga som måste ansvara för att det sker ett 

förbättringsarbete i frågor som rör hälso-och sjukvårdsdokumentation.  

 

Generellt behöver det ske ett särskilt fokus kopplat till bristerna som ses generellt gällande 

riskbedömningar främst inom munhälsan, men även inom blåsdysfunktionen.  

 

 

 

. 
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Läkarinsatser i särskilda boende 
 

Uppföljning avser det lokala samverkansavtalet som gäller läkarinsatser för särskilda 

boendeformer i Äldreomsorgen och Stöd och Omsorg i Socialtjänsten i Piteå. Avtalet är 

skrivet med primärvården i Piteå och ska följas upp årligen. Uppföljningen är gjord i 

enkätform i kommunen. Parterna följer självständigt upp avtalet.  

 

Under 2016 förhandlades ett nytt länsavtal för medverkan i särskilda boenden fram. Under 

2017 togs en lokal överenskommelse om läkarmedverkan fram. Detta togs framför allt fram 

utifrån att det inte reviderats efter det att vårdvalsreformen kom. I de nya avtalen skedde en 

uppdelning om ansvaret för geografiskt ansvarig hälsocentral och ansvaret utifrån patientens 

eget val av hälsocentral. I september 2019 sades det lokala avtalet upp av en hälsocentral. 

Anledningen är att de önskar ökad grad av digital närvaro, ex. via videomöten. Uppsägningen 

är nio månader.  

 

Sammanfattning följsamhet till avtalet i särskilt boende för äldre 

100 % av de som bor i ett särskilt boende för äldre har en fastställd behandlingsansvarig 

läkare.  

I det lokala samverkansavtalet så finns minimum 49 tim./v avsatta för fast 

konsultationstid/vecka om alla patienter på det särskilda boendet är listade på ansvarig 

hälsocentral. I uppföljningen redovisar de särskilda boendena för äldre att de erhållit 39,3 

tim./v. Detta är några timmar fler än vid föregående års mätning. En enhet uppger att en 

gemensam utbildning med regionen har förekommit under året. Läkemedelsgenomgångar har 

gjorts på 85 % av de boende vid särskilt boende för äldre. Bekymmersamt är att andelen som 

fått en läkemedelsgenomgång återigen har minskat. I mätningen kan man dock se att det är 

det nyöppnade särskilda boende som inte haft läkemedelsgenomgångar. Dessa hade just 

öppnat sin verksamhet när mätningen genomfördes. Information om vikarier för 

patientansvarig läkare saknas vid två särskilda boenden för äldre. 

 

Sammanfattningsvis finns det parametrar som brister men generellt anses följsamheten som 

god. Att andelen som fått en läkemedelsgenomgång är dock något som behöver hanteras i de 

verksamheter där läkemedelsgenomgångar inte gjorts och viktigt att ta med sig i samverkan 

med Regionens företrädare som har ansvar för läkarmedverkan.  

 

Sammanfattning följsamhet till avtalet i stöd- och omsorgs särskilda boenden 

Avtalet följs i stort. 

 

98 % av patienter har en behandlingsansvarig läkare. Det är en förbättring mot förra året då 91 

%  hade en behandlingsansvarig läkare. 71 % av de som bor i ett stöd- och omsorgsboende 

fick en läkemedelsgenomgång under 2018. Detta är en marginell förbättring sedan föregående 

år med tre procent. Verksamheten anger att de får ca 8,5 läkartimmar/v. Miniminivån för fast 

läkarkontakt är 1 tim./10 patienter. Då det finns 164 patienter i särskilda boenden på stöd och 

omsorg får alltså verksamheterna för lite läkartid.  
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Utifrån enkätsvaren finns utvecklingsområden 
Verksamhetsansvariga behöver lyfta de brister som framkommer i uppföljningen i samverkan 

med region Norrbotten. I grundavtalet finns beskrivet att region Norrbotten ska avsätta 1 

tim./10 patienter/v. vilket verksamheterna kan förhålla sig till när de för 

samverkansdiskussioner med ansvariga hälsocentraler. Samverkandiskussionerna behöver 

också innefatta diskussioner om vikten av att det finns bra samverkansrutiner gällande 

exempelvis årskontroller, diabetespatienter, författningsenliga dokument exempelvis gällande 

generella direktiv. 
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Läkemedelshantering 
 

En vanligt förekommande arbetsuppgift för både legitimerad personal och för 

omsorgspersonal med delegation är läkemedelshantering. Större delen av de som har insatser 

hjälp av kommunen med sin hälso- och sjukvård har insatsen hjälp med läkemedelshantering. 

Läkemedelshantering är också föremål för överlägset flest avvikelser i förvaltningen. På varje 

enhet där det ingår ansvar för hälso- och sjukvård samt förekommer läkemedelshantering ska 

det finnas en läkemedelsansvarig sjuksköterska. Vidare ska varje enhet ha en lokal instruktion 

som beskriver deras lokala hantering av läkemedel. För detta finns en mall som stöd och 

styrning framtaget som verksamheterna utgår från. Förutom detta finns 

förvaltningsövergripande rutiner som gäller för läkemedelshantering och delegering. 

Verksamheter som hanterar läkemedel genomgår årligen en extern kvalitetsgranskning av sin 

läkemedelshantering. Detta görs av en extern part och socialtjänsten har tjänsten upphandlad 

via Apoteket AB. Varje enhets lokala instruktion gås igenom av granskaren och enheterna får 

efter varje år en åtgärdsplan/rapport där det framgår vilka förbättringsåtgärder som behöver 

vidtas. Det görs också stickprovskontroller vid granskningarna där granskaren går ut i 

verksamheten, både i centrala läkemedelsrum och i patienternas läkemedelsskåp. Granskaren 

pratar också med delegerad personal och låter de beskriva och visa hur de gör när de hanterar 

läkemedel.  

 

Det finns i princip alltid något som behöver åtgärdas eller revideras vid de årliga 

granskningarna. MAS bedömning är att detta är en viktig årlig återkommande egenkontroll 

och också en orsak till att förvaltningen i överlag har god ordning gällande 

läkemedelshantering. Att det ska göras kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen är 

reglerat i socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering.   

 

Utmaningen i frågan om läkemedelshantering ligger främst inom delegeringsområdet där det 

återkommande framkommer brister i följsamhet till rutiner för delegerade uppgifter rörande 

läkemedelshantering. Att andelen undersköterske-utbildad personal minskar gör och kommer 

att göra att färre kommer att kunna utföra delegerade uppgifter och förvaltningen står inför ett 

stort förändringsarbete där man exempelvis anställer speciella hälso- och 

sjukvårdsundersköterskor som kan delegeras att utföra uppgifter istället för som det har sett ut 

senaste åren att de flesta som jobbat som omsorgspersonal har fått delegering. Denna 

omställning kommer att påverka verksamheterna i stor omfattning. I förvaltningen har detta 

redan skett inom hemsjukvården där hemsjukvården under 2019 anställde hälso- och 

sjukvårdsundersköterskor.  

 

MAS är den funktion i verksamheten som är utsedd att besluta om delegering av vårdansvar 

är förenliga med säkerhet för patienterna.  Men anledning av ökning av allvarlighetsgrad på 

avvikelser senaste åren så har MAS inskränkt vissa möjligheter för delegering. Den senaste 

innebär att inga nya delegeringar får utfärdas rörande insulinhantering om den delegerade inte 

har undersköterskeutbildning. Det kan också finnas behov av ytterligare inskränkningar 

framöver om allvarlighetsgrad på inrapporterade avvikelser ökar.  
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Uppföljning av läkemedelsanvändningen i 

särskilt boende för äldre  
 

Bakgrund 

Läkemedelsanvändningen i särskilt boende för äldre rapporterades enligt av socialnämnden 

beslutad internkontrollplan vecka 39-40 till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). I 2019 

års mätning ingick 482 personer.  

 

De läkemedel som är med i undersökningen är läkemedel som Socialstyrelsen anser 

olämpliga för äldre eller ska användas med försiktighet. 

Socialstyrelsen skriver att läkemedelsanvändningen hos äldre ökat kontinuerligt under de 

senaste 25 åren och det är särskilt påtagligt i särskilda boendeformer. Den omfattande 

läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och 

läkemedelsinteraktioner. Ett flertal studier genom åren har också visat att det förekommer 

irrationell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel hos äldre, bland annat 

antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande 

medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av den omfattande 

läkemedelsanvändningen hos äldre är det faktum att omkring en av tio akuta inläggningar av 

äldre på sjukhus, beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar.  

Äldre människor är mer känsliga för effekter och biverkningar av läkemedelsbehandling på 

grund av att kroppens förmåga att omsätta läkemedel försämras samtidigt som organens 

känslighet för läkemedel ökar med stigande ålder. Det kan till exempel yttra sig i att lugnande 

medel och sömnmedel får en förlängd verkan med kvarstående trötthet och dåsighet under 

lång tid. 

Kommunen har inga egna läkare anställda. Läkarna är anställda av Region Norrbotten. 

Kommunen har ansvar upp till sjuksköterskekompetens. Detta är viktigt i sammanhanget 

utifrån att det enbart är läkare som får ordinera och förskriva läkemedel i kommunens 

särskilda boenden.  

 

Resultat 

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

läkemedel. 

 

Neuroleptika används vid psykotiska tillstånd. Användningen har igen ökat med tre procent 

jämfört med föregående år. Användning av antidepressiva läkemedel har ökat med fem 

procent sedan föregående år och är för andra året i rad den högst uppmätta siffran sedan 

socialtjänsten påbörjade sina mätningar. Antiinflammatoriska smärtstillande ligger på fyra 

procent. Det är en markant ökning sedan tidigare års mätningarna. Andel av äldre med 2-3 

stående ordinationer av neuroleptika, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel ligger 

kvar på samma andel som föregående år (30 %) medan andelen av de som har en stående 

ordination av lugnande läkemedel och sömnmedel har ökat sedan föregående år med två 
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procent till 34 %. Sammantaget visar denna analys på att det generellt har ökat med 

läkemedelsanvändningen beträffande de uppmätta läkemedelena. Vid 2017 års mätning  

noterades den högsta andelen sedan 2009 gällande antidepressiva läkemedel.  Den siffran 

ökade återigen under 2018 och 2019. 50 % av de som bodde på särskilt boende för äldre vid 

mättillfället behandlades med antidepressiva läkemedel. Sedan 2011 är det en ökning med 19 

%. Andelen av de äldre som har mer än 10 ordinerade läkemedel har ökat och ligger nu på 26 

% och är den högsta siffran som uppmätts i dessa mätningar för den parametern.  

 

Analys 

Generellt kan man i de uppmätta parametrarna se att läkemedelsanvändningen ökat eller 

ligger kvar på tidigare uppmätta nivåer av läkemedelsanvändningen.  

 

2012 gjordes en revision av kommunens särskilda boende för äldre och i jämförelse med de 

data som revisorerna då använde sig av kan inte sägas ha minskat, istället har användningen 

av olämpliga läkemedel ökat. Samtidigt pekar Socialstyrelsen på att ökning av 

läkemedelsanvändningen i särskilda boendeformer har ökat nationellt. I 2017 års öppna 

jämförelser för äldre så anges att Piteå kommuns medborgare 75 år eller äldre boende i 

kommunens särskilda boenden hade 29,1% fler än tio läkemedel. Medianvärdet var i 

jämförelsen 31,3 så Piteå låg i den jämförelse medelmässigt. Vid 2018 års öppna jämförelser 

för äldre finns inte måttet fler än tio läkemedel med. Istället anges parametern ”Olämpliga 

läkemedel bland personer 75 år och äldre i särskilt boende (Andel personer 75 år och äldre i 

särskilt boende som behandlats med minst ett av sex olämpliga läkemedel vid mättillfället, 

2018). Piteå uppmätte där 10,1 %. För Piteås del så innebär det en gul markering i öppna 

jämförelser och över medianvärdet som är 8,2 för riket. Kommunens egen statistikinsamling 

visar på att 26  % av de som bor i särskilt boende för äldre hade fler än 10 ordinerade 

läkemedel, dock har då inte vid behovs läkemedel räknats med (vilket görs på nationell nivå).  

 

Socialstyrelsen analyserar följande via sin hemsida:” Förskrivningen av läkemedel till 

personer som är 75 år och äldre har ökat med ungefär 70 procent de senaste 20 åren. I de 

särskilda boendeformerna har varje person i genomsnitt 8-10 olika läkemedel. I ordinärt 

boende är användningen lika stor bland äldre med flera hälsoproblem. 

Att läkemedelsanvändningen är så stor bland äldre beror bland annat på 

 att nya läkemedel introducerats  

 oregelbunden kontakt med läkare  

 avsaknad av gemensam läkemedelslista  

 bristande dokumentation av läkemedelsordinationer  

 brist på rutiner för uppföljning och omprövning  

 brister när det gäller vilka läkemedel som används, hur de används, doseras och 

kombineras 

Många äldre har flera sjukdomar och besvär vilket medför att de behöver ta många läkemedel 

samtidigt. Riskerna för biverkningar och läkemedelsproblem ökar i och med detta. Det är 

viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet”.  
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Kontinuiteten av läkare och antalet läkemedelsgenomgångar bedöms som förhållandevis god 

inom kommunen. Detta indikerar således på sannolikheten är hög att det borde vara rätt 

läkemedel till patienterna och att de kontinuerligt får en genomgång av sin 

läkemedelsbehandling. Dock kan en nedgång av läkemedelsgenomgångar noteras vid årets 

mätning  Verksamhetsansvarig beskriver att verksamheten under 2019 haft en mer ”svajig” 

sjuksköterskeorganisation än tidigare vilket skulle kunna tyda på att ny eller inhyrd personal 

inte har samma  kännedom om rutiner för att initiera läkemedelsgenomgångar som fast 

anställd personal.  

 

Åtgärder 

Läkemedelsanvändningen har diskuterats de senaste åren inom kommunen och 

socialnämnden har sedan tidigare, i samband med genomförd revision 2012, beslutat om ett 

flertal punkter för att generellt försöka öka förutsättningarna för en reducerad 

läkemedelsanvändning. 

 

Det är viktigt att åtgärderna ses över tid. Att bara göra punktinsatser förväntas inte påverka 

läkemedelsanvändningen. Samtliga verksamheter behöver aktivt och kontinuerligt ha med sig 

frågan om insatser för att minska läkemedelsanvändningen i samverkan med regionen för att 

nå effekter.  

 

Äldreomsorgen har sedan 2012 haft reducerad läkemedelsanvändning och antalet äldre med 

fler än 10 ordinerade läkemedel som prioriterat nyckeltal. I sina kvalitetsplaner ska de ge 

större utrymme för att säkra kvalitet och målbild för en reducerad läkemedelsanvändning.  

 

Under 2013 och 2014 gjordes ett flertal insatser rörande utbildning av baspersonal och 

sjuksköterskor inom läkemedelsområdet. Även en kommunapotekare hjälpte till vid vissa 

enheters läkemedelsgenomgångar. Under 2019 har inga specifika utbildningar inom området 

hållits i äldreomsorgen. 

 

Åtgärdsförslag 

Samverkan ska ses som ett ledord i frågan om läkemedelsanvändningen. Det är viktigt i 

sammanhanget att påtala att det enbart är läkaren som har rätt att förskriva läkemedel. Därför 

är det viktigt att den årliga uppföljning av läkemedelsanvändningen ska finnas som underlag 

för dialog och samarbete vid de möten som sker mellan ansvarig hälsocentral och aktuellt 

särskilt boende för äldre.  

 

Under 2017 publicerade Socialstyrelsen rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 

äldre”. Rapporten ger en god och aktuell bild över läget och ger många bra förslag på hur man 

i verksamheter kan jobba för att försöka minska läkemedelsanvändningen och höja kunskapen 

hos personalen. I rapporten utpekas områden så som otillräcklig utbildning/fortbildning hos 

nyckelprofessioner (läkare, sjuksköterskor, omsorgspersonal), bristande kunskap om icke-

farmakologiska behandlingsalternativ, att äldre ofta behandlas för symtom, istället för att få 

en behandling grundad på omsorgsfull diagnostik, att det är svårt att skilja biverkningar från 
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symtom på nytillkomna eller förvärrade sjukdomar, att många läkemedelsordinationer inte 

omprövas utan förnyas slentrianmässigt som bidragande faktorer.  

 

Det är läkaren som ordinerar (bestämmer) läkemedel men socialtjänstens personal måste 

ifrågasätta lämpligheten av läkemedel som innebär riskfyllda biverkningar speciellt för de 

personer som har mer än tio ordinerade läkemedel. Frågeställningen ska vara följande: 

 Finns indikation behandling 

 Påverkas sjukdom/symtom av behandling 

 Ger behandlingen så få biverkningar som möjligt 

 Finns det andra behandlingar som kan hjälpa patienten istället för läkemedel 

 

Socialtjänstens personal behöver troligen också i större grad implementera icke-

farmakologiska behandlingsmetoder som de fått utbildning om. Exempelvis nutritionens 

betydelse, aktivitet, meningsfullhet och så vidare. 

 

För att ha kontinuerlig kontroll på de äldres läkemedelsanvändning så är minst årliga 

läkemedelsgenomgångar för målgruppen av största vikt. Kommunens personal kan vara 

behjälpliga till att påminna läkaren om detta och förbereda läkemedelsgenomgångar i 

möjligaste mån. Samtliga särskilda boenden för äldre ska ha lokal rutiner som samverkats 

fram med ansvarig hälsocentral om formerna för läkemedelsgenomgångar. 
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Inventering av skydds- och begränsningsåtgärder 

i särskilt boende för äldre och särskilt boende 

stöd- och omsorg  
 

Inventeringen är gjord under v. 39-40.  

De skydds- och begränsningsåtgärder som räknades var de individuella och ska vara 

ordinerade, medgivna och om de var dokumenterade. Exempel är brickbord, sänggrindar, 

larmmattor och grenselar. 

Resultat särskilt boende för äldre 

Skydds- och begränsningsåtgärder används för 26 % av de boende om sänggrindar räknas 

bort. Detta är en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Minskningen ses på samtliga 

skydds- och begränsningsåtgärder, men främst på grenselar och rörelselarm.   

 

44 % av de som bor på vård och omsorgsboende har sänggrindar. Detta är en ökning med 5 % 

jämfört med föregående år. 8 av totalt 211 sänggrindarna finns inte dokumenterat i HSL – 

journalen. Det beskrivs att det är de boende själva som önskat det för tryggheten, från 

personalens håll har det dock inte ansetts föreligga någon risk. 

 

När det gäller övriga skydds och begränsningsåtgärder så finns det några som inte är 

dokumenterade i HSL-journalen.  

 

En person uppges ha skydds- eller begränsningsåtgärder utan medgivande.  

 

Analys särskilt boende för äldre 

Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 

och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 

den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 

inte ramla ur sängen. 

 

Frågan om medgivande vid åtgärder är komplex. En mycket stor andel av de som bor på 

särskilt boende för äldre uppges ha kognitiv svikt och därför inte kunna svara ”regelrätt” på 

frågan om medgivande. De allra flesta patienter/brukare saknar också legala företrädare som 

kan träda in i deras ställe. Verksamheten beskriver att de försöker tolka patienternas 

viljeyttringar för att utifrån det leva upp till kravet om medgivande. Att inte sätta in 

skyddsåtgärder skulle kunna vara en brist utifrån identifierade fallriskproblem.  

Resultat stöd- och omsorgsboenden 

Skydds- och begränsningsåtgärder används för 15 % av de boende. Åtgärderna finns 

dokumenterade i HSL-journalen. Ingen som bor på ett stöd- och omsorgsboende hade 

larmmatta, eller grensele. En person uppges ha skydds- eller begränsningsåtgärder utan 

medgivande. 
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Analys stöd- och omsorgsboenden 

Skydds- och begränsningsåtgärder (sänggrindar, larmmattor, brickbord, rörelselarm, grensele 

och bälten) används för individen för att förebygga skada. Sänggrindar används dels för att 

den boende själv ska kunna vända sig i sängen, känna trygghet och för vissa personer för att 

inte ramla ur sängen. 

 

Andelen skydd- och begränsningsåtgärder har minskat med 1 % sedan föregående års 

mätning.  

 

Åtgärder 

Beslut om begränsningsåtgärder får inte tas utan medgivande. Det finns en åtgärder som är 

rapporterad utan medgivande. Det behöver hantera den bristen så den inte uppstår igen.  
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Uppföljning av blåsdysfunktion/urininkontinens  
 

Bakgrund 
Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem. I Sverige beräknas 530 000 personer över 65 år 

besväras av urinläckage minst en gång per vecka. Personer med inkontinens, oavsett orsak till 

besvären, drabbas av fler fallolyckor, använder fler läkemedel, har ett större antal andra 

hälsoproblem och sjukdomar samt rapporteras ha en lägre livskvalitet, vid jämförelse med 

personer som inte har inkontinens 

 

Blåsdysfunktion är inte en del av åldrandet utan ett symtom på att något är fel. Därför är det 

viktigt att alla med blåsdysfunktion blir erbjudna en basal utredning, där det ingår att 

identifiera bakomliggande orsaker och utesluta medicinska skäl. 

 

Socialstyrelsen beskriver att de i sina uppföljningar konstaterar att få äldre personer med 

inkontinens fått en förklaring till varför inkontinens förekommer. Socialstyrelsen beskriver 

vidare att behandlingen i första hand är inriktad på inkontinenshjälpmedel, utan föregående 

utredning. Rätt utredd och rätt inkontinenshjälpmedel är förutom en livskvalitetsfråga för den 

enskilde även en stor kostnadsfråga i verksamheten. 
 

Vidare beskriver också socialstyrelsen att det blivit allt vanligare att använda begreppet 

blåsdysfunktion som ses som ett vidare begrepp som beskriver fler symtom (urinläckage, 

tömningsproblem och trängningar). 

 

Definition inkontinens enligt socialstyrelsen: ”urininkontinens är ett läckage av sådan 

omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad”. Basal utredning vid 

urininkontinens syftar till att identifiera bakomliggande orsaker och utesluta eventuella 

medicinska skäl till inkontinensen. Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

sker utifrån den enskilde personens behov. Det ska ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ske av 

hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att förskriva inkontinenshjälpmedlet. Den 

individuella utprovningen av inkontinenshjälpmedel ska dokumenteras i patientjournalen. 

 

I patientsäkerhetsberättelsen 2014 beskrevs att det sedan 2003 funnits länsgemensamma 

riktlinjer för urininkontinens/urinläckage, men att dessa har av oklar anledning aldrig hade 

antagits av socialnämnden och ej heller implementerats eller arbetats utifrån i kommunen. 

Förvaltningsövergripande styrdokument finns upprättat beträffande att det är sjuksköterskor 

anställda inom socialtjänsten som har behörighet att utprova och förskriva 

förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention och tarminkontinens.  

 
Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen för Hälso- och sjukvård antas årligen av Socialnämnden. I den framgår 

att frågor om inkontinens ska följas upp under 2019. Bakgrunden till internkontrollen handlar 

om att vårdgivaren, men även verksamheten, behöver få en uppfattning om hur arbetet med 

inkontinens och inkontinenshjälpmedel i dagsläget ser ut i verksamheterna för att kunna vidta 
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relevant styrning och eventuellt förbättra processen runt blåsdysfunktion. Den första 

mätningen gjordes 2014. 
 
Resultat 
Följande fem frågor ställdes till särskilt boende för äldre, särskilda boenden stöd- och omsorg 

samt hemsjukvården: Antal personer med inkontinenshjälpmedel?, Sker utprovning om behov 

uppstår av inkontinenshjälpmedel?, Antal  personer med genomförd inkontinens utredning  

avseende urinläckage?, Antal personer med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel?, 

och antal som har inkontinenshjälpmedlet dokumenterat i hälso- och sjukvårdsjournalen? 

 

I resultatet kan man se att det är en stor andel patienter som använder inkontinenshjälpmedel. 

87 % (85 % 2018 och) i särskilt boende för äldre, 24 % (23 % 2018) i särskilt boende stöd- 

och omsorg och 55 % (59 % 2018) av de som finns inskrivna i hemsjukvården. Sett till hela 

förvaltningen så innebär det att 65 % av de som är patienter använder inkontinenshjälpmedel. 

 

I frågan om patienterna har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel svarade 

verksamheterna att i snitt hade 92 % (82 % 2018) fått sina hjälpmedel individuellt utprovade. 

23 % har fått en basal utredning av sina inkontinensproblem. I särskilt boende för äldre kunde 

man se att andelen som fått en basal utredning ökat med 8 % och det är 22 % som har en basal 

utredning. I stöd och omsorgsboendena har andelen som fått sina inkontinensproblem utredda 

minskat och där är det 36 % av de som använder inkontinenshjälpmedel som fått sina problem 

utredda. 93 % (86 % 2018) uppges ha inkontinenshjälpmedel dokumenterat i patientjournalen.   

 

Analys 

I resultatet kan man se att det är ungefär samma andel personer som använder 

inkontinenshjälpmedel. Två tredjedelar av förvaltningens patienter använder 

inkontinenshjälpmedel. Andelen personer som fått en utredning är fortsatt mycket låg.  

Med anledning av att det är så få som blivit utredda för sin blåsdysfunktion kan det finnas risk 

för att det finns personer som skulle kunna ha behandlats för en grundåkomma och kanske 

helt eller delvis blivit av med sina besvär. 

 

Socialnämnden har i patientsäkerhetsberättelsen uppmärksammat verksamheterna om de 

bristande resultaten de senaste åren men trots det ses inga större förändringar.  

 
Åtgärder 
På länsnivå finns rekommenderat från kommunförbundets socialberedning i november 2014 

om att medlemskommunerna ska anta de länsgemensamma riktlinjerna vid 

urininkontinens/urinläckage. Socialnämnden antog dessa riktlinjer 14 juni 2015.  

 

Hälso- och sjukvårdschefen kommer att ansvara för att utvidga SIP-teamets checklistor i 

frågan om inkontinens i syfte att aktualisera frågeställningarna i samband med övertagande av 

vårdansvar in i hemsjukvården från primärvården.  
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Återkoppla inkomna resultat till berörda verksamhetsområden så att dessa kan vidta 

nödvändiga åtgärder för att förbättra resultaten. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen 

personer som får en basal inkontinensutredning. 
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Följsamhet till basala hygienrutiner och 

klädregler i socialtjänsten 

 

Det är socialstyrelsen som fastställer regler för basal hygien i vård och omsorg. Reglerna är 

regalerade i detalj och sedan 2015 så omfattar reglerna inte bara hälso- och sjukvården utan 

även insatser som utförs inom socialtjänstlagen i hemtjänsten eller särskilda boenden samt 

inom lagen för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade när insatsen ges inom 

särskilt boende. Reglerna omfattar även den som är under utbildning.  

Reglerna ska följas när det är arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård) 

eller vid de arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den som beviljats insatsen 

(omsorg). 

Orsaken till reglerna är att minska/förhindra smittspridning. 

 

Korrekt följsamhet av basala hygienrutiner innebär att: 

 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, 

eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett 

vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. 

Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är 

eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som 

kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål 

före desinfektion. 

 Skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma i kontakt med 

kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra 

när handskarna sätts på. Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska 

vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje 

vård- eller omsorgsmoment. 

 Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat 

biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, 

skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. 

Om skyddskläder används vid vård av eller omsorg om flera personer efter 

varandra, ska de bytas mellan varje person. 
 

Korrekt följsamhet av klädregler innebär att: 

 Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får 

de dock även bäras vid färd mellan dessa. Arbetsklädernas ärmar ska vara så 

korta att de slutar ovanför armbågen. Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om 

de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart 

som möjligt. 

 Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, 

förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från 

konstgjorda material. 
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 Håret ska vara kort eller uppsatt om det längre än axellångt eller riskerar att 

hänga ner. 

 

Särskilt boende för äldre 
Alla yrkesgrupper som var i nära kontakt med patienterna/brukarna observerades av särskilda 

utsedda observatörer. Observationerna skedde öppet med lärande/diskussion. Det 

genomfördes även en självskattning.  
 

Resultat öppen kontroll  

30 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. (Samma resultat som föregående 

år). När det gäller klädregler var det 86 % (minus 4 %) som följde klädreglerna. 

26 % hade korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. (Plus 3 % sedan 

föregående år).   

 

Resultat självskattning  

72 % uppgav att de hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 

84 % uppgav att de följde klädreglerna. 

 

Analys 

Resultatet visar på att enbart 30 procent följer Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 

när granskningen genomförs öppet. Resultaten förbättras när självskattning genomförs men 

även i de mätningarna ses bristande följsamhet till reglerna. Jämfört med föregående år har 

resultatet i de öppna kontrollerna förbättrats och är ungefär lika i självskattningen.  

Hemsjukvården (dag) 

Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Totalt 18 personer lämnade in 

självskattningsformuläret. 

 

Resultat 

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

Analys 

Resultatet har förbättrats sedan föregående år, men då mättes dag och nattpersonalen 

gemensamt.  

 

Resultat särskilt boende och hemsjukvården natt 
Få inlämnade resultat, endast fem personer.  

 

Resultat 

80 % uppgav att de hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 

60 % uppgav att de följde klädreglerna. 
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Analys 

Det är först gången nattpersonalen mäts gemensamt på detta sätt. Men det är tydligt att det 

behöver ske förbättringar. 

Äldrecentrat 
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Totalt 40 personer lämnade in 

självskattningsformuläret. 

 

Resultat  

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

 

Analys 

Det har skett markanta förbättringar sedan föregående års mätning. Noterbart är dock att det 

var betydligt färre personer som deltog i mätningen.  

Särskilt boende stöd- och omsorg  
Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär.  Det är svårt att dra några 

slutsatser av resultatet för omsorgspersonalen eftersom att det enbart var 20 personer som 

lämnade in självskattningen jämfört med föregående år då det var 112 personer. När det gäller 

hälso- och sjukvårdspersonalen så har dock samtliga sjuksköterskor lämnat in 

självskattningen. Resultat och analys nedan baseras enbart på hälso- och sjukvårdspersonalens 

inlämnade uppgifter.   

 

Resultat 

100 % hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 100 % följde klädreglerna.  
 

Analys  

Resultatet har förbättrats sedan föregående år.  

Rehabenheten 

Uppföljningen skedde med hjälp av självskattningsformulär. Personal har följts upp via 

självskattningsformuläret.  

 

Resultat 

72 procent hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 94 procent följde 

klädreglerna. 

 

Analys 

Resultatet gällande basala hygienrutiner är förbättrade sedan föregående års mätning med 5 

procent. Enhetens förbättringar ligger i att använda handsprit före patientarbete samt att 

använda förkläde vid patientarbetet.   
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Hemtjänsten 

Det är andra gången hemtjänsten redovisar följsamhet till de basala hygienreglerna via 

självskattningsformulär. Sedan föregående år är det en halvering av inlämnade 

självskattningsformulär.  

Resultat 

76 procent hade korrekt följsamhet till de basala hygienrutinerna. 60 procent följde 

klädreglerna. 

 

Analys 

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

för hygienrutinerna är förbättrade sedan föregående år medans följsamhet till klädreglerna har 

försämrats.   

 

Åtgärdsförslag 

Observatörerna som genomförde hygienkontroller inom särskilt boende för äldre är, föreslår 

insatser i frågan om användning av handskar där de beskriver en överanvändning.   

 

Var och en som arbetar i vård- och omsorgsverksamhet har ett ansvar att följa uppsatta 

regelverk. Det är också ett viktigt chefsansvar att följa upp att personalen följer de fastställda 

reglerna. Verksamheterna bör dialogisera och påminna om hygienreglerna återkommande. 
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Fall och fallskador i särskilt boende för äldre och 

äldrecentrat.  
 

Bakgrund 

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre 

skadar sig och konsekvenserna kan bli allvarliga. Fallolyckor är den i särklass viktigaste 

olyckstypen i Sverige. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig konsekvenserna 

kan bli allvarliga. Bland de viktigaste åtgärderna inom hälso- och sjukvården när det gäller att 

förhindra fall och fallskador är att bedöma om en patient har förhöjd risk att falla och därefter 

utreda vilka åtgärder som ska sättas in.  

 

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

 

En viktig del för hälso- och sjukvårdens ansvar i kommunen är att jobba med 

riskbedömningar och utifrån riskbedömningarna jobba med åtgärder utifrån det. Fallrapporter 

finns som verktyg för särskilt boende och äldrecentrat att arbeta med. Uppmärksammas 

brister i arbetet med fallolycksrapportering ska det hanteras enligt 

avvikelsehanteringsprocessen. En fallolycka kan således leda till antingen en SOL eller HSL-

avvikelse. Systemet både med fallolycksrapporter och avvikelser digitaliserades under året.  

 

Resultat 

2019 inrapporterades totalt 1473 fall i särskilt boende för äldre och på äldrecentrat.  Det är en 

minskning med 251 fall sedan föregående år. Det var 42 st. som ådragit sig en fraktur vilket är 

en ökning med tre frakturer från föregående år.  
 

Analys 

Verksamheten har som krav att jobba med riskbedömningar för alla som bor på ett särskilt 

boende för äldre. En riskvärdering gällande fallrisk ska göras inom ett dygn från det att en 

person flyttat in på ett sådant boende. En riskbedömning ska vara gjord senast en månad efter 

att en boende flyttat in. Riskbedömningar ska göras minst två gånger per år, oftare vid behov. 

Åtgärder kopplade till riskbedömningen ska sättas in vid behov. Riskbedömningar och 

eventuellt insatta åtgärder ska journalföras och följas upp. 

 

I den journalgranskning som genomförts på särskilt boende för äldre så uppmättes även i hur 

många journaler det fanns dokumenterat att fallriskbedömning var genomförd. 

Fallriskbedömning fanns registrerade i 98% av journalerna. Detta är ett likvärdigt resultat 

jämfört med föregående år. 

 

Åtgärd: 

Det behöver ske aktiva analyser av resultaten på de olika enheterna. Det som behöver 

analyseras kan vara om åtgärder sätts in i rätt omfattning och om man använt sig av ”rätt” 

åtgärder. Behövs miljöanpassningar exempelvis. Rapport och sammanställning kommer att 

överlämnas till ledningen.  
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Läkemedelshändelser/rapporterade avvikelser i 

äldreomsorgen  
 

Den som arbetar i Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera händelser (avvikelser) som 

har betydelse för en god och säker hälso- och sjukvård. Avvikelsen skrivs av den personal 

som uppmärksammat händelsen. Avvikelsen lämnas därefter till sjuksköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut eller närmsta chef som ansvarar för att identifiera, rapportera, analysera, 

åtgärda, informera enhetschef och slutligen följa upp vidtagna och planerade åtgärder. 

Avvikelser som har högre än 4 riskpoäng skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) som bedömer om inrapporterade avvikelser ska rapporteras enligt Lex Maria. En 

bedömning görs om det inträffade kan hanteras i det lokala kvalitetssäkringsarbetet eller om 

avvikelsen medfört vårdskada alternativt risk för sådan. Om avvikelsen medfört allvarlig 

vårdskada, alternativt risk för sådan skall avvikelsen hanteras som ett ärende som anmäls till 

inspektionen för vård- och omsorg (Lex Maria ärende). 
 

Avvikelsehanteringsprocessen är vårdgivarens absolut viktigaste verktyg i 

patientsäkerhetsarbetet, det är vidare viktigt med högsta möjliga följsamhet till arbetet runt 

avvikelser. Målet är att vården ska leda till färre vårdskador och därmed en ökad 

patientsäkerhet. 
 

Resultat 
1197 (+ 333) läkemedelshändelser inrapporterats i äldreomsorgen. 67 (- 319) patienter har fått 

någon form av reaktion av de inträffade läkemedelshändelserna.  
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Den klart vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse under året var utebliven dos (682 st.  

cirka 60 % av inrapporterade läkemedelsavvikelser). Personalen har missat att ge patienten 

läkemedlet. Jämförelsevis med tidigare år har andelen av vanligaste orsak sett likvärdig ut. 

 

Analys 

Bristande följsamhet till rutinerna och brister i utförandet (74 % ) är de vanligaste 

förekommande orsakerna till läkemedelsavvikelserna.  
 

Under 2019 har 1197 läkemedelshändelser rapporterats i äldreomsorgen. Det är cirka 28 % 

fler än föregående år. 40 patienter uppges ha fått reaktioner av de inträffade 

läkemedelshändelserna. Det är en kraftig minskning av konsekvenser sedan föregående år. 

Däremot är det möjligt att den kraftiga minskningen beror på ett annat sätt att registrera 

konsekvenserna. Tidigare år har vi inte särskilt risk för konsekvens och konsekvens. Det är 

således troligt att det är det som är orsaken till de förändrade data. Förekommande reaktioner 

har varit ökad smärta, oro, dålig sömn, tungandning och trötthet.   
 

Med anledning av byte gällande avvikelsehanteringssystem och således medföljande 

förändringar i statistikmoduler så behöver analysen ses i det ljuset. Men, att antalet avvikelser 

ökar och att andelen som får en konsekvens av händelsen minskar är generellt mycket 

positivt.  Generellt sett talar sådana data för  rapporteringsbenägenhet och riskmedvetenhet. 

Målet är fortsättningsvis att ha en hög rapportering av avvikelser och en extremt låg frekvens 

av patientpåverkan.  

 

I 86 % av alla inrapporterade läkemedelsavvikelser anges som åtgärd ”kontaktat 

sjuksköterska”. I arbetet så innebär det att de brister som inträffar förutom patientpåverkan 

och risker för patienter att det går åt en ansenlig och ökande mängd tid för sjuksköterskor att 

rätta till/hantera misstag som skett i verksamheten vilket alltså inte hade behövts om 

exempelvis rutiner följts. 
 

Inrapporteringsfrekvensen är fortsatt mycket ojämn från de olika enheterna vilket indikerar på 

att det fortsatt finns verksamheter som med största sannolikhet skulle kunna öka sin frekvens 

av avvikelserapportering. Exempelvis har hemsjukvården nästan hälften av alla patienter och 

borde ha fler inrapporterade avvikelser. Dock har deras inrapporterade avvikelser ökat igen 

sedan föregående år. Hemsjukvården och äldrecentrat stod för 28 % (+ 7 % sedan föregående 

år) av de inrapporterade avvikelserna och således står de särskilda boendena för äldre för 62 

% av inrapporterade avvikelser.  
 

Åtgärd/åtgärdsförslag 

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

 

Varje verksamhet måste reflektera över varför avvikelsehanteringen är så ojämn mellan de 

jämförda verksamheterna. Att ständigt återkomma till diskussioner om att avvikelsehantering 

är ett viktigt verktyg för att förbättra processer och kvalitén i förvaltningen är en viktig 

chefsuppgift. Avvikelsehanteringen är det i särklass viktigaste verktyget förvaltningen har för 

att kunna finna risker, brister och att kunna arbeta förbyggande både strukturellt och i varje 
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enskild avvikelse. Det är viktigt att chefer på alla nivåer, inklusive högsta ledningen, 

aktualiserar och diskuterar och följer upp avvikelsehanteringsprocessen återkommande och att 

alla chefer själv säkerställer att de har en bild över avvikelser och förbättringsarbete som finns 

i den egna verksamheten. Avvikelsehanteringen måste fullt ut bli en naturlig del i det 

vardagliga förbättringsarbetet för att se enskilda och strukturella brister som åtgärdas eller 

lyfts till rätt nivå.. I arbetet med systematiskt förbättringsarbete ska även att patienter och 

närstående ska vara delaktiga. 

 

Socialchefen har fattat beslut om att inleda ett förvaltningsövergripande projekt under tre år i 

syfte att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet med start 2020.  
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Sammanställning av övriga hälso- och 

sjukvårdsrapporter inom äldreomsorgen  
 

Informationsöverföring 

Det var enbart 5 st, sexton färre avvikelser inom informationsöverföring sedan föregående år. 

I beskrivningarna framgår att man missförstått uppdraget, att en patient åkt hem och 

information inte nått fram.  

 

Medicinsk teknik 

En ökning av rapporteringar ses inom området medicinsk teknik. Vid genomgång 

uppmärksammas att det största flertalet av dessa nog skulle ha rapporterats som 

läkemedelshändelser. Uppskattningsvis är det ca, 70 % av dessa avvikelser som är 

felregistrerade. Av de ca 30 % som blir kvar handlar de rapporteringarna främst om felaktigt 

använda hjälpmedel och skyddsåtgärder.  

 

Omvårdnadshändelse 

Femtioåtta fler avvikelser inom kategorin omvårdnadshändelser sedan föregående år. Även i 

denna kategori noteras att ett sort flertal förefaller ha felregistrerats, även här kan man se att 

ett flertal handlar om läkemedelshantering och det noteras även att ett flertal av rapporterna 

troligen borde ha rapporterats inom SOL-avvikelse-systemet. I de som dock rapporterats så 

noteras en ökning av rapporteringar som rör trycksår. . 

 

Övriga HSL-avvikelser 

De allra flesta av dessa är rapporteringar gällande att ärenden inte har påbörjats inom rätt tid 

gällande rehab. Det kan ses en markant ökning av denna typ av rapporter under året.  

 

Lex Maria 

Avvikelser som orsakat den boende allvarlig vårdskada eller utsatts för risk att drabbas av 

vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). En anmälning till IVO 

gjordes under 2019 gällande äldreomsorgen. 
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Sammanställning av hälso-och sjukvårds 

avvikelser, inklusive fallrapporter i särskilda 

boenden stöd och omsorg 

Läkemedelsavvikelser 
73 läkemedelsavvikelser inrapporterades. Det är tjugoen fler än föregående år. De vanligast 

inrapporterade avvikelserna avsåg utebliven läkemedelsdos (59 %). Men det förekom även 

avvikelser där man gett för hög/ för låg dos och till och med förväxlat patient och läkemedel. 

Två patienter (3 %) hade fått någon konsekvens.  

 

Informationsöverföring 

Inga avvikelser gällande informationsöverföring har rapporterats.  

 

Omvårdnadsbrist 

1 st. (Linneboendet) gällde inskickande av patient m smärtproblematik. 

 

Medicinsk teknik 

Inga avvikelser gällande medicinsk teknik har rapporterats.  

 

Från annan part 

2 st. (1 st. kollektivet 1 st. Vandrarstigen) 

 

Fall/fallolyckor  

60 stycken (45 stycken 2018) rapporterade fall. Tre fall uppges ha lett till fraktur.  

 

Sammanfattning 

Antalet avvikelser inom SO anses kunna ökas. Avdelningen ansvarar för 165 patienters hälso- 

och sjukvård så det mest troliga, trots årets ökning, är att det förekommer en 

underrapportering av avvikelser. 

 

Resultaten redovisas till ledningen.  

 

I stöd- och omsorg gjord sjuksköterskorna under 2019 2822 (- 10 st.) st. besök till sina 

patienter. 
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Förekomst av trycksår i särskilda boenden och 

hemsjukvården  
 
Under september/oktober 2019, redovisade de särskilda boendena, äldrecentrat samt 

hemsjukvården förekomst av trycksår.  

 

Det är första gången förvaltningen följer upp förekomst av trycksår baserat på en sexgradig 

nationell skala. Tidigare uppföljningar har enbart följt upp om det finns trycksår eller ej och 

var dessa har uppstått, egen eller annan vårdgivares verksamhet. Detta gör det svårt att göra 

jämförelser av dessa data med tidigare år då man kan anta att det tidigare enbart rapporterats 

det som verkligen just varit ett sår, ej rodnader. Bedömningen har dock varit att det har varit 

nödvändigt att anpassa mätmetoden mot ett nationellt förhållningssätt och detta kommer 

framgent att ge en mer korrekt jämförbarhet både lokalt men även nationellt.  

 

Resultat 

I stöd- och omsorgsboendena uppmättes inga trycksår. 

 

Patientunderlaget är förhållandevis likvärdigt i antalet patienter mellan hemsjukvården och 

särskilt boende för äldre (414 st. respektive 483st.). Det har skett en ökning av trycksår både i 

särskilt boende för äldre och i hemsjukvården. I särskilt boende för äldre har 98 % av de 

boende fått en riskbedömning för trycksår. Motsvarande siffra för hemsjukvården är att inga 

patienter i hemsjukvården fått någon riskbedömning för trycksår. 

 

Förekomsten av trycksår är 39 stycken. Det är en kraftig ökning sedan mätningen föregående 

år. Två tredjedelar av trycksåren har uppkommit i kommunens egen verksamhet. Ökningen av 

trycksår ses både i egen och annan vårdgivares verksamhet.   

 

Orsaken till att trycksår uppkommer kan indelas i direkta orsaker: tryck, skav och värme och 

faktorer som samverkar med dessa: tid, friktion, fukt och bristande hygien. 

Förekomsten av trycksår kan ses som ett kvalitetsmått på den omvårdnad som ges och därför 

följs förekomsten av trycksår upp årligen. 2019 var förekomsten av trycksår 4 %. Året innan 

var det 2 % och året dessförinnan 1 %.  

 

Analys 

Med anledning av att vi förändrat uppföljningsmetod så är det svårt att göra en intern 

jämförelse. För att göra någon form av jämförelse så kan man se att regionens närsjukvård i 

Piteå vid sin mätning under 2019 hade 17,9 % trycksår på inneliggande patienter. Det finns 

också att tillgå en presentation från de kommuner som ingick i den nationella mätningen via 

senior alerts hemsida 2018, där kunde man se att kommunerna i snitt hade 6,25 % trycksår. Så 

i jämförelse med dessa kan förvaltningen sägas fortsatt ha en relativt låg siffra av trycksår. 

Samtidigt så är den nationella uppfattningen att samtliga trycksår går att undvika, så i relation 

till det så är givetvis förvaltningens uppmätta resultat för höga och det innebär således att ett 

förbättringsarbete finns att göra inom området. Verksamhetsområdeschef inom särskilt 
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boende för äldre beskriver att kunskapen om trycksår upplevs ha minskat vilket har lett till att 

sjuksköterskorna måste jobba mer aktivt med att ordinera vändscheman.  

 

Det är angeläget att hemsjukvården intensifierar sitt arbete med riskbedömningar av trycksår 

hos sina fokuspatienter  

 

Åtgärder 

I hemsjukvården beskriver hälso- och sjukvårdschefen att de kommer att arbeta för att 

intensifiera arbetet på fokuspatienter och ett försök ska göras för att få igång ett tidigare 

påbörjat samarbetsprojekt ”trygg hemma”, som tyvärr har stannat av.  

 

Åtgärdsförslag  
Resultat och analys överlämnas till hälso- och sjukvårdschef samt berörda avdelningschefer 

för att aktualisera kvalitetssäkring vid sina berörda enheter. Det är fortsatt av högsta vikt att 

de som får sin hälso- och sjukvård inom förvaltningens verksamheter verkligen får en 

riskbedömning gällande trycksår och utifrån individuella resultat får relevanta åtgärder 

insatta. Kunskap är också ett viktigt område för att undvika trycksår. Troligen behövs 

generellt utbildningsinsatser och diskussioner för att öka medvetenheten om problematiken. 
 

 

.  
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Specifika uppföljningsparametrar för 

hemsjukvården  

Antal hemsjukvårdspatienter. 

409 (224K, 177M) – är en minskning sedan föregående år med 14 stycken. 

Fokuspatienter i hemsjukvård. 

Genom arbetssättet trygg hemma så styrs att hemsjukvården ska jobba med fokuspatienter och 

på dessa patienter vidta bland annat riskbedömningar. Vid mätningen var det 21 stycken (9K, 

12M) patienter som var registrerade som fokuspatienter. Det är tredje gången detta mäts. Det 

är en kraftig minskning av antalet fokuspatienter. 2018 var det 64 stycken som var bedömda 

som fokuspatienter. Totalt har det på dessa patienter utförts 32 stycken riskbedömningar av 

något slag (fall, trycksår, undernäring, blåsdysfunktion, munhälsa och/eller riskbedömning). 

Upprättandet av samordnade individuella planer (SIP) under året. 

289 stycken SIPar har upprättats. Det är en ökning med 39 st. sedan föregående år.  

Hemsjukvårdspatienter med namngiven behandlingsansvarig läkare.  

Fanns för 88 % av patienterna. Det är tre procent sämre än föregående år. 

Hemsjukvårdspatienter med en patientansvarig sjuksköterska (fast vårdkontakt). 

Samtliga hemsjukvårdspatienter hade en fast vårdkontakt 2019. Det är samma resultat som 

föregående år. 

Antal hembesök av distriktsköterska/sjuksköterska: 1783 st. ( - 114 st.). 

Antal hemsjukvårdbesök av distriktsköterska/sjuksköterska: 14 597 st. (- 451 st.). 

Antal utförda besök av nattsjuksköterskor i hemsjukvården: 1154  st. (+ 269 st.) 

Analys 

Överenskommelsen mellan kommunerna och Region Norrbotten gällande att alla som blir 

hemsjukvårdspatienter följs inte fullt ut. Det finns brister i uppföljningen avseende antalet 

patienter som har en upprättad SIP. För de patienter som inte får en SIP blir det otydligt 

vilken vårdgivare som ansvarar för vad och uppdraget till hemsjukvården blir heller inte 

tydligt. Jämfört med föregående år var det 29 st. fler hemsjukvårdspatienter som hade en 

fastställd SIP. Målet måste vara att alla hemsjukvårdspatienter får en SIP.  

Alla patienter har inte heller fått en namngiven patientansvarig läkare, det har minskat med tre 

procent sedan föregående år. Detta är bekymmersamt och om verksamheten inte vet vem som 

är ansvarig läkare så blir det svårt att veta till vem de ska vända sig när behov av läkarkontakt 

behövs. Det är positivt att alla hemsjukvårdspatienter har en namngiven fast vårdkontakt 

(ansvarig sjuksköterska) i kommunen. 

(122 av 320)
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För tredje gången uppmättes hur många av hemsjukvårdens patienter som är så kallade 

fokuspatienter. Det är 43 färre än vid föregående års mätning. Dessa kan antas ingå i gruppen 

mest sjuka äldre och enligt den samarbetsrutin som finns mellan hemsjukvården och 

kommunens primärvård ska denna grupp ha stärkta insatser. 
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Delegationer utfärdade av sjuksköterskor och 

fysioterapeuter/sjukgymnaster i socialtjänsten 

2019 
 

Bakgrund 

Fördelning av arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälso- och sjukvård sker i regel 

genom att befattningar inrättas och att dessa är förknippade med vissa formella 

kompetenskrav. En sjuksköterska ska normalt utföra uppgifter som hon i sin egenskap av 

sjuksköterska är utbildad för och därför formellt kompetent för. Delegering av arbetsuppgift 

innebär att en person som är formellt kompetent för en uppgift inom hälso- och sjukvård 

överför uppgiften till en person som besitter reell kompetens att utföra den. Socialstyrelsen 

styr via föreskrift (SOSFS 1997:14) hur delegeringar ska utformas och hanteras. I kommunen 

finns också lokala rutiner för verksamheten att förhålla sig till och det finns också en 

delegeringsguide som beskriver inom vilka områden som delegering är möjligt att använda. I 

föreskriften framgår också att delegeringsmöjligheten kan användas i undantagsfall.  

Delegering är inte avsett att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl.  

 

I kommunen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som bland annat ska 

ansvara för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten. (Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80. 4 kap.6.4§). I föreskrift om 

delegering framgår att den som har det yttersta ansvaret för att delegeringar tillgodoser 

patientsäkerheten kan meddela restriktioner i fråga om delegeringar inom verksamheten. 

Vidare framgår av föreskriften att den som är ytterst ansvarig befattningshavare fortlöpande 

hålls underrättad om delegeringsbeslut. Den senaste tillgodoses genom att MAS kontrollerar 

alla delegeringar som görs inom verksamheten. Att kontrollera enskilda delegeringar ger dock 

en ensidig bild över delegeringsförfarandet och en aggregerad analys behöver också ske 

utifrån ansvar inom ledningssystemet för kvalitet. Med anledning av det så har socialnämnden 

från 2017 beslutat att uppföljningar av delegationer ska vara en del av den interna kontrollen 

inom hälso- och sjukvård. 

 

Omsorgspersonalen som är anställda inom socialtjänsten är inte anställda som hälso- och 

sjukvårdspersonal men träder in i den rollen när vid de tillfällen då de biträder en legitimerad 

personal exempelvis genom delegering.  

 

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

 

Resultat 
I dagsläget finns, tyvärr, inga uttalade rekommendationer från Socialstyrelsen gällandes hur 

många delegeringar som kan vara rimligt/sjuksköterska att ansvara för. Tidigare har 

myndigheten uttalat sig och en skrivning som finns med i slutrapport om hemsjukvård inför 

övertagandet som säger att en rimlig nivå gällande delegeringar innebär ca 30 delegeringar i 

genomsnitt. MAS bedömning är att detta kan vara ett klokt riktmärke utifrån att 

förvaltningens sjuksköterskor även har ett omfattande patientansvar. Arbetet runt delegeringar 
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innebär många gånger omfattande kunskapsöverföring, testning och uppföljning av utförda 

delegeringar ska följas upp kontinuerligt av den som delegerat en uppgift.  

 

Inventeringen visar endast på hur många personer en sjuksköterska har delegerat, inget om 

mängden överförda uppdrag som finns i varje delegering. Den vanligaste uppgiften att 

delegera är att överlämna läkemedel. 

 

I särskilt boende för äldre är antalet delegeringar i snitt 19 delegeringar/årsarbetare 

sjuksköterska.  Sedan föregående år är det en minskning med 6 delegeringar/årsarbetare 

sjuksköterska. I hemsjukvården är antalet delegeringar i snitt 58 delegeringar/årsarbetare 

sjuksköterska. Likaså här ses en minskning med 5/årsarbetare sjuksköterska sedan föregående 

år. I stöd och omsorg har varje sjuksköterska i snitt 121 delegeringar. Detta är en ökning med 

21 delegeringar/ årsarbetare sjuksköterska sedan föregående år.  

 

Gällande delegationer som är utfärdade av sjukgymnaster/fysioterapeuter så kan man 

konstatera att Äldrecentrat inte utfärdat några delegeringar. I hemsjukvården är det fyra 

sjukgymnaster/fysioterapeuter som delegerat arbetsuppgifter och inom stöd och omsorg är det 

en. Sedan föregående år har antalet delegeringar från rehabpersonal ökat.  
 

Analys 

Både hemsjukvården men framför allt fortsatt inom stöd och omsorg måste sjuksköterskorna 

anses ha för många delegeringar utifrån riktmärke i övertagande rapport hemsjukvård samt 

socialstyrelsens tidigare riktmärke. Det är positivt att man kan se en minskning av antalet 

delegeringar inom hemsjukvården (9 %). Det är däremot bekymmersamt att stöd och omsorg 

kraftigt ökar sin omfattning av delegationer med 20 procent. Som skäl anges att många 

anställda i poolverksamheten får delegering för läkemedelshantering. Antalet delegeringar 

inom det området är för högt. Samtliga verksamheter beskriver att de skärpt sina åtaganden 

kopplade till delegeringsarbetet men inkomna avvikelser tyder fortsatt på att det både finns 

brister kopplat till kunskapsbrister, följsamhet till gällande rutiner samt bristande uppföljning 

av genomförda delegeringar. Antalet delegeringar inom särskilt boende för äldre ligger inom 

en klart acceptabel nivå. Beskrivning från verksamhetsområdeschefen inom 

verksamhetsområdet är att orsaken till de minskade delegeringarna är minskad kompetens hos 

baspersonalen och således minskar antalet som delegeras. Verksamhetsområdeschefen 

beskriver en upplevelse av ansvarstagande som grund för de minskade delegeringarna inom 

verksamhetsområdet. Det finns också en fundering om det kan vara så att 

inhyrningssjuksköterskor jobbar mer självständigt och delegerar mindre? Detta är dock inget 

som kan styrkas. 

 

Åtgärd 

Inom hemsjukvården har det under 2019 permanentats projektet med hälso- och sjukvårds 

undersköterskor. Området har utökats från projektperioden. Målet är fortsatt att i första hand 

varit att ”ta tillbaka” risk-delegeringar. Främst delegerade insulin-insatser.  

 

Inom hemsjukvården noteras också ett aktivt arbete med att säkra upp delegeringshanteringen. 

Hälso- och sjukvårdschefen beskriver ett omfattande arbete inom verksamhetsområdet med 

presentationer, processer, underlag, fotografering med mera för att säkra upp arbetet med 
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delegeringar. MAS ser positivt på de förbättringsarbeten som genomförs inom den 

verksamheten.  

 

MAS har beslutat att från 1 januari 2020 får inga nya delegeringar för insulinhantering ske om 

personalen inte har undersköterskeutbildning. De som tidigare haft denna delegering utan att 

vara utbildad undersköterska och har skött uppdraget på ett patientsäkert sätt kan under en 

övergångsperiod på fem år få fortsätta ha kvar sin delegering om sjuksköterskan bedömer det 

som delegeringsbart. Anledningen till övergångsbeslutet är att ge verksamheterna en 

möjlighet till fortsatta omställningsarbeten.  

 

Åtgärdsförslag  

Målet måste vara för de enheter som har högt antal delegerade personer/sjuksköterska att detta 

ska minskas eller att man kan visa på att övriga arbetsuppgifter minskar så att man de aktuella 

sköterskorna kan jobba mer aktivt med uppföljningar runt delegeringarna.  

 

Att jobba ytterligare med differentiering av arbetsuppgifter inom fler områden än inom 

hemsjukvården är att föredra. Desto färre personer som delegerande sjuksköterskor har att 

förhålla sig till och att de skulle kunna jobba ”närmare” med de individerna borgar för att 

uppföljningen skulle kunna ökas och därmed indirekt att säkerheten skulle kunna ökas. Från 

förvaltningschef finns ett uppdrag till avdelningarna under 2020 att inför sommarmånaderna 

jobba för att öka differentieringen av arbetsuppgifterna. MAS är positiv till det 

inriktningsbeslutet.  

 

Återkoppling till socialtjänstens ledningsgrupp, avdelningschefer och hälso- och 

sjukvårdschef.  

 

 

(126 av 320)



Ärende 9  

Återrapportering av 2019 års 
statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen
   

(127 av 320)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 38
Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen
Diarienr 20SN57

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att godkänna informationen

Ärendebeskrivning
Piteå kommun erhöll 2019 statsbidrag motsvarande 2 297 702 kr till förstärkning av 
äldreomsorgen. Statsbidraget har använts till finansiering av personalkostnader avseende 
sjuksköterskor och är återrapporterat till Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Återrapportering(685147) (0)_TMP

(1 av 1)(128 av 320)
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Ärende 10  

Riktlinjer 2020 för förskrivning 
av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning
   

(136 av 320)



Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 39
Riktlinjer 2020 för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning
Diarienr 20SN39

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden  besluta att socialnämnden följer 
Socialberedningens förslag att ställa sig bakom att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. Samverkan har 
skett med handikapp- och pensionärsorganisationerna.
Anledningen till att man väljer att anta 2019 års riktlinjer även för 2020 är att Region 
Norrbotten har för avsikt att utreda hanteringen av hjälpmedelsfrågan under år 2020 och vill 
avvakta med uppdatering av riktlinjerna.

Beslutsunderlag
 Beslut-Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

(1 av 1)(137 av 320)
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Ärende 11  

Delgivning avslagsbeslut vid 
utlämnande av handling till och 
med februari 2020
   

(150 av 320)



Tjänsteskrivelse
Datum 2020-03-03Socialförvaltningen
Dnr 20SN36

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och 
med februari 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

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

Datum                        Delegat                                        Avslaget gavs till

2020-01-22                Tomas Backeström                      Piteå-Tidningen
2020-02-26                Eva Börjesson Öman                   Piteå-Tidningen
2020-02-27                Tomas Backeström                      Norra Västerbotten

Beslutet skickas till

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Socialförvaltningen

(151 av 320)



Ärende 12  

Delgivningar mars 2020
   

(152 av 320)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-17

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Barnkonventionen
Diarienr 19KS641

Beslut
Kommunfullmäktige ger nämnder och bolag i uppdrag att se över sina verksamheter och 
styrande dokument i enighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendationer gällande Barnkonventionen. Uppdraget återrapporteras i samband med 
årsredovisningen 2020.

Kommunfullmäktige erbjuds en utbildning om Barnkonventionen under 2020.
 

Reservationer
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.
 

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag från 
och med den 1 januari 2020. Barnkonventionsutredningen som har i uppdrag att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen skulle ha redovisat sitt 
betänkande i november men det blir försenad ett helt år. Regeringen har beslutat att förlänga 
utredningstiden till 15 november 2021.

Regeringen har utsett en person som ska ta fram en vägledning som stöd för tolkning och 
tillämpning av konventionen. Vägledningen lämnades in i maj 2019 enligt plan, och finns 
publicerad på Regeringskansliets hemsida.

Genom att konventionen blir till lag blir det ännu tydligare att barn och unga är egna individer 
med egna rättigheter. Det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra 
beslutsfattare att försäkra barns rättigheter. Detta ställer i sin tur större krav på kommuner, att 
tydligare informera barn och unga om sina rättigheter och att se över styrdokument och 
rutiner.

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner förbereda oss under tiden?
Det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen för att få en tydlig bild av eventuellt kommande 
konsekvenser av lagstiftningen och därmed behov av insatser inom kommunen. Ansvar för 
bevakning och samordning av eventuella insatser bör ske inom arbetet för mångfald och 
mänskliga rättigheter.

Den enkla kartläggning som gjorts visar på att utbildningsinsatser behövs på olika nivåer för 
olika målgrupper som politiker, chefer och nyckelpersoner i förvaltningar och bolag. 
Förvaltningar och bolag behöver kartlägga sitt behov av interna insatser. Medvetenheten om 
barns rättigheter behöver stärkas hos medarbetare och pitebor, barn, ungdomar och vuxna.

(1 av 2)(153 av 320)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-17

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Implementering av konventionen är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra de kommunala 
verksamheterna. SKR har samlat verktyg och vägledning för arbetet till stöd för kommuner 
och regioner. Ett första viktigt steg är kunskap om vad detta innebär och vilka åtgärder som 
behöver vidtas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ledamöter i Kommunfullmäktige erbjuds en 
utbildning om Barnkonventionen under 2020 samt att samtliga nämnder och bolag får i 
uppdrag att se över sina verksamheter och styrande dokument i enighet med SKRs 
rekommendationer. Uppdraget återrapporteras i samband med årsredovisningen 2020.
_______
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13 § 29 att rekommendera styrelsen och nämnderna att 
erbjuda utbildning i Barnkonventionen.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag 
med fördjupad information om lagens kapitel 20 under utbildningen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

 

(2 av 2)(154 av 320)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-17

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten RKM
Diarienr 18KS778

Beslut
Kommunfullmäktige överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst (1997:736 tom 
2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst (1997:735)", 3 § till 
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM).
 
Överlåtelsen sker tidigast 2020-12-31 och vid tidpunkt som överenskommes mellan 
kommunen och myndigheten.
 
Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet, 
dvs. uppdraget omfattar hela färdtjänsthanteringen, allt från tillståndsprövning, regelverk och 
avgifter samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, 
statistik etc.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyström (C), Bo Andersson (C) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.
 

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

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

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

(1 av 5)(155 av 320)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-17

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

Enligt kommunledningsförvaltningen vore det rimligast att Samhällsbyggnadsnämnden 
genom ändring i reglementet övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst då man handhar 
all annan offentligt trafik samt att kommunen antar Regionala Kollektivtrafikmyndighetens 
erbjudande om att överta handläggande och bokning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I 
samband med detta bör även budget för färdtjänst och riksfärdtjänst (6 mkr/år) samt även 
Socialnämndens beräknade kostnader för tillståndsprövning och beställning av resor (680 
tkr/år) överföras till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

Inköpsenheten har under våren förlängt befintligt avtal för färdtjänst med 6 månader till 2020- 
12-31 så att det ska finnas tid för Regionala kollektivtrafikmyndigheten att göra en egen 
upphandling och kunna ta över verksamheten från den 1 januari 2021.
_______________
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2019-12-16 § 294 för besvarande av följande 
frågor:
- Vilka erfarenheter finns ifrån de kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och 
utförande?
- Vad bedöms Piteå kommun tjäna på ett överlåtande och från och med när väntas 
överlåtandet ge en besparing?
- Innebär ett överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som resenären 
betalar?
- Medger Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan tillståndsprövning?
________________
Kommunledningsförvaltningens yttrande över återremissen
Frågan om övertagande av färdtjänst och riksfärdtjänst är inte ny och redan 2015-02-02 (§ 20) 
beslutade Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen ställer sig principiellt positiv till att överlåta färdtjänstprocessen till 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) tidigast per 1 juli 2015, under förutsättning att 
kostnaden för detta inte överskrider den nivå som socialnämnden beräknat (950 000 kronor i 
2013 års nivå).

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att påbörja en förhandling med RKM och 
återkomma till kommunstyrelsen senast 2 mars 2015 för slutligt ställningstagande.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-23 § 100 framkommer att, Kommunchefen 
rapporterar att de kontakter som förekommit inte lett fram till en överenskommelse, det 
återstår fortfarande frågor som måste klarläggas innan det är möjligt att presentera ett förslag 
till överenskommelse för kommunstyrelsens ställningstagande.

Svar på frågor i återremissen:
Vilka erfarenheter finns ifrån de kommuner som överlät färdtjänst eller riksfärdtjänst åt 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i tidigt skede när det gäller ekonomi och 
utförande?
De kommuner som överlåtit hanteringen av färdtjänst och riksfärdtjänst har vid kontakt varit 
väldigt nöjda med utförandet och det arbete som Regionala kollektivtrafikmyndigheten utför. 
Detta stödjs även av den kundundersökning som kontinuerligt utförs där verksamheten får 
väldigt goda betyg. Gällande ekonomiska konsekvenser så är svaren att verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt och att kostnaderna inte ökat.

Vad bedöms Piteå kommun tjäna på ett överlåtande och från och med när väntas överlåtandet 
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ge en besparing?
Den största vinsten är ökad kompetens och lika behandling i hanterandet av färdtjänst 
tillstånd. Kommunens kostnader för handläggning är en uppskattning då administration och 
tillståndsgivning är idag inte lagt på någon specifik tjänst utan fördelat på många handläggare 
hos socialförvaltningen. Piteås kostnad ligger idag, inklusive beräknad 
administrationskostnad, på ca: 200 kr/invånare medan snittet i Norrbotten ligger på ca: 220 kr 
per invånare. Statistiskt sett så ligger Piteå nära snittet för Norrbotten i antal utfärdade 
färdtjänsttillstånd per invånare, däremot ligger riksfärdtjänst nyttjande drygt dubbelt så högt 
som snittet i övriga Norrbotten. Det är tveksamt om en överföring ger en snabb ekonomisk 
vinst men genom bättre samordning av resor och stordrifts fördelar om alla Norrbottens 
kommuner går med gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att en överföring ger 
bättre kvalitét till liknande kostnad som idag.

Innebär ett överlåtande till RKM också en förändring av den egenavgift som resenären 
betalar?
Nej, det behöver det inte göra om kommunen tar ett eget beslut om lokal taxa. 
Kiruna kommun har till exempel en rabatterad taxa. Tas inget specifikt beslut om taxa 
kommer taxan efter övertagande utgå från länstrafikens ordinarie busstaxa + 75 %. Lägsta 
avgiften, upp till 10 km, för 2019 är 49 kronor. Dagens avgift är 32 procent av resans totala 
taxameterbelopp men lägst 50 kronor.

Medger Länsfärdtjänst resa över länsgränsen till Västerbotten utan tillståndsprövning?
Beviljat färdtjänsttillstånd innebär rätt att utan särskild prövning åka enligt följande:
• Obegränsat antal resor inom den kommun där du är folkbokförd, samt max 50 km väglängd 
in i angränsande kommun räknat från kommungränsen.
• 24 enkelresor per år inom länet, motsvarande två enkelresor per månad. Riksfärdtjänst kan 
därefter vid behov användas.
Detta innefattar även resor över länsgränsen.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S), Helén Lindbäck (KD), Mats Dahlberg (MP) och Brith Fäldt (V): bifall 
till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och Håkan Johansson (M): i 
första hand avslag till Kommunstyrelsens förslag, i andra hand att maxtak för egenavgiften 
behålls.
 
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): avslag till Kommunstyrelsens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst Piteå kommun
 Utredning konsekvenser av överlåtande till RKM

(4 av 5)(158 av 320)



Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-17

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 RKM Färdtjänstregler 2020
 Överlåtelseerbjudande från RKM version 2
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§ 6
Policy för intern kontroll och styrning
Diarienr 19KS660

Beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för intern kontroll och styrning.

Ärendebeskrivning
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder och styrelser 
med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Internkontrollen är 
en del av kommunens styr- och ledningssystem.

Policy för intern kontroll och styrning har uppdaterats utifrån ny verksamhetsprocess.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Policy för intern kontroll och styrning
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Inledning
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder och styrelser 
med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Internkontrollen är 
en del av kommunens styr- och ledningssystem.

Denna policy gäller för Piteå kommuns samtliga nämnder och bolag i tillämpliga delar. 

Internkontrollplan

Övergripande mål i internkontrollplanen

Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en internkontrollplan, som utifrån verksamhetens 
processer, behandlar relevanta risker för att på en rimlig nivå säkerställa att:

 verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen
 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god 

ekonomisk hushållning
 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
 de lagar, regler och riktlinjer som finns följs
 möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

För varje risk ska en riskanalys, utifrån sannolikhet och konsekvens för verksamheten utföras. 
För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment och 
om möjligt förebyggande aktiviteter planeras. 

Riskanalys

En riskanalys för varje risk ska upprättas i syfte att identifiera omständigheter som kan utgöra 
en risk för att ovanstående punkter inte tillämpas. Riskanalysen använder en 4-gradig skala för 
att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Kontrollmoment

För risker som enligt riskanalysen bedöms kunna ha stor påverkan på de övergripande målen i 
internkontrollplanen ska kontrollmoment upprättas för att med rimlig säkerhet säkerställa att 
avvikelser upptäcks och rapporteras. Dessa kontrollmoment ska följas under året med en i 
planen fastställd periodicitet.  

Förebyggande aktiviteter

För de risker som är möjliga, att med rimlig insats minska eller helt förebygga, ska aktiviteter 
planeras och genomföras. 
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Uppföljning av internkontrollplanen
Den interna styrningen och kontrollen ska under året systematiskt följas upp via 
kontrollmomenten enligt respektive periodicitet som är fastslagna i planen. Förebyggande 
aktiviteter ska följas löpande och utvärderas efter genomförande. Utfallet av kontrollmoment 
och förebyggande aktiviteter ska årligen analyseras och rapporteras till kommunstyrelsen som 
ett led i deras uppsiktsplikt.
 
Med utgångspunkt av rapporten ska även alla nämnder och styrelsen årligen besluta om de 
bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas 
vid revision/tillsyn beaktas.

Årsplan för intern kontroll och styrning
Alla nämnder och styrelsen ska anta internkontrollplan för året, senast vid årets första möte. 
Nämndens beslutade uppföljningsrapport ska återrapporteras till kommunstyrelsens senast före 
årsskiftet. Både internkontrollplan och återrapport ska följa upprättad mall i kommunens 
system för planering och uppföljning.

Antagen av KF 2015-12-16 § 6
Reviderad av KF 2020-02-17 § 6
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§ 7
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för tredje kvartalet 2019
Diarienr 19KS5

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) för tredje kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
Kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 
Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänst, på individnivå till socialnämndens AU och 
Inspektionen för vård och omsorg.

Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2019.
 
Stöd och omsorg
Under kvartal 3 så fanns det totalt 9 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade tre 
månader. Det är 3 st fler än senaste rapporteringen.
1 st beslut om boende
1 st beslut om ledsagare
2 st sysselsättning
4 st kontaktfamilj
1 st boendestöd
 
Äldreomsorg
Under tredje kvartalet fanns det 24 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 
Det är tolv fler jämfört med senaste rapporteringen.
20 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
2 beslut avser om medboende
1 beslut avser hemtjänst där medborgaren valt att avvakta med verkställighet av beslut
1 beslut avser dagverksamhet där det varit svårt att motivera medborgaren till att delta
 
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.
 
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.
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Äldreomsorg
Medborgarna har höga förväntningar på att kommunen ska kunna matcha deras önskemål och 
en majoritet av dem önskar bo i de centrala delarna av kommunen. Samtliga medborgare har 
fått minst ett erbjudande om plats i särskild boendeform med undantag för en medboende. Tio 
medborgare har vistats på tillfälligt boende i väntan på erbjudande om permanent plats i 
särskild boendeform och en bor i särskild boendeform i en annan kommun.
 
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 förväntas bidra till 
kortare väntetider kvartal fyra.
 
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.

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

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

Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 3 2019
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 

2019
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§ 8
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för tredje kvartalet 2019
Diarienr 19KS4

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för tredje kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom samma period. Rapporteringen görs varje kvartal av Stöd och omsorg, på 
individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg.

Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2019, då fanns 32 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.
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Yrkanden
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för tredje 

kvartalet 2019
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§ 12
Motion (C) – Jämställt försörjningsstöd
Diarienr 18KS595

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen - Jämställt försörjningsstöd, färdigbehandlad.
 

Reservationer
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf Lindström (L), Majvor Sjölund (C), Marika 
Risberg (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyström (C) 
och Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån eget förslag.
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter 
i ett gemensamt hushåll

Dessutom anförs i motionen:

Piteå kommun har sedan gammalt rutinmässigt utbetalat försörjningsstöd till mannen i 
familjen. Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper en 
risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg för den som vill 
kontrollera sin partner.

En kartläggning är initierad av Socialdepartementet, men vi i Centerpartiet tycker att man 
behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad 
lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.

I väntan på lagstiftning, finns det inget som hindrar att Piteå kommun tar samma beslut som 
flera andra kommuner (bl.a. Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet delas lika och 
betalas ut till båda parterna i ett gemensamt hushåll.
__________
Kommunfullmäktige har den 19 december 2018, § 243, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
__________
Socialnämndens yttrande, inkommit den 19 december 2018, § 243
Majoriteten av hushållen som beviljas ekonomiskt bistånd i Piteå är en-personers hushåll. I de 
hushåll där två parter lever samman så ställer idag handläggande socialsekreterare frågan på 
vilket konto de vill att pengarna ska utbetalas och om de ska fördelas på respektive parts 
konto. Erfarenheten är att de flesta vill att det utbetalas till ett konto vanligtvis kopplat till hur 
man valt att planera sin ekonomi och från vilket konto utbetalningar och avdrag görs. När det 
gäller hushåll där den enskilde är utsatt för våld eller förföljelse så görs i samråd med den 
enskilde planering för hur pengarna ska utbetalas.
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Motionens huvudsyfte är att motverka ekonomisk utsatthet för en part i ett hushåll, detta är en 
del i arbetet med ekonomiskt bistånd som samtidigt ska vägas mot andra parametrar i arbetet. 
Ex. det ansvar som man har i ett hushåll att planera sin ekonomi och planera för att bli 
självförsörjande. Att besluta om att allt utbetalt ekonomiskt bistånd ska fördelas lika utan 
valmöjlighet innebär även ett ökat administrativt arbete i aktuella ärenden.

Då det idag redan finns arbetssätt som ger möjlighet till att fördela det ekonomiska biståndet 
på bägge parter utifrån deras vilja och vid särskilt utsatta situationer så bedöms detta i 
dagsläget vara tillräckligt för att uppnå viljeinriktningen med motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Motionens intentioner är goda och Piteå kommun ska givetvis verka för jämställdhet i vår 
verksamhet. Det är dock även viktigt att den personliga valfriheten inte åsidosätts bara för att 
man har ekonomiska svårigheter. Jag tycker det är bra att socialtjänsten i samråd med de 
behövande familjerna hittar en lösning som passar just deras förutsättningar.

Jag skulle därför vilja att fullmäktige anser motionen färdigbehandlad, men ger 
socialnämnden i uppdrag att verka för att en uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd till 
gemensamma hushåll blir standardalternativet, om inte familjen önskar annat.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Ulf 
Lindström (L) och Håkan Johansson (M): bifall till motionen.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs, Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst, bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst, bifall till motionen.
Votering verkställs genom upprop.
 

Omröstningsresultat
Ja: 28
Nej: 22
Frånvarande: 1
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.
 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §32 KS Motion (C) – Jämställt försörjningsstöd
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§ 29
Barnkonventionen
Diarienr 19KS641

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger nämnder och bolag i uppdrag att se 
över sina verksamheter och styrande dokument i enighet med Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) rekommendationer gällande Barnkonventionen. Uppdraget återrapporteras i 
samband med årsredovisningen 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige erbjuds en utbildning om 
Barnkonventionen under 2020.
 
Kommunstyrelsen rekommenderar styrelsen och nämnderna att erbjuda utbildning i 
Barnkonventionen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag från 
och med den 1 januari 2020. Barnkonventionsutredningen som har i uppdrag att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen skulle ha redovisat sitt 
betänkande i november men det blir försenad ett helt år. Regeringen har beslutat att förlänga 
utredningstiden till 15 november 2021.

Regeringen har utsett en person som ska ta fram en vägledning som stöd för tolkning och 
tillämpning av konventionen. Vägledningen lämnades in i maj 2019 enligt plan, och finns 
publicerad på Regeringskansliets hemsida.

Genom att konventionen blir till lag blir det ännu tydligare att barn och unga är egna individer 
med egna rättigheter. Det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra 
beslutsfattare att försäkra barns rättigheter. Detta ställer i sin tur större krav på kommuner, att 
tydligare informera barn och unga om sina rättigheter och att se över styrdokument och 
rutiner.

Hur kan vi som arbetar med barnets rättigheter i kommuner förbereda oss under tiden?
Det är fortsatt viktigt att följa utvecklingen för att få en tydlig bild av eventuellt kommande 
konsekvenser av lagstiftningen och därmed behov av insatser inom kommunen. Ansvar för 
bevakning och samordning av eventuella insatser bör ske inom arbetet för mångfald och 
mänskliga rättigheter.

Den enkla kartläggning som gjorts visar på att utbildningsinsatser behövs på olika nivåer för 
olika målgrupper som politiker, chefer och nyckelpersoner i förvaltningar och bolag. 
Förvaltningar och bolag behöver kartlägga sitt behov av interna insatser. Medvetenheten om 
barns rättigheter behöver stärkas hos medarbetare och pitebor, barn, ungdomar och vuxna.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
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Implementering av konventionen är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra de kommunala 
verksamheterna. SKR har samlat verktyg och vägledning för arbetet till stöd för kommuner 
och regioner. Ett första viktigt steg är kunskap om vad detta innebär och vilka åtgärder som 
behöver vidtas.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att ledamöter i Kommunfullmäktige erbjuds en 
utbildning om Barnkonventionen under 2020 samt att samtliga nämnder och bolag får i 
uppdrag att se över sina verksamheter och styrande dokument i enighet med SKRs 
rekommendationer. Uppdraget återrapporteras i samband med årsredovisningen 2020.
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§ 44
SCB Medborgarundersökning 2019
Diarienr 20KS49

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatet från medborgarundersökning 2019 vidarebefordras 
till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt 
utvecklingsarbete inom Piteå kommun.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2020 återkoppla 
resultatet från medborgarundersökning 2019 till medborgarna, med utgångspunkt i barn och 
ungas situation.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har för sjunde gången deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning. Undersökningen består av tre delar:

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Förändringen för Piteå mellan åren 2017-2019 för de tre index som undersökningen 
presenterar är inte statistiskt säkerställda.

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 23 augusti till den 4 
november 2019 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen för Piteå 
kommun blev 42 procent. Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 
2017. Svarsandelen blev då 39 procent. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 
2019 blev 41 procent.

För att kompensera för bortfall använder SCB viktning av svaren, vilket innebär att om en 
viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 
svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen används juridiskt kön och ålder för denna 
viktning.

Resultatet visar på ett mönster där det råder skillnader i attityder mellan män och kvinnor, 
olika åldersgrupper, inrikes- och utrikesfödda, boendeort i kommunen samt utbildningsnivå. 
Generellt kan man se att kvinnor är mer nöjda än män, äldre är mer nöjda än yngre, 
utrikesfödda är mer nöjda än inrikesfödda, boende i centralort är mer nöjda än boende utanför 
tätort samt att de med högre utbildningsnivå är mer nöjda än de med lägre.

SCB:s modellanalyser syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har 
särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun. 
De utvecklings-områden som pekas ut som särskilt viktiga att prioritera för Piteås del är:

NRI
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Arbetsmöjligheter
Bostäder
Kommunikationer

NMI
Stöd för utsatta personer
Miljöarbete
Gång- och cykelvägar
Grundskola

NII
Påverkan
Förtroende

Ur ett lokalt perspektiv är även följande områden intressanta:

NRI
Rekommendation
Trygghet

NMI
Bemötande och tillgänglighet
Äldreomsorgen

Beslutsunderlag
 Resultat SCB Medborgarundersökning 2019
 Rapport SCB Medborgarundersökning 2019
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Resultat

Resultatet från SCBs medborgarundersökning 2019 och resultatet över tid (2011-2019) kommer att 
presenteras med Piteå kommuns fastställda betygsskala enligt följande:

Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index)

  2011 2013 2015 2017 2019
Helheten  Piteå 68 67 66 67 63

Samtliga 
kommuner 60 59 60 60 59

Arbetsmöjligheter  Piteå 50 50 53 58 62
Samtliga 
kommuner 47 46 50 57 56

Bostäder  Piteå 65 59 55 54 57
Samtliga 
kommuner 58 57 54 52 53

Fritidsaktiviteter  Piteå 65 65 66 66 64
Samtliga 
kommuner 59 59 60 61 59

Kommunikationer  Piteå 58 59 59 55 53
Samtliga 
kommuner 59 59 61 61 59

Kommersiellt utbud  Piteå 66 66 69 70 69
Samtliga 
kommuner 60 60 62 62 61

 Rekommendation  Piteå 76 76 73 74 69
Samtliga 
kommuner 64 63 63 64 62

Trygghet  Piteå 71 73 63 65 67

Betygsindex Betydelse Färgsättning

0-39 Missnöjd  

40-54 Mindre nöjd  

55-74 Nöjd  

75-100 Mycket nöjd  
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Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index)

  2011 2013 2015 2017 2019
Helhet  Piteå 61 59 60 62 58

Samtliga 
kommuner 54 53 54 55 53

Bemötande, 
tillgänglighet  Piteå 61 56 59 60 57

Samtliga 
kommuner 57 57 57 56 55

Gator och vägar  Piteå 56 51 53 55 53
Samtliga 
kommuner 51 52 54 55 53

Gång- och cykelvägar  Piteå 58 57 59 61 57
Samtliga 
kommuner 51 52 54 55 54

Miljöarbete  Piteå 59 61 60 61 56
Samtliga 
kommuner 54 54 56 57 54

Räddningstjänst  Piteå 78 78 79 82 83
Samtliga 
kommuner 74 74 74 76 77

 Renhållning och 
sophämtning  Piteå 67 69 70 72 69

Samtliga 
kommuner 64 65 67 67 65

Vatten och avlopp  Piteå 84 85 85 85 83
Samtliga 
kommuner 77 78 78 78 76

Kultur  Piteå 67 65 68 65 66
Samtliga 
kommuner 60 61 62 62 61

Förskolan  Piteå 60 64 64 68 68
Samtliga 
kommuner 63 63 64 65 64

Grundskola  Piteå 60 62 62 65 62
Samtliga 
kommuner 57 57 57 59 57

Gymnasieskola  Piteå 63 67 65 68 68
Samtliga 
kommuner 59 58 58 59 56

Äldreomsorg  Piteå 45 43 45 47 49
Samtliga 
kommuner 53 52 52 52 49

Stöd för utsatta 
personer  Piteå 48 51 51 47 48

Samtliga 
kommuner 48 48 48 49 47

Idrott- och 
motionsanläggningar  Piteå 64 64 64 62 61
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Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index)

  2011 2013 2015 2017 2019
 Helheten  Piteå 46 41 39 39 39

Samtliga 
kommuner 41 39 40 40 39

Information  Piteå 60 58 57 55 55
Samtliga 
kommuner 54 54 55 55 53

Förtroende  Piteå 52 47 44 43 44
Samtliga 
kommuner 47 44 45 45 43

Kontakt  Piteå 52 49 45 48 47
Samtliga 
kommuner 51 49 50 49 48

Påverkan  Piteå 42 39 36 38 37
Samtliga 
kommuner 40 39 39 40 38
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Inledning  
 

SCBs medborgarundersökning är en attitydundersökning och 

ger inte hela bilden av ”hur bra” Piteå är inom olika områden. 

Till skillnad från många andra undersökningar mäter den 

kommuninvånarnas åsikt eller uppfattning om olika aspekter av 

kommunen och dess verksamheter. Då det handlar om 

medborgarnas attityder, behöver det inte grunda sig på faktisk 

erfarenhet som det gör i en brukarundersökning. Åsikterna kan 

därför baseras antingen på egen eller andras erfarenhet inom 

olika områden, men kan lika gärna ha sin grund i enbart en 

känsla i de fall erfarenhet av ett frågeområde saknas. Den 

behöver inom de flesta områden kompletteras med annan 

uppföljning för att ge en helhetsbild av verksamheternas kvalitet. 

Medborgarundersökningen bör därför främst ses som en 

temperaturmätare och en undersökning som kan ge ledtrådar om 

hur invånarna uppfattar kvaliteten inom olika områden. Det är 

inte de absoluta värdena enskilda år som är intressanta i sig, utan 

det är det relativa i undersökningen som bör följas och 

analyseras – det vill säga inom vilka områden blir vi bättre och 

varför? Inom vilka områden blir vi sämre och vad beror det på? 

Vilka andra kommuner har nöjdare invånare än Piteå och vad är 

anledningen till det? På vilket sätt arbetar de kommunerna 

gentemot sina medborgare? 

 

Medborgarnas attityder till kommunen och dess verksamheter 

rör sig relativt långsamt över tid och det är ovanligt att det sker 

tvära kast i uppfattningarna. Kommunens insatser för att 

förbättra resultaten bör därmed ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

I vissa fall kan det även finnas en uttalad diskrepans mellan vad 

kommunens verksamheter faktiskt levererar och invånarnas 

attityd till verksamheterna. I arbetet med att förbättra både 

medborgarnas uppfattning och förtroende är information och 

kommunikation viktiga verktyg för att nå fram med fakta om hur 
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och vad kommunen arbetar med samt vilken riktning kommunen 

strävar mot. 

 

 

 
 

 

Affischerna ovan är en del av Piteå kommuns riktade 

kommunikationsinsats som genomfördes inför SCB:s 

medborgarundersökning 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(182 av 320)



 

5 

 

 

 

Sammanfattande reflektioner  
 

Det finns många sätt att analysera och använda sig av 

informationen i SCBs medborgarundersökning. Denna rapport 

ska ses som ett underlag för vidare analys. Varje förvaltning har 

möjlighet att ta del av allt material och genomföra djupare 

analyser inom sitt respektive område, gärna i kombination med 

annat tillgängligt underlag, för att belysa verksamhetsområdet 

och vad som genomförs inom ramen för det. Se vidare i avsnittet 

som berör Förvaltningarnas fortsatta arbete. 

 

Nedan följer några sammanfattande reflektioner utifrån 

resultatet som helhet. Överlag är piteborna nöjda med 

kommunens verksamheter. Resultatet visar på att Piteå 

kommuns verksamheter upplevs ha en god kvalité och ett gott 

anseende hos piteborna. Det finns dock områden som pekas ut 

av SCB som viktiga att prioritera om resultatet ska höjas 

ytterligare och områden med intressanta resultat som vi bedömer 

är viktiga att undersöka vidare. Men, innan vi går in på dem vill 

vi först nämna några generella mönster som har 

uppmärksammats. Det handlar bland annat om att kvinnor är mer 

nöjda än män, äldre är mer nöjda än yngre och boende i 

centralort är mer nöjda än boende utanför tätort samt att personer 

med högre utbildningsnivå är mer nöjda än de med en lägre 

utbildningsnivå. Över tid har det skett en förskjutning av en del 

generella mönster. Tidigare var inte skillnaderna mellan män och 

kvinnors uppfattningar märkbara på samma sätt som idag, ej 

heller skillnaderna beträffande boendeort och åldersgrupper. Det 

har skett en tydligare polarisering. I jämförelse med 

undersökningsresultatet för år 2017 har det också skett en 

förändring vad gäller nöjdheten hos inrikes- respektive 

utrikesfödda. 2017 var det generellt sett de inrikesfödda som var 
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mer nöjda med kommunens verksamheter medan det i år är de 

utrikesfödda som är mer nöjda. 

 

Hur ser medborgarna Piteå som en plats att 

bo och leva på?(NRI)  

Nöjd-Region-Index (NRI) handlar om invånarnas attityd till 

Piteå som en plats att bo och leva på. Över tid har Piteå placerat 

sig högre än genomsnittet av de deltagande kommunerna. Det 

gör Piteå även med 2019 års undersökning.  

 

Helhetsindex för nöjd region innefattar följande frågor:  

 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats 

att bo och leva på? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats 

att bo och leva på? 

 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo 

och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din 

kommun kommer? 

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex minskat från 67 

till 63. Trots det ligger Piteås index fortfarande över medel för 

samtliga kommuner som ligger på 59. Den kommun som har 

högst betygindex har ett index på 76. Det vore intressant att titta 

närmare på hur de kommunerna är strukturerade och hur de har 

valt att jobba.  

 

Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NRI: 

 Arbetsmöjligheter 

 Kommunikationer 

 Bostäder 
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När det gäller arbetsmöjligheter återfinns de största skillnaderna 

mellan åldersgrupperna, hur länge man bott i kommunen, mellan 

inrikes- och utrikesfödda samt skillnader i utbildningsnivån. Att 

det råder skillnad mellan åldersgrupperna kan bero på att man i 

åldersgruppen 18-29 år är på väg in på arbetsmarknaden och att 

det kan vara en utmaning att som nyutbildad etablera sig på 

arbetsmarknaden, medan åldersgruppen 30-49 år oftast har 

etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan inrikes- och 

utrikesfödda inom området indikerar att det kan vara en 

utmaning att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. 

Resultatet visar att det är ett viktigt område att arbeta vidare med. 

Den upplevda skillnaden mellan dem som har bott några år i 

kommunen och de som relativt nyligen har flyttat hit kan 

indikera att det tar ett tag att skapa kontakter och nätverk som 

kan bidra till att finna ett arbete. Skillnaden i upplevelse mellan 

de som har en högre respektive en lägre utbildningsnivå kan ha 

att göra med att det kan vara lättare att etablera sig på 

arbetsmarknaden med en högre utbildning.  

 

Gällande kommunikationer finner man den största skillnaden 

gällande boendeort, åldersgrupp, antal år man bott i kommunen 

samt mellan inrikes- och utrikesfödda. Det är förståeligt att 

boende utanför tätort är mindre nöjda än de boende i kommunens 

centralort. Dels är det närmare till samhällsservice och dels är 

kommunikationerna tätare inom centrum än i ytterområdena. 

Kvinnor är något mer positiva än män när det gäller 

möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil, 

tillgången till gång- och cykelvägar samt tillgången till 

förbindelser för längre resor. Medan män är marginellt mer 

positiva än kvinnor när det gäller möjligheterna till att använda 

kollektivtrafiken för resor. 

 

Bostadsmarknaden ser annorlunda ut utanför tätort, framför allt 

när det gäller lägenhetsbeståndet, vilket kan förklara varför 
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boende utanför tätort är mindre nöjda med området bostäder. 

Anledningen till att åldersgruppen 18-29 år är mindre nöjda kan 

handla om att de kanske ännu inte har haft möjlighet att göra 

någon form av boendekarriär samt att beståndet av mindre, 

billigare lägenheter inte är tillräckligt stort i förhållande till 

antalet som söker sådant boende. När det gäller just utbudet av 

olika typer av boendeformer och möjligheterna till att hitta ett 

bra boende är männen något mer positiva än kvinnorna. Medan 

kvinnorna är mer nöjda än männen beträffande hur trivsam 

bebyggelsen är.  

 

Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Rekommendation 

 Trygghet 

 

När det gäller pitebornas vilja att rekommendera andra att flytta 

till Piteå råder det störst skillnader mellan åldersgrupperna 65-

84 år och 18-29 år, där är skillnaden 17 enheter. Generellt sett 

brukar ungdomar vara mindre benägna att prata väl om sin 

hembygd. Näst störst skillnad finner man mellan de inrikes- och 

utrikesfödda, där skiljer det 16 enheter mellan de som i större 

utsträckning kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till 

Piteå respektive de som i mindre utsträckning kan tänka sig det. 

Att inrikesfödda är mer benägna att rekommendera andra att 

flytta till Piteå än vad utrikesfödda är, visar sig också i den 

statistik som pekar på att Piteå har svårigheter att få utrikesfödda 

att bo kvar. Här kan riktade insatser behövas. De som har bott i 

kommunen 6-10 år är positivare till att rekommendera andra att 

flytta till Piteå än de som bott i kommunen 2 år eller kortare, där 

skiljer det 13 enheter. De som levt längre i Piteå har haft 

möjlighet att bekanta sig med ortens utbud och möjligheter, 

något som kan indikera att det är viktigt att arbeta med 

information och kommunikation till nyinflyttade, vilket också 

görs idag.  
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Störst skillnad återfinns mellan män och kvinnors upplevelse av 

trygghet när det kommer till antal år som man bott i kommunen 

samt vilken utbildningsnivå man har. Män upplever sig tryggare 

än kvinnor, de som bott i kommunen mellan 6-10 år upplever sig 

tryggare än de som bott i kommunen en kortare period och de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3 år upplever sig 

tryggare än de med gymnasial utbildning. Genom tiderna har 

män upplevt sig tryggare än kvinnor, däremot har det genom 

tiderna varit de yngre åldersgrupperna som generellt sett har 

upplevt sig tryggare, men detta har förändrats. År 2019 uppger 

sig en något äldre åldersgrupp vara tryggast. Det råder ingen 

nämnvärd skillnad mellan inrikes- och utrikesföddas upplevelse. 

Inom området trygghet särskiljer sig Piteå i jämförelse med 

samtliga kommuner. Piteås betygsindex för trygghet är 67 i 

jämförelse med betygsindex för samtliga kommuner som är 57. 

Lägst betygsindex för samtliga kommuner är 36 och högst 

betygsindex för samtliga kommuner är 79. Förändringen i 

upplevd trygghet mellan åren 2013 och 2015 beror troligen på 

några händelser av allvarlig karaktär som också medialt 

uppmärksammades i samband med undersökningsperioden. 

 

Hur ser medborgarna på kommunens 

verksamheter? NMI 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) handlar om invånarnas attityd till 

Piteå kommuns verksamheter. Över tid har Piteå placerat sig 

högre än genomsnittet av de deltagande kommunerna. Det gör 

Piteå även 2019.  

 

Helhetsindex för kommunens verksamheter omfattar 

följande frågor: 

 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika 

verksamheter? 
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 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 

förväntningar? 

 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter 

på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din 

kommun kommer?  

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex minskat från 62 

till 58. Trots det ligger Piteås index fortfarande över medel för 

samtliga kommuner som ligger på 53. Den kommun som har 

högst betygindex har ett index på 68. 

 
Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NRI: 

 Stöd för utsatta personer 

 Miljöarbete 

 Gång- och cykelvägar 

 Grundskolan 

 

Stöd för utsatta personer är ett av de områden som legat lågt över 

tid. Lägst betyg för området stöd för utsatta personer ger de som 

själva får eller fått hjälp från socialtjänsten och högst betyg ger 

de som själva arbetar/arbetat inom socialtjänsten, 19 respektive 

55. Den kommun som har högst betygsindex har ett index på 58. 

Även miljöarbete är ett område som legat lågt över tid och som 

ligger lägre 2019 jämfört med 2017. En anledning till det sämre 

betyget skulle kunna vara en ökad medvetenhet bland 

medborgarna. De som ger det lägsta betyget för miljöarbete är 

unga personer mellan 18-29 år. Även andra undersökningar 

såsom Personligt pekar på ett ökande intresse för miljöfrågor 

framförallt bland unga. Gång- och cykelvägar är ett område som 

även det får lägre betyg jämfört med 2017. Lägst betyg ger 

personer boende utanför tätort och det lägsta betyget ges för 

delfrågan angående belysningen av gång- och cykelvägar. 
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Grundskolan är en av de verksamheter i kommunen som är 

viktigast för att attrahera nya medborgare, framförallt 

barnfamiljer, att flytta till kommunen. Grundskolan har över tid 

fått goda betyg av piteborna och betyget ligger fortfarande över 

snittet för samtliga kommuner. Minst nöjda är de pitebor som 

under de senaste två åren erhållit erfarenhet av grundskolan 

genom vänner och bekanta. Mest nöjd är de personer som inte 

har någon erfarenhet av grundskolan följt av de som har egna 

barn eller barnbarn i grundskolan. Den kommun som har högst 

betyg för området grundskola har fått betyg 74. 

  

Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Bemötande och tillgänglighet 

 Äldreomsorgen 

 

Bemötande och tillgänglighet är ett viktigt område att bevara och 

utveckla. Området har fått ett lägre betyg jämfört med 2017. 

Lägst betyg får delfrågorna hur lätt är det att komma i kontakt 

med tjänstemän eller annan personal i din kommun och 

möjligheterna att komma i kontakt med kommunens högre 

chefer. Lägst betyg ger de personer som under de senaste två 

åren haft kontakt med tjänstemän eller annan personal i 

kommunen. Äldreomsorgen är ett område som de senaste åren 

fått låga betyg. De senaste åren har dock betyget förbättrats 

något. Det lägsta betyget för äldreomsorgen ger de personer som 

själva arbetar/arbetat inom området vilket är en skillnad jämfört 

med områdena grundskola, gymnasieskola och stöd för utsatta 

personer där personer som arbetar/har arbetat inom området 

själva ger områdena höga betyg. Även inom området förskola 

ger personer som själva arbetar inom området ett lågt betyg, 

dock är skillnaden inte lika stor som för äldreomsorgen.  
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Hur ser medborgarna på sitt inflytande i 

kommunen? (NII) 

Nöjd-Inflytande-Index (NII) handlar om invånarnas attityd till 

sitt inflytande kring kommunala beslut och kommunala 

verksamheter. De senaste tre åren har Piteå placerat sig något 

lägre eller lika med genomsnittet av de deltagande kommunerna. 

Det gör Piteå även 2019.  

 

Helhetsindex för inflytande omfattar följande frågor:  

 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna 

har över kommunens beslut och verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 

invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn 

och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. 

Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och 

inflytande kommer i din kommun? 

 

I jämförelse med föregående år har helhetsindex ökat från 38 till 

39. Piteås index ligger på samma nivå som index för samtliga 

kommuner. Den kommun som har högst betygindex har ett index 

på 55. 

 

Prioriterade områden enligt SCBs modell  

Enligt SCBs prioriteringsmatris skulle en förbättring av indexet 

inom följande områden ha störst påverkan för att förbättra NII: 

 Påverkan 

 Förtroende  

 

När det gäller pitebornas upplevda möjlighet att kunna påverka 

återfinns den största skillnaden mellan dem som bott i 

kommunen 2 år eller kortare i jämförelse med kategorierna som 

bott i kommunen 3-5 år samt 11 år eller längre. Skillnaden är 14 

enheter. Det råder också en skillnad mellan boende i kommunens 
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centralort och boende utanför tätort, en skillnad på 10 enheter. 

Mellan de som har en eftergymnasial utbildning längre än 3 år 

och en gymnasial utbildning råder det 9 enheter i skillnad. De 

som inte har varit i kontakt med någon politiker i kommunen 

under de senaste två åren är mer nöjda med möjligheten att 

kunna påverka än dem som varit i kontakt med en politiker. Mest 

nöjda med möjligheten att kunna påverka är de som själva är 

eller har varit politiker. Beträffande delfrågorna som tillhör 

området påverkan är det invånarnas möjligheter att påverka 

politiska beslut samt invånarnas möjlighet att påverka inom de 

kommunala verksamheterna som får lägst betyg. Medan 

piteborna ger högre betyg till hur de upplever att kommunens 

politiker lyssnar till invånarnas synpunkter samt i vilken 

utsträckning deras åsikter i stort finns representerade bland 

kommunens partier. Piteås helhetsindex ligger marginellt lägre 

än samtliga kommuner beträffande påverkan. År 2019 har Piteå 

ett index på 37. Högsta betygsindex för samtliga kommuner är 

54 och lägsta 27. 

 

Inom området förtroende återfinns allra störst skillnad mellan de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3 år och de med en 

förgymnasial utbildning, här råder det en skillnad på 16 enheter. 

De med en längre utbildningsnivå upplever sig mindre nöjd 

gällande området förtroende, medan de med en lägre 

utbildningsnivå upplever sig missnöjda. När det gäller 

åldersgruppen 65-84 år i jämförelse med åldersgrupperna 18-29 

år samt 30-49 år råder det en skillnad på 12 enheter. De yngre 

åldersgrupperna upplever sig missnöjda med förtroendet, medan 

den äldre åldersgruppen upplever sig nöjd. Förtroendet ökar med 

stigande ålder, vilket många studier visar på. Det skiljer 9 

enheter mellan de som bor i kommunens centralort och de som 

bor utanför tätort när det gäller deras uppfattning angående 

förtroende. De som bor utanför tätorten är missnöjda med 

förtroendet, medan de som bor i kommunens centralort är 
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mindre nöjd med förtroendet. Det är enbart de i åldersgruppen 

65-84 år och de som bott i kommunen mellan 3-5 år som är nöjda 

beträffande förtroendet. Lägsta betygen för förtroende ger de 

som själva varit i kontakt med en politiker i kommunen. När det 

gäller delfrågorna kopplade till området förtroende så som 

exempelvis hur kommunens politiker arbetar för kommunens 

bästa är kvinnorna mer nöjda än männen. Piteå har ett marginellt 

högre index än samtliga kommuner beträffande förtroende; 44. 

Högsta betygindex för samtliga kommuner är 63 och lägsta 28. 

 
Utvalda områden utöver SCBs prioriterade områden 

 Information  

 

Resultatet visar på att den största skillnaden återfinns mellan 

åldersgrupperna 50-64 år och 18-29 år, där skiljer det 15 enheter 

mellan den äldre och den yngre åldersgruppen. Något som kan 

bero på att den information som förmedlas via kommunens 

hemsida generellt riktar sig till en något äldre målgrupp. Kan det 

vara så att kommunens information inte riktigt når ut till de yngre 

målgrupperna? Näst störst skillnad återfinns mellan dem med 

eftergymnasial utbildning längre än tre år och de med en 

förgymnasial utbildning. Där råder det en skillnad på åtta 

enheter. Skillnaden kan tänkas bero på hur väl man tillförskansar 

sig information beroende på utbildningsbakgrund samt intresse 

av den information som kommunen förmedlar. Piteås 

betygsindex är något högre än för samtliga kommuner; 55. Högst 

betygsindex för samtliga kommuner är 67, medan det lägsta är 

41. Delfrågorna som tillhör området information visar på att 

piteborna främst är nöjda med tillgången till information om 

kommunen och dess verksamheter tätt följt av tydligheten i 

kommunens information. Kvinnorna är marginellt mer nöjd än 

männen beträffande området information. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras indexresultat 1  från Statistiska 

centralbyråns medborgarundersökning för Piteå kommun över 

tid (2011-2019) och indexresultatet för undersökningsåret 2019 

gällande Piteå kommun. Skillnader mellan män och kvinnors 

uppfattning kommer enbart att nämnas om det handlar om tre 

enheter eller mer i skillnad. För resultat per delfråga hänvisas till 

SCBs tabell – och diagrambilaga för Piteå kommun. 

 

Resultatet i denna rapport utgår och presenteras med Piteå 

kommuns fastställda betygsskala enligt följande: 

 
Betygsindex Betydelse Färgsättning 

0-39 Missnöjd  

40-54 Mindre nöjd  
55-74 Nöjd  
75-100 Mycket nöjd  

 

Piteå som en plats att bo och leva på (NRI)  

En av Statistiska centralbyråns medborgarundersöknings tre 

delar är Nöjd-Region-Index (NRI) som handlar om invånarnas 

attityd till Piteå som en plats att bo och leva på. Genom tiderna 

har Piteå placerat sig högre än genomsnittet. När det gäller hur 

piteborna har uppfattat Piteå som en plats att bo och leva på har 

indexet under åren 2011-2019 pendlat mellan 63-68.  

  

Piteås helhetsindex blev 63 undersökningsåret 2019. Ett värde 

som enligt Piteå kommuns målbedömningsmodell visar att 

piteborna är nöjda med att bo och leva i kommunen. Sedan 

statistiken blev könsuppdelad år 2011 har kvinnor och mäns 

index pendlat som fem enheter över tid. År 2019 skiljer det 3 

enheter mellan män och kvinnors betyg.  

 

                                                 
1 Betygsindex består ofta av flera delfrågor med en skala 0-100. Ju högre 

värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.  
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Alla parametrar som mäts (kön, bostadsort, ålder, inrikes-

/utrikesfödd samt utbildningsnivå) indikerar att medborgarna är 

nöjda med att bo och leva i Piteå. Även inom en grupp som 

verkar homogent nöjda, vilket färgen i tabellen nedan indikerar, 

finns det dem som är mest respektive minst nöjd. För att få en 

mer nyanserad bild av resultatet redovisas även detta i rapporten, 

något som är att betrakta som en jämförelse inom gruppen i 

förhållande till respektive kategori.  

 
Tabell 1 Nöjd Regionindex Helhet - Piteå som en plats att bo och leva på – statistik 

över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI 

Helhet 

68 67 66 67 63 

Män 67 66 65 63 62 

Kvinnor 69 69 68 70 65 

 
Tabell 2 Piteå som en plats att bo och leva på år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 65 Män NRI 62 

Boende i centralort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

65-84 år NRI 66 18-29 år NRI 53 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 73 Bott i Piteå 2 år eller kortare NRI 61 

Inrikesfödd 

Utrikesfödd 

NRI 63 

NRI 63 

Inrikesfödd 

Utrikesfödd 

NRI 63 

NRI 63 

Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NRI 67 Eftergymnasial utbildning 

<3år 

NRI 61 

 

Mest nöjd med att bo och leva i Piteå är kvinnor, boende i 

centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, inrikesfödda 

/utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende utanför 

tätort, i åldersgruppen 18-29 år, inrikesfödda/utrikesfödda samt 

de med eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

 
Arbetsmöjligheter 

Över tid har pitebornas inställning beträffande arbetsmöjligheter 

ökat. Från år 2011 har indexet haft en positiv utveckling och ökat 

12 enheter. Kvinnornas betygsindex har pendlat 12 enheter över 

tid och männens 14 enheter. Över tid har såväl män som kvinnor 

varit mindre nöjd med arbetsmöjligheterna. Det är först på 
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senare år som de varit nöjd med arbetsmöjligheterna. År 2019 

blev helhetsindex 62.   

 
Tabell 3 NRI Arbetsmöjligheter över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 50 50 53 58 62 

Män 49 52 55 56 63 

Kvinnor 50 49 51 59 61 

 
Tabell 4 Arbetsmöjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 63 Kvinnor NRI 61 

Boende i annan tätort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

30-49 år  NRI 66 18-29 år NRI 55 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 70 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare  

NRI 56 

Inrikesfödd NRI 62 Utrikesfödd NRI 53 

Eftergymnasial utbildning 

>3år 

NRI 65 Förgymnasial utbildning NRI 57 

 

Mest nöjd med arbetsmöjligheterna är männen, boende i annan 

tätort, 30-49 år, de som har bott i kommunen mellan 6-10 år, 

inrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3 år. Medan kvinnorna, boende utanför tätort, åldersgruppen 18-

29 år, de som har bott i kommunen 2 år eller kortare, 

utrikesfödda samt de med en förgymnasial utbildning är minst 

nöjda med arbetsmöjligheterna. 

 
Utbildningsmöjligheter 

Betyget för utbildningsmöjligheter har sedan 2011 legat på en 

relativt jämn nivå. Högsta betyget uppnåddes 2015 med ett värde 

på 64. År 2019 blev betyget 62 och det skilde 3 enheter mellan 

män och kvinnors betyg. Sedan statistiken blev könsuppdelad 

har männens betyg pendlat 7 enheter mellan högsta och lägsta 

värdet medan kvinnornas uppfattning endast pendlat en enhet. 

Enligt Piteå kommuns målbedömning har piteborna genom 

tiderna varit nöjda när det kommer till utbildningsmöjligheter.  

 
Tabell 5 NRI Utbildningsmöjligheter över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 63 63 64 60 62 

Män 65 63 64 58 60 

Kvinnor 62 62 63 63 63 
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Tabell 6 Utbildningsmöjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 63 Män NRI 60 

Boende i annan tätort NRI 63 Boende utanför tätort NRI 61 

65-84 år  NRI 66 18-29 år NRI 48 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 70 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 58 

Inrikesfödd NRI 62 Utrikesfödd NRI 58 

Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NRI 67 Förgymnasial utbildning NRI 54 

 

Mest nöjd med utbildningsmöjligheterna är kvinnor, boende i 

annan tätort, åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 

mellan 6-10 år, inrikesfödda och de med en eftergymnasial 

utbildning längre än 3år. Medan män, boende utanför tätort, 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, utrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning är 

minst nöjda.  

 
Kommunikationer  

Pitebornas betyg gällande kommunikationer har under åren 2011 

till 2019 varierat mellan 53 och 59, en skillnad på 6 enheter. 2013 

och 2015 var betyget som högst med ett värde på 59. Kvinnornas 

och männens betyg har genom åren pendlat 7-8 enheter över tid. 

Piteborna har upplevt sig nöjda med kommunikationerna de 

senaste undersökningsåren. År 2019 upplever sig dock piteborna 

mindre nöjda med kommunikationerna, helhetsbetyget blev 53. 

 

Tabell 7 NRI Kommunikationer över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 58 59 59 55 53 

Män 56 57 60 52 52 

Kvinnor 60 61 58 58 54 

 

Tabell 8 Kommunikationer år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 54 Män NRI 52 

Boende i centralort NRI 57 Boende utanför tätort NRI 45 

65-84 år NRI 57 18-29 år NRI 44 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 62 Bott i Piteå 3-5 år NRI 54 

Utrikesfödd NRI 60 Inrikesfödd NRI 52  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NRI 57 Förgymnasial och 

gymnasial 

NRI 52 
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Det är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott 6-10 år i kommunen, 

utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3år som är mest nöjd. Minst nöjd är männen, de som bor utanför 

tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen mellan 

3-5 år, de som är inrikesfödda samt de med förgymnasial och 

gymnasial utbildning.  

 
Kommersiellt utbud 

Betyget för det kommersiella utbudet har under åren 2011-2019 

pendlat mellan 66 och 70. Sedan 2013 har betyget ökat i värde 

fram till år 2017, då värdet var som högst med ett betyg på 70. 

År 2019 sjönk det en enhet. Även om värdena har pendlat över 

tid har pitebornas uppfattning under alla undersökningsår, 

oavsett uppdelat på kön eller som helhet, varit nöjd med det 

kommersiella utbudet i kommunen. År 2019 skilde det 3 enheter 

mellan män och kvinnors betyg. 

 
Tabell 9 NRI Kommersiellt utbud över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 66 66 69 70 69 

Män 65 65 70 68 68 

Kvinnor 68 66 69 72 71 

 
Tabell 10 Kommersiellt utbud år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Det är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, 

åldersgruppen 50-64-åringar, de som bott i kommunen 3-5 år, är 

inrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning längre än 

3 år som är mest nöjd med det kommersiella utbudet i Piteå. 

Medan män, boende utanför tätort, åldersgruppen 18-29 år, de 

som bott i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 71 Män NRI 68 

Boende i centralort NRI 79 Boende utanför tätort NRI 55 

50-64 år NRI 73 18-29 år NRI 57 

Bott i Piteå 3-5 år  NRI 75 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 65 

Inrikesfödd NRI 70 Utrikesfödd NRI 65  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NRI 74 Förgymnasial utbildning  NRI 65 
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med förgymnasial utbildning som är minst nöjd med det 

kommersiella utbudet.  

 
Bostäder  

Över tid har pitebornas uppfattning om bostäder pendlat mellan 

54 och 65 i betyg. År 2019 blev betyget 57.  Såväl mäns som 

kvinnors uppfattning har under åren 2011-2017 minskat med 11-

12 enheter för att sedan öka något till år 2019.  

 

Som helhet har piteborna genom alla undersökningsår varit nöjd 

med området bostäder med undantag för 2017 då helhetsbetyget 

blev mindre nöjd. Männen har varit nöjd med området alla år 

som statistiken varit könsuppdelad förutom 2017 då de var 

mindre nöjda, medan kvinnorna har varit nöjd med området alla 

år. 

 

Tabell 11 NRI Bostäder över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 65 59 55 54 57 

Män 65 57 56 53 57 

Kvinnor 66 61 55 55 56 

 
Tabell 12 Bostäder år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Resultatet visar att det är män, boende i kommunens centralort 

och i annan tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i 

kommunen mellan 6-10 år, är utrikesfödd samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än 3 år som är mest nöjd med 

området bostäder undersökningsåret 2019. Kvinnor, boende 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 57 Kvinnor NRI 

56 

Boende i centralort och 

boende i annan tätort 

NRI 58 Boende utanför tätort NRI 

54 

30-49 år NRI 61 18-29 år NRI 

44 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 62 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NRI 

51 

Utrikesfödd NRI 65 Inrikesfödd NRI 

56 

Eftergymnasial utbildning >3 

år 

NRI 64 Förgymnasial 

utbildning  

NRI 

52 

(198 av 320)
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utanför tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 

11 år eller längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning är de som är minst nöjda med området bostäder.  

 

Fritidsaktiviteter/möjligheter  

Under alla undersökningsår (2011-2017) har piteborna varit nöjd 

med området fritidsaktiviteter, såväl som helhet som uppdelat 

per kön. Under tidsperioden har betyget dessutom pendlat 

marginellt, enbart en till tre enheter inom respektive kategori. År 

2019 var betyget 64, vilket indikerar att det minskat något sedan 

2017. Skillnaden mellan män och kvinnors betyg uppgick till 3 

enheter. 

 
Tabell 13 NRI Fritidsaktiviteter/möjligheter över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 65 65 66 66 64 

Män 63 63 65 65 62 

Kvinnor 66 67 67 68 65 

 

Tabell 14 Fritidsaktiviteter/möjligheter år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna 

 

Resultatet visar att kvinnor, boende i kommunens centralort, 

åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen i 6-10 år eller 

11 år och längre, är inrikesfödd samt de med en eftergymnasial 

utbildning längre än 3 år är mest nöjd med området 

fritidsaktiviteter/möjligheter. Medan män, boende utanför tätort, 

åldersgruppen 18-29 år, boende i kommunen 2 år eller kortare, 

utrikesfödda samt de med en gymnasial alternativt en 

eftergymnasial utbildning mindre än 3år är mindre nöjd.  

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 65 Män NRI 62 

Boende i centralort NRI 65 Boende utanför tätort NRI 60 

50-64 år NRI 69 18-29 år NRI 48 

Bott i Piteå 6-10 år eller 11 

år eller längre 

NRI 64 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 57 

Inrikesfödd NRI 64 Utrikesfödd NRI 55  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NRI 67 Gymnasial och 

eftergymnasial 

utbildning < 3 år  

NRI 64 

(199 av 320)
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Trygghet 

När det gäller trygghet har resultatet under undersökningsåren 

2011-2017 pendlat mellan 63 till 73, en skillnad på 10 enheter. 

År 2013 upplevde sig piteborna mycket nöjda med området 

trygghet, men mellan åren 2013 och 2015 sjönk betyget 10 

enheter. År 2019 blev helhetsbetyget 67. Skillnaden mellan män 

och kvinnors betyg var 8 enheter. 

 

Tabell 15 NRI Trygghet som helhet över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 71 73 63 65 67 

Män 74 76 66 69 71 

Kvinnor 67 70 60 61 63 

 

Tabell 16 Trygghet år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Det är främst män, de som är boende utanför tätort, 

åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 

år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år som är mest nöjd med området trygghet och därmed 

upplever sig tryggast. Medan det är kvinnor, boende i annan 

tätort, åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, inrikesfödda och de med gymnasial utbildning som är 

minst nöjda med området trygghet och därmed känner sig minst 

trygga.  

 
Rekommendation 

När det gäller i vilken utsträckning piteborna rekommenderar 

andra att flytta till Piteå har värdet pendlat mellan 69 och 76 

under åren 2011-2019. Under perioden 2011-2013 har piteborna 

som helhet varit mycket positiva till att rekommendera andra att 

flytta till Piteå. Något som har förändrats mellan 2015 års 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NRI 71 Kvinnor NRI 63 

Boende utanför tätort NRI 68 Boende i annan tätort NRI 66 

50-64 år NRI 70 18-29 år NRI 65 

Bott i Piteå 6-10 år NRI 71 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 64 

Utrikesfödd NRI 69 Inrikesfödd NRI 67  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NRI 73 Gymnasial utbildning  NRI 65 

(200 av 320)
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undersökning och 2019 års undersökning. Numer uppger sig 

piteborna positiva till att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

År 2019 blev helhetsbetyget 69. Det skiljer fyra enheter mellan 

mäns och kvinnors uppfattning, där kvinnorna är något mer 

positiva till att rekommendera andra att flytta till Piteå. 

 
Tabell 17 NRI Rekommendation över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NRI Helhet 76 76 73 74 69 

Män 74 76 71 71 67 

Kvinnor 77 76 74 77 71 

 
Tabell 18 Rekommendation år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Kvinnor, boende i annan tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de 

som har bott i kommunen mellan 6-10 år, inrikesfödda samt de 

med en eftergymnasial utbildning längre än 3år är mest positiv 

till att rekommendera andra att flytta till Piteå. Medan män, 

boende utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning är minst minst positiv till att 

rekommendera andra att flytta till Piteå. 

 

Medborgarnas syn på kommunens 

verksamheter (NMI) 

Nöjd medborgarindex (NMI) är en annan del av undersökningen 

och mäter hur nöjda medborgarna är med kommunens olika 

verksamheter. Genom tiderna har helhetsvärdet för hur 

medborgarna uppfattar kommunens verksamheter pendlat 

mellan 59 och 62. År 2019 blev värdet 58, vilket indikerar att 

piteborna är nöjd med kommunens verksamheter. Männens 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NRI 71 Män NRI 67 

Boende i annan tätort NRI 71 Boende utanför tätort NRI 66 

65-84 år NRI 74 18-29 år NRI 57 

Bott i Piteå 6-10 år  NRI 73 Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NRI 60 

Inrikesfödd NRI 70 Utrikesfödd NRI 54  

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år  

NRI 73 Gymnasial utbildning  NRI 65 

(201 av 320)
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värde har pendlat mellan 62 som högst och 54 som lägst. En 

skillnad och ett tapp på 8 enheter mellan de två 

undersökningsåren. År 2013 var männen mindre nöjd med 

kommunens verksamheter. Kvinnornas uppfattning om 

kommunernas verksamheter har förbättrats fram till och med 

2017, men har 2019 minskat till 58. 

 

Tabell 19 NMI Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, helheten, över 

tid Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 61 59 60 62 58 

Män 62 54 59 58 57 

Kvinnor 59 63 62 65 58 

 
Tabell 20 Medborgarnas syn på kommunens verksamheter år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med kommunens verksamheter är kvinnor, boende i 

centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning som 

är längre än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende 

utanför tätort, i åldersgruppen 30-49 år, de som har bott i 

kommunen 6-10 år, inrikesfödda samt de med gymnasial 

utbildning.  

 
Bemötande och tillgänglighet 

Betygsindex för bemötande och tillgänglighet har pendlat mellan 

56 och 61 vid de senaste fem mättillfällena. Högsta betyget, 61, 

uppnåddes år 2011 och lägsta betyget uppnåddes 2013 med ett 

betyg på 56. Männens betyg har pendlat 11 enheter över tid, 

medan kvinnornas betyg för bemötande och tillgänglighet har 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 58 Män NMI 57 

Boende i centralort NMI 61 Boende utanför 

tätort 

NMI 53 

65-84 år NMI 62 30-49 år NMI 53 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 64 Bott i Piteå 6-10 år NMI 56 

Utrikesfödd NMI 59 Inrikesfödd NMI 57 

Eftergymnasial 

utbildning >3 år 

NMI 60 Gymnasial utbildning NMI 58 

(202 av 320)
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pendlat 6 enheter. Piteborna har över tid varit nöjd med 

bemötande och tillgänglighet. Med undantag för männens värde 

år 2013 då de var mindre nöjd med bemötande och tillgänglighet. 

År 2019 blev betygsindex för bemötande och tillgänglighet 59. 

Mellan män och kvinnors betyg skilde det 4 enheter.  

 

Tabell 21 NMI Medborgarnas syn på bemötande och tillgänglighet över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 61 56 59 60 59 

Män 61 50 59 55 55 

Kvinnor 61 62 60 64 59 

 
Tabell 22 Medborgarnas syn på bemötande och tillgänglighet år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort/annan 

tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som har bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med en eftergymnasial utbildning 

som är längre än tre år. Medan de som är minst nöjda är män, de 

som bor utanför tätorten, de i åldersgruppen 30-49 år, de som 

bott i kommunen 6-10 år, inrikesfödda samt de med 

förgymnasial utbildning. 

 

I tabellen kan man utläsa att boende utanför tätort, åldersgruppen 

30-49 år, de som bott i Piteå 6-10 år samt de med förgymnasial 

utbildning är mindre nöjda med bemötandet och 

tillgängligheten. 

 

 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 59 Män NMI 55 

Boende i centralort eller 

annan tätort 

NMI 60 Boende utanför 

tätort 

NMI 51 

65-84 år NMI 62 30-49 år NMI 54 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 68 Bott i Piteå 6-10 år NMI 50 

Utrikesfödd NMI 62 Inrikesfödd NMI 57 

Eftergymnasial utbildning >3 

år 

NMI 61 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 54 

(203 av 320)
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Förskola 

Betyget för förskola har vid de senaste fem mättillfällena pendlat 

mellan 60 och 68. Sämsta betyget uppmättes 2011, sedan det året 

har betyget ökat med 8 enheter. Piteborna uppger sig vara nöjd 

med förskolan. Intressant att notera är att kvinnornas betyg 

genom åren har pendlat 14 enheter, medan männens betyg endast 

pendlat 5 enheter. År 2019 var betyget 68. 

 
Tabell 23 NMI Medborgarnas syn på förskolan över tid, Piteå  

 
Tabell 24 Medborgarnas syn på förskolan år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen mellan 3-5 år 

och 6-10 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning 

som är längre än 3 år. Medan de som är minst nöjd är männen, 

boende utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 2 år eller kortare, inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning.  

 
Grundskola 

Betyget för grundskola har över tid pendlat mellan 60 och 65. 

Lägsta värdet uppnåddes 2011 för att sedan successivt öka igen. 

Männens betyg för grundskolan har pendlat 2 enheter, medan 

kvinnornas betyg för grundskolan pendlat 8 enheter över tid. 

Piteborna har genom åren varit nöjda. Den totala bedömningen 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 60 64 64 68 68 

Män 62 62 63 63 67 

Kvinnor 59 66 66 73 68 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 68 Män NMI 67 

Boende i centralort NMI 72 Boende utanför tätort NMI 59 

65-84 år NMI 71 18-29 år NMI 63 

Bott i Piteå 3-5 år eller 6-

10 år 

NMI 79 

 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NMI 65 

Utrikesfödd NMI 75 Inrikesfödd NMI 67 

Eftergymnasial utbildning 

> 3 år 

NMI 72 Gymnasial utbildning NMI 65 

(204 av 320)
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för år 2019 blev 62, vilket innebär att medborgarna var nöjda 

med grundskolan. 

 

Tabell 25 NMI Medborgarnas syn på grundskolan över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 60 62 62 65 62 

Män 60 60 62 62 62 

Kvinnor 60 64 62 68 62 

 
Tabell 26 Medborgarnas syn på grundskolan år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd med grundskolan är kvinnor och män, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 2 år eller kortare tid, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. Medan minst 

nöjd är kvinnor och män, boende utanför tätort, de i 

åldersgruppen 30-49 år, de som bott i kommunen 3-5 år, 6-10 år 

och 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med gymnasial 

utbildning. 

 

Gymnasieskolan 

Betyget för gymnasieskolan har pendlat mellan 63 och 68 över 

tid. Precis som betyget för förskolan och grundskolan uppmättes 

sämsta betyget år 2011. Sedan år 2015 har värdet ökat tre 

enheter. Männens betyg har pendlat 5 enheter över tid, medan 

kvinnornas betyg har pendlat 9 enheter. Piteborna har genom alla 

undersökningsår varit nöjd med gymnasieskolan. År 2019 låg 

det samlade betyget för gymnasieskolan på 68. 

 
 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor 

Män 

NMI 62 

NMI 62 

Kvinnor 

Män 

NMI 62 

NMI 62 

Boende i centralort NMI 67 Boende utanför tätort NMI 53 

65-84 år NMI 66 30-49 år NMI 59 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare tid 

NMI 70 

 

Bott i Piteå 3-5 år, 6-10 år, 

11 år eller längre 

NMI 61 

Utrikesfödd NMI 64 Inrikesfödd NMI 62 

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år 

NMI 66 Gymnasial utbildning NMI 59 

(205 av 320)
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Tabell 27 NMI Medborgarnas syn på gymnasieskolan över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 63 67 65 68 68 

Män 63 64 65 64 68 

Kvinnor 63 70 64 72 67 

 

Tabell 28 Medborgarnas syn på gymnasieskolan år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är män, boende i centralort, de i åldersgruppen 18-29  

år, de som bott i kommunen 2 år eller kortare tid, inrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning. Medan minst nöjd är 

kvinnor, boende utanför tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de 

som bott i kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning. 

 

Sammantaget visar medborgarundersökningen från 2019 att 

förskola och gymnasieskola får lika betyg jämfört med 2017 års 

resultat, medan grundskolan får ett lägre resultat.  

 

Äldreomsorg 

Värdet för äldreomsorg har pendlat genom åren, mellan 43 och 

49. Sedan år 2013, då betyget var som lägst på 43, har betyget 

ökat med 6 enheter. Männens betyg har pendlat 9 enheter över 

tid medan kvinnornas betyg har pendlat 5 enheter. År 2019 blev 

betyget som helhet 49, något som visar på att piteborna var 

mindre nöjd med äldreomsorgen. Det gäller att påminna sig om 

att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning, 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Män NMI 68 Kvinnor NMI 

67 

Boende i centralort NMI 71 Boende utanför tätort NMI 

63 

18-29 år NMI 72 30-49 år NMI 

63 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare tid 

NMI 73 

 

Bott i Piteå 6-10 år NMI 

64 

Inrikesfödd NMI 68 Utrikesfödd NMI 

64 

Eftergymnasial utbildning 

<3 år, Eftergymnasial 

utbildning >3år 

NMI 71 Gymnasial utbildning NMI 

66 

(206 av 320)



 

29 

 

inte en undersökning som grundar sig på faktiska resultat inom 

äldreomsorgen. 

 
Tabell 29 NMI Medborgarnas syn på äldreomsorg, över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 45 43 45 47 49 

Män 43 40 45 43 49 

Kvinnor 47 46 45 50 49 

 

Tabell 30 Medborgarnas syn på äldreomsorg år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna  

 

Mest nöjd med äldreomsorgen är kvinnor och män, de som bor i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 3-5 år, utrikesfödda samt de med en eftergymnasial 

utbildning. Medan minst nöjd är kvinnor och män, de som bor 

utanför tätorten, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning.  

 
Stöd för utsatta personer 

Betyget för stöd för utsatta personer har över tid pendlat mellan 

48 och 51. Kvinnornas betyg har pendlat 5 enheter, medan 

männens värde har pendlat 8 enheter. År 2019 blev betyget 48 

vilket visar på att piteborna var mindre nöjd med stödet till 

utsatta personer och det skilde 5 enheter mellan män och 

kvinnors betyg. 

 
Tabell 31 NMI Medborgarnas syn på stöd för utsatta personer över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 48 51 51 47 48 

Män 48 50 52 44 46 

Kvinnor 48 53 50 50 51 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor 

Män 

NMI 49 

NMI 49 

Kvinnor 

Män 

NMI 49 

NMI 49 

Boende i centralort NMI 53 Boende utanför tätort NMI 43 

65-84 år NMI 53 18-29 år NMI 44 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 65 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 47 

Utrikesfödd NMI 62 Inrikesfödd NMI 48 

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NMI 55 Gymnasial utbildning NMI 45 

(207 av 320)
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Tabell 32 Medborgarnas syn på stöd för utsatta personer år 2019, mest respektive 

minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med stöd för utsatta personer är kvinnor, de som bor i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott 

i kommunen mellan 3-5 år, utrikesfödda samt de med en 

förgymnasial utbildning. Medan män, de som bor utanför tätort, 

de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i kommunen mellan 6 

till 10 år, inrikesfödda och de med gymnasial utbildning är minst 

nöjd med stödet för utsatta personer. 

 
Räddningstjänsten 

Betyget för räddningstjänsten har vid de 5 senaste mättillfällena 

pendlat mellan 78-83. År 2013 var männen nöjd med 

räddningstjänsten, övriga undersökningsår har såväl kvinnor 

som män som helheten uppgett sig vara mycket nöjd med 

räddningstjänsten. 

Tabell 33 NMI Medborgarnas syn på räddningstjänsten över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 78 78 79 82 83 

Män 78 74 78 81 82 

Kvinnor 78 81 80 82 83 

 

Tabell 34 Medborgarnas syn på räddningstjänsten år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 51 Män NMI 46 

Boende i centralort NMI 50 Boende utanför tätort NMI 45 

18-29 år NMI 52 30-49 år NMI 44 

Bott i Piteå 3-5 år NMI 61 Bott i Piteå 6-10 år NMI 43 

Utrikesfödd NMI 54 Inrikesfödd NMI 48 

Förgymnasial utbildning NMI 52 Gymnasial utbildning NMI 45 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 

83 

Män NMI 

82 

Boende i centralort NMI 

84 

Boende utanför tätort NMI 

81 

50-64 år NMI 

85 

18-29 år, 65-84 år NMI 

81 

Bott i Piteå 3-5 och 

6-10 år 

NMI 

83 

Bott i Piteå  2 år eller kortare 

tid 

NMI 

79 

Utrikesfödd NMI 

86 

Inrikesfödd NMI 

82 

Eftergymnasial 

utbildning <3 år 

NMI 

87 

Förgymnasial utbildning, 

eftergymnasial utbildning >3 

år 

NMI 

80 

(208 av 320)
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Mest nöjd med räddningstjänsten är kvinnor, boende i 

kommunens centralort, i åldersgruppen 50-64 år, de som bott i 

kommunen 3-5 och 6-10 år, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än tre år.  Medan minst nöjd är 

män, boende utanför tätort, i åldersgrupperna 18-29 år och 65-

84 år, de som bott i kommunen två år eller kortare tid samt de 

förgymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare 

än tre år.  

 
Gång- och cykelvägar 

Betyget för gång- och cykelvägar har varit relativt konstant över 

tid, det har endast pendlat 4 enheter, mellan 57 till 61. Mäns 

betyg har pendlat fem enheter över tid och kvinnors betyg 6 

enheter. Genom åren har piteborna varit nöjda med gång- och 

cykelvägar. År 2019 blev betyget 57. 

 

Tabell 35 NMI Medborgarnas syn på gång- och cykelvägar över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 58 57 59 61 57 

Män 56 55 60 57 56 

Kvinnor 61 59 59 64 58 

 
Tabell 36 Medborgarnas syn på gång- och cykelvägar år 2019, mest respektive 

minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, de som bor i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, utrikesfödda, samt de med en eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år. Medan minst nöjda är män, de som bor utanför 

tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 3-5 

år, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 58 Män NMI 56 

Boende i centralort NMI 61 Boende utanför 

tätort 

NMI 52 

65-84 år NMI 60 18-29 år NMI 54 

Bott i Piteå 2 år eller kortare NMI 67 Bott i Piteå 3-5 år NMI 52 

Utrikesfödd NMI 69 Inrikesfödd NMI 56 

Eftergymnasial utbildning < 3 

år 

NMI 64 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 48 

(209 av 320)
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Gator och vägar 

Betyget för gator och vägar har pendlat mellan 51 och 56 genom 

åren. Såväl männens som kvinnornas betyg har rört sig 6 enheter 

över tid. År 2013, 2015 och 2019 var helheten mindre nöjd med 

kommunens gator och vägar. År 2019 var helhetsbetyget 53. Det 

skilde 4 enheter mellan män och kvinnors betyg år 2019. 

 
 

Tabell 37 NMI Medborgarnas syn på gator och vägar över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 56 51 53 55 53 

Män 55 49 53 50 51 

Kvinnor 58 53 53 59 55 

 

Tabell 38 Medborgarnas syn på gator och vägar år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i centralort, de i åldersgruppen 65-

84 år, de som bott i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. 

Medan minst nöjd är män, de som bor utanför tätort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

 

Idrott- och motionsanläggningar 

Värdet för idrott- och motionsanläggningar har legat relativt 

stabilt över tid. Under åren 2011-2019 har piteborna varit nöjda 

med idrotts- och motionsanläggningar. Kvinnorna har genom 

åren varit mest nöjda med området. Störst skillnad mellan män 

och kvinnor återfinns under åren 2011 och 2013. År 2015 skilde 

det enbart 2 enheter mellan män och kvinnors upplevelse för att 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 55 Män NMI 51 

Boende i centralort NMI 57 Boende utanför tätort NMI 46 

65-84 år NMI 57 18-29 år NMI 47 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NMI 73 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 51 

Utrikesfödd NMI 63 Inrikesfödd NMI 53 

Eftergymnasial utbildning 

>3 år 

NMI 60 Förgymnasial utbildning NMI 47 

(210 av 320)
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sedan öka till en skillnad på 9 enheter undersökningsåret 2017. 

År 2019 blev helhetsbetyget 61. 

 

Tabell 39 NMI Medborgarnas syn på idrott- och motionsanläggningar över tid, 

Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 64 64 64 62 61 

Män 60 59 63 57 61 

Kvinnor 68 68 65 66 62 

 
Tabell 40 Medborgarnas syn på idrotts- och motionsanläggningar år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna) 

 

Mest nöjd är kvinnor, de som bor i centralort, de i åldersgruppen 

50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 år, utrikesfödda 

och de med en eftergymnasial utbildning längre än tre år. Medan 

minst nöjd är män, de som bor utanför tätort, de i 

åldersgrupperna 18-29 år, de som bott i kommunen 3-5 år och 

11 år eller längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning. 

 
Kultur 

Betyget för kultur har pendlat mellan 65 och 68 vid de fem 

senaste mättillfällena. 2019 var helhetsbetyget 66, vilket 

indikerar att medborgarna som helhet var nöjd med området 

kultur. Männens betyg har pendlat 7 enheter under åren 2011-

2019, medan kvinnornas betyg har pendlat 2 enheter. År 2019 

var skillnaden mellan män och kvinnors betyg 6 enheter. 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 62 Män NMI 

61 

Boende i centralort NMI 64 Boende utanför tätort NMI 

57 

50-64 år NMI 66 18-29 år NMI 

54 

Bott i Piteå  6-10 år NMI 67 

 

Bott i Piteå  3-5 år, 11 år 

eller längre 

NMI 

61 

Utrikesfödd NMI 70 Inrikesfödd NMI 

61 

Eftergymnasial 

utbildning > 3 år 

NMI 65 Förgymnasial utbildning NMI 

52 

(211 av 320)
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Tabell 41 NMI Medborgarnas syn på kultur över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 

67 65 68 65 66 

Män 64 60 67 60 63 

Kvinnor 71 69 69 71 69 

 

Tabell 42 Medborgarnas syn på kultur år 2019, mest respektive minst nöjd bland 

piteborna  

 

Mest nöjd med området kultur är kvinnor, de som bor i annan 

tätort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 3-5 

år och 11 år eller längre, inrikesfödda samt de med 

eftergymnasial utbildning. Minst nöjda är män, de som bor 

utanför tätort, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning. 

 

Miljöarbete 

Värdet för miljöarbete har befunnit sig på en relativt konstant 

nivå över tid förutom det senaste undersökningsåret då det 

minskat till 56. Betyget har pendlat mellan 56 som lägst och 61 

som högst vid de fem senaste mättillfällena. Männens betyg har 

pendlat 5 enheter, medan kvinnornas betyg har pendlat 6 enheter 

över tid. 

 

Tabell 43 NMI Medborgarnas syn på miljöarbete över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 59 61 60 61 56 

Män 57 59 60 61 56 

Kvinnor 61 62 60 61 56 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 69 Män NMI 63 

Boende i annan tätort NMI 69 Boende utanför 

tätort 

NMI 62 

65-84 år NMI 70 18-29 år NMI 59 

Bott i Piteå  3-5 år, 11 år eller 

längre 

NMI 66 Bott i Piteå 6-10 år NMI 60 

Inrikesfödd  NMI 66 Utrikesfödd NMI 63 

Eftergymnasial utbildning, 

såväl <3 år som >3år 

NMI 68 Förgymnasial 

utbildning 

NMI 57 

(212 av 320)
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Tabell 44 Medborgarnas syn på miljöarbete år 2019, mest respektive minst nöjd 

bland piteborna - uppdaterad 

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare och 3-5 år, utrikesfödda samt de med gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. Medan de som är minst nöjd är män, 

boende utanför tätort, i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 11 år eller längre, inrikesfödda samt de som har en 

förgymnasial utbildning. 

 
Renhållning och sophämtning 

Helhetsbetyget för renhållning och sophämtning har genom åren 

pendlat mellan 67 och 72. Männens betyg har pendlat 5 enheter 

och kvinnornas betyg 7 enheter över tid.  Piteborna har genom 

åren varit nöjda med området renhållning- och sophämtning. År 

2017 uppgav sig kvinnorna vara mycket nöjd med renhållning- 

och sophämtning. År 2019 blev betyget 69 och det skilde 4 

enheter mellan män och kvinnors betyg. 

 
Tabell 45 NMI Medborgarnas syn på renhållning- och sophämtning över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 67 69 70 72 69 

Män 66 65 70 69 67 

Kvinnor 68 73 71 75 71 

 

 

 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 

56 

Män NMI 

56 

Boende i kommunens 

centralort 

NMI 

60 

Boende utanför 

tätort 

NMI 

51 

65-84 år NMI 

61 

18-29 år NMI 

50 

Bott i Piteå 2 år eller kortare, 

3-5 år 

NMI 

58 

 

Bott i Piteå 11 år 

eller längre 

NMI 

56 

Utrikesfödd NMI 

67 

Inrikesfödd NMI 

55 

Gymnasial, 

eftergymnasial<3år, 

eftergymnasial >3 år 

utbildning 

NMI 

57 

Förgymnasial 

utbildning 

NMI 

50 

(213 av 320)
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Tabell 46 Medborgarnas syn på renhållning och sophämtning år 2019, mest 

respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd är kvinnor, boende i annan tätort, de i åldersgruppen 

50-64 år, de som bott i kommunen mellan 6-10 år, är 

utrikesfödda samt har en eftergymnasial utbildning som är 

längre än tre år. Medan minst nöjd är män, boende utanför tätort, 

de i åldersgruppen 18-29  år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, är inrikesfödda samt har en förgymnasial utbildning. Det 

råder en skillnad på 13 enheter mellan åldersgrupperna som är 

mest respektive minst nöjd. 

 

Vatten- och avlopp 

Betyget för vatten- och avlopp har genom åren pendlat mellan 

83 och 85. Över tid har piteborna varit mycket nöjda med detta 

område. 2019 blev helhetsbetyget för vatten- och avlopp 83 och 

det skilde 5 enheter mellan män och kvinnors betyg. 

 

Tabell 47 NMI Medborgarnas syn på vatten- och avlopp över tid, Piteå 

 2011 2013 2015 2017 2019 

NMI Helhet 84 85 85 85 83 

Män 84 83 86 83 81 

Kvinnor 84 88 85 87 86 

 

Tabell 48 Medborgarnas syn på vatten och avlopp år 2019, mest respektive minst 

nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 71 Män NMI 67 

Boende i annan tätort NMI 71 Boende utanför tätort NMI 67 

50-64 år NMI 72 18-29 år NMI 59 

Bott i Piteå  6-10 år NMI 79 Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 68 

Utrikesfödd NMI 80 Inrikesfödd NMI 68 

Eftergymnasial utbildning 

< 3 år 

NMI 73 Förgymnasial utbildning NMI 62 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NMI 86 Män NMI 81 

Boende i kommunens 

centralort 

NMI 83 Boende utanför 

tätort 

NMI 82 

18-29 år NMI 87 30-49 år, 65-84 år NMI 81 

Bott i Piteå 11 år eller 

längre 

NMI 84 Bott i Piteå 3-5 år NMI 76 

Inrikesfödd NMI 83 Utrikesfödd NMI 81 

Förgymnasial utbildning NMI 86 Gymnasial 

utbildning 

NMI 82 

(214 av 320)
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Mest nöjd är kvinnor, boende i kommunens centralort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, inrikesfödda samt de med förgymnasial utbildning. 

Medan minst nöjda är män, boende utanför tätort, de i 

åldersgrupperna 30-49 år och 65-84 år, de som bott i kommunen 

3-5 år, utrikesfödda samt de med gymnasial utbildning. 

 

Upplevt inflytande (NII)  

Medborgarnas nöjdhet kring inflytande på kommunala beslut 

och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index: NII) är en av de tre 

delarna i medborgarundersökningen. Indexet består av fyra 

indikatorer; information, kontakt, påverkan och förtroende. 

Genom undersökningsåren 2011-2019 har värdet pendlat mellan 

39 som lägst och 46 som högst. 2019 blev värdet 39. Männens 

betyg har sedan år 2011 minskat 12 enheter medan kvinnornas 

betyg har minskat 3 enheter. År 2019 visar såväl helhetsbetyget 

samt männens betyg ett missnöje över det upplevda inflytandet. 

Kvinnornas värde indikerar att de är mindre nöjda med det 

upplevda inflytandet och det råder en skillnad på 3 enheter 

mellan män och kvinnors betyg. 

 

Tabell 49 NII Upplevt inflytande över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 46 41 39 39 39 

Män 49 39 38 38 37 

Kvinnor 43 42 40 41 40 

 
Tabell 50 Upplevt inflytande år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

När det gäller upplevt inflytande är det främst kvinnor, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 40 Män NII 37 

Boende i centralort NII 42 Boende utanför 

tätort 

NII 35 

65-84 år NII 42 18-29 år NII 35 

Bott i Piteå 2 år eller kortare NII 52 Bott i Piteå 3-5 år  NII 32 

Utrikesfödd NII 46 Inrikesfödd NII 38 

Eftergymnasial utbildning >3 

år  

NII 45 Gymnasial utbildning  NII 36 

(215 av 320)
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i kommunen 2 år eller kortare, de som är utrikesfödd samt de 

med en eftergymnasial utbildning längre 3 år som är mest nöjd. 

Medan män, de i åldersgruppen 18-29 år, de som bott i 

kommunen 3-5 år, de som är inrikesfödda samt de med 

gymnasial utbildning är minst nöjd med det upplevda 

inflytandet. 

 
Information 

När det gäller betyget för information har betyget pendlat mellan 

55 och 60 mellan 2011 och 2019. Männens betyg har pendlat 13 

enheter. Kvinnornas betyg har pendlat 4 enheter och därmed 

varierat mindre genom åren. År 2013, 2015 och 2017 var 

männen mindre nöjda, medan kvinnorna samt helheten 

uppvisade ett värde som indikerar att de var nöjd med den 

information som kommunen gav. 2019 var helhetsbetyget 55 och 

kvinnornas och männens betyg hade närmat sig varandra i större 

utsträckning än tidigare undersökningsår. 

 

Tabell 51 NII Information över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 60 58 57 55 55 

Män 55 43 43 42 55 

Kvinnor 59 60 57 58 56 

 

Tabell 52 Information år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Mest nöjd med informationen är kvinnor, boende i kommunens 

centralort, de i åldersgruppen 50-64 år, de som bott i kommunen 

6-10 år, utrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning 

längre än 3 år. Medan männen, de boende utanför tätort, 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 56 Män NII 55 

Boende i 

centralort 

NII 57 Boende utanför tätort NII 52 

50-64 år NII 61 18-29 år NII 46 

Bott i Piteå 6-

10 år  

NII 58 Bott i Piteå 2 år eller kortare, 3-5 år, 

11 år eller längre 

NII 55 

Utrikesfödd NII 59 Inrikesfödd NII 55 

Eftergymnasial 

utbildning >3 

år  

NII 60 Förgymnasial utbildning  NII 52 

(216 av 320)
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åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 2 år eller 

kortare, 3-5 år samt de som bott i kommunen 11 år eller längre 

är minst nöjda med informationen. 

 
Kontakt  

Betyget för kontakt har sedan det började mätas 2011 pendlat 

mellan 45 och 52. År 2019 blev helhetsbetyget 47 och skillnaden 

mellan män och kvinnors uppfattning blev 8 enheter. Under alla 

undersökningsår har piteborna upplevt sig mindre nöjd med 

kontakten med kommunen. 

 
Tabell 53 NII Kontakt över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 52 49 45 48 47 

Män 52 48 46 46 43 

Kvinnor 52 50 44 51 51 

 
Tabell 54 Kontakt år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjd med kontakten med kommunen är kvinnor, boende i 

kommunens centralort eller i annan tätort, de i åldersgruppen 65-

84 år, de som har bott i kommunen mellan 6-10 år, utrikesfödda 

samt de med eftergymnasial utbildning som är längre än 3 år. 

Medan det är männen, de boende utanför tätort, de i 

åldersgruppen 18-29 år, de som bott i kommunen 11 år eller 

längre, de inrikesfödda samt de gymnasial utbildning som är 

minst nöjda med kontakten med kommunen.  

 
Påverkan  

Betyget för påverkan har under undersökningsåren 2011-2019 

pendlat mellan 36 och 42. År 2019 blev helhetsbetyget 37. Såväl 

männens som kvinnornas betyg har genom åren pendlat 7 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 51 Män NII 43 

Boende i centralort eller i 

annan tätort 

NII 49 Boende utanför 

tätort 

NII 44 

65-84 år NII 54 18-29 år NII 31 

Bott i Piteå 6-10 år NII 60 Bott i Piteå 11 år 

eller längre 

NII 45 

Utrikesfödd NII 57 Inrikesfödd NII 46  

Eftergymnasial utbildning >3 

år  

NII 55 Gymnasial utbildning  NII 43 

(217 av 320)
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enheter. Åren 2013-2019 var piteborna missnöjda beträffande 

möjligheterna till påverkan. Männen har under samma tidsperiod 

upplevt sig missnöjd med möjligheten att påverka, medan 

kvinnorna upplevt sig missnöjda under 2015 och 2019.  

 
Tabell 55 NII Påverkan över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 42 39 36 38 37 

Män 43 36 37 37 37 

Kvinnor 41 43 36 40 38 

 

Tabell 56 Påverkan, år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna 

 

Mest nöjd med möjligheten att påverka är kvinnor, boende i 

kommunens centralort, de i åldersgruppen 65-84 år, de som bott 

i kommunen 2 år eller kortare, utrikesfödda samt de med en 

eftergymnasial utbildning längre än 3 år. Medan män, boende 

utanför tätort, de i åldersgruppen 30-49 år, de som bott i 

kommunen 3-5 år eller 11 år eller längre, inrikesfödda samt de 

med en gymnasial utbildning är minst nöjd med möjligheten att 

påverka.  

 

Som framgår av siffrorna i tabellen ovan är det dock många 

kategorier som är missnöjda med möjligheten att påverka. Det 

handlar om kvinnor samt de kategorier som är minst nöjda enligt 

tabellen ovan. 

 
 

 

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 38 Män NII 37 

Boende i centralort NII 42 Boende utanför tätort NII 32 

65-84 år NII 40 30-49 år NII 34 

Bott i Piteå 2 år eller 

kortare 

NII 50 Bott i Piteå, 3-5 år samt 11 

år eller längre 

NII 36 

Utrikesfödd NII 40 Inrikesfödd NII 37  

Eftergymnasial 

utbildning >3 år  

NII 44 Gymnasial utbildning  NII 35 

(218 av 320)
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Förtroende 

Betyget för förtroende har genom åren pendlat mellan 43 och 52. 

Sedan 2011 då betyget var 52 har det minskat 8 enheter. 

Männens betyg har genom åren pendlat 15 enheter, medan 

kvinnornas betyg pendlat 6 enheter. Piteborna som helhet har 

uppgett sig vara mindre nöjd mellan undersökningsåren 2011-

2019 med undantag för år 2011 då männen uppgav sig vara 

nöjda beträffande förtroendet. 2019 var betyget 44 och det rådde 

en skillnad mellan män och kvinnors betyg på 7 enheter. 

 
Tabell 57 NII Förtroende över tid, Piteå  

 2011 2013 2015 2017 2019 

NII Helhet 52 47 44 43 44 

Män 55 43 43 42 40 

Kvinnor 50 51 45 45 47 

 

Tabell 58 Förtroende år 2019, mest respektive minst nöjd bland piteborna  

 

Mest nöjda med förtroendet är kvinnor, de som bor i kommunens 

centralort, åldersgruppen 65-84 år, de som bott i kommunen 3-5 

år, inrikesfödda samt de med eftergymnasial utbildning längre 

än 3 år. Medan de som är minst nöjda är män, boende utanför 

tätort, åldersgrupperna 18-29 år och 30-49 år, de som bott i 

kommunen 6-10 år, utrikesfödda samt de med förgymnasial 

utbildning.  

 

 

  

Mest nöjd Index Minst nöjd Index 

Kvinnor NII 47 Män NII 40 

Boende i centralort NII 47 Boende utanför tätort NII 38 

65-84 år NII 50 18-29 år och 30-49 år NII 38 

Bott i Piteå 3-5 år  NII 54 Bott i Piteå 6-10 år NII 48 

Inrikesfödd NII 44 Utrikesfödd NII 43  

Eftergymnasial utbildning 

>3 år  

NII 53 Förgymnasial 

utbildning 

NII 37 

(219 av 320)
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Metodkapitel 
 

Genomförande av undersökningen 

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är ett verktyg 

för kommunerna att ta pulsen på hur invånarna uppfattar 

kvaliteten på dess olika verksamheter. Undersökningen kan 

också ge en indikator på styrkor och svagheter inom kommunen. 

Resultatet kan sedan ligga till grund för hur kommunen kan 

utveckla och förbättra sin service för att bättre överensstämma 

med kommuninvånarnas behov. 

 

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s 

medborgarundersökning och 2019 deltog sammanlagt 135 

kommuner. I denna rapport redovisas resultatet för Piteå 

kommun över tid (undersökningsåren 2011-2019) samt 

resultatet för 2019.  

 

2019 års medborgarundersökning genomfördes under 

tidsperioden 23 augusti till och med 4 november. Det var sjunde 

gången som kommunen deltog i undersökningen sedan 2007. Ett 

slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades, en så kallad urvalsundersökning där SCBs register 

över totalbefolkningen utgör urvalsram. Vid samtliga utskick 

fick uppgiftslämnaren information om att frågorna även kunde 

besvaras på webben samt inloggningsuppgifter till webbenkäten. 

Webbenkäten kunde besvaras på svenska, engelska, finska och 

spanska. Pappersenkäten var på svenska och det var möjligt för 

uppgiftslämnaren att få en pappersenkät på arabiska.   

 

Svarsandelen för Piteå kommun blev 42 procent 2019, tre 

procentenheter högre än undersökningsåret 2017. 

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 

41 procent. Även om det självfallet är säkrare att göra statistik 

utan bortfall, finns olika statistiska metoder för att kompensera 

(220 av 320)
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för bortfallet. På SCB används viktning av svaren, vilket innebär 

att om en viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande 

till populationen, väger den gruppens svar tyngre i resultaten. I 

medborgarundersökningen används juridiskt kön och ålder för 

denna viktning. SCB:s metod för att avgöra om skillnaderna i 

betygsindex mellan åren eller mellan olika kommuner är 

statistiskt säkerställda utgår ifrån en jämförelse av intervaller 

mellan indexvärden. Överlappande indexvärden anses inte 

statistiskt säkerställda. 

 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss 

försiktighet, då verksamheter och förhållanden kan variera 

mellan olika kommuner. Det kan finnas skillnader mellan 

kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka 

inte fångas av undersökningen. Exempelvis kan det ha inträffat 

något specifikt positivt respektive negativt inom en specifik 

kommuns verksamhet som påverkat svaren i en viss riktning. 

Detta återfinns dock inte i analysen som helhet.  

 
Tre områden som mäter olika index 

Medborgarundersökningen är som nämnts tidigare en 

attitydundersökning som omfattar tre områden som mäter olika 

index. Nämligen på vilket sätt medborgarna: 

 

 uppfattar kommunen som en plats att bo och leva på 

(Nöjd-Region-Index, NRI) 

 

 uppfattar möjligheterna till inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index, NII) 

 

 uppfattar kommunens olika verksamheter (Nöjd-

Medborgar-Index, NMI) 
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Del ett i enkätundersökningen är Nöjd-Region-Index (NRI) och 

består av sju frågeområden. Förutom frågor inom dessa 

frågeområden så finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för 

det undersökta området (NRI). Helhetsbetyget fås genom tre 

frågor som mäter helhetsbedömningen av kommunen som en 

plats att bo och leva på, det vill säga: 

 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en 

plats att bo och leva på? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en 

plats att bo och leva på? 

 Föreställ dig en plats om är perfekt att bo och leva på. 

Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun 

kommer? 

 

Här finns även en fråga om Rekommendation ”Kan du 

rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”. 

Detta är en så kallad målvariabel, en fråga som förväntas vara 

nära sammankopplat med helhetsbetyget och är inte så konkret 

som frågor i ”vanliga” frågeområden. Den är därför inget 

”vanligt” frågeområde utan ligger utanför modellen, då det 

annars finns en risk att övriga frågeområdens samvariation med 

helhetsbetyget skulle framstå som väldigt små, och 

Rekommendation får den särklassigt högsta påverkansgraden.  

 

Del två i enkätundersökningen är Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

och består av 13 frågeområden. Den här delen av enkäten 

innehåller flest frågor och handlar om de kommunala 

verksamheterna. Förutom frågor inom dessa frågeområden så 

finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för det undersökta 

området (NMI); nämligen: 

 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika 

verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 

förväntningar? 
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 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika 

verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal 

anser du att din kommun kommer? 

 

I del två finns det även några frågor om Bemötande och 

Tillgänglighet. På samma sätt som Rekommendation ligger 

också Bemötande och tillgänglighet utanför modellen i NMI-

delen. 

 

Del tre i enkätundersökningen är Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

och består av fyra frågeområden. Utöver frågorna inom dessa 

frågeområden så finns det tre frågor som ger ett helhetsbetyg för 

det undersökta området (NMI): 

 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande 

invånarna har över kommunens beslut och 

verksamheter? 

 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på 

invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 

 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas 

insyn och inflytande över kommunens verksamheter och 

beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas 

insyn och inflytande kommer i din kommun? 

 

Det övergripande resultatet visas för varje område med ett värde 

på 0-100 2 . Desto högre indexvärde, desto nöjdare är 

medborgarna med frågeområdet. Ett lågt betygsindex behöver 

dock inte per automatik betyda att det området är mest angeläget 

att förbättra. Det kan finnas andra områden som vid en 

förbättring skulle få ett större genomslag på den totala nöjdheten, 

och det är där de så kallade effektmåtten kommer in. Effektmått 

                                                 
2 Varje fråga besvaras utifrån en skala 1-10, där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. 

Varje faktor mäts genom en eller flera frågor. För varje faktor – till exempel. 
bostäder – räknas svaren till de frågor som ingår i faktorn ihop och omräknas 
till ett index på 0-100.  
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är ett mått på hur betygsförändringar av ett frågeområde 

påverkar helhetsbetyget. Det vill säga ett mått på samvariationen 

mellan frågeområdet och helhetsbetyget, baserat på inkomna 

svar.  

 

Effektmått beräknas genom en regressionsanalys. Om det inte 

finns något klart samband mellan vilket betyg man ger 

frågeområde X och helhetsbetyget (NRI, NMI eller NII) ger det 

ett lågt effektmått. Om det däremot är ett högt samband mellan 

ett frågeområde och helhetsbetyget ger det ett högt effektmått. I 

genomsnitt ger man högre helhetsbetyg ju nöjdare man är med 

frågeområdet. Frågeområden med låga betygsindex och höga 

effektmått bör prioriteras i första hand. 

 

Kommunikationsinsats för att öka svarsfrekvensen 

Undersökningsåret 2017 var svarsfrekvensen för såväl Piteå 

kommun som för övriga kommuner låg. För Piteås del besvarade 

39 procent av de tillfrågade piteborna enkätundersökningen år 

2017. Under 2019 har vi därför försökt att informera bredare om 

undersökningen i olika kanaler för att öka svarsfrekvensen. 

Genom bland annat riktade kommunikationsinsatser via lokala 

medier och gratistidning, via kommunens kanaler, genom 

affischering och spridning av vykort ökade svarsfrekvensen med 

tre enheter. De riktade kommunikationsinsatserna genomfördes 

i samarbete med kommunikationsavdelningen på 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Tanken är att med hjälp av 2019 års resultat presentera och 

sprida information till medborgarna om konkreta resultat kring 

vad som genomförts inom respektive undersökningsområde och 

vad som planeras att genomföras. Detta för att informera 

medborgarna om vad som sker i vår kommun samt för att skapa 

ett intresse för att besvara enkäten kommande undersökningsår.  
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Kommunikationsmål 

Kommunikationsmålet är att så många pitebor som möjligt ska 

känna att deras åsikt är viktig och betyder något. En känsla som 

förhoppningsvis leder till handling så att målet att nå en högre 

svarsfrekvens på medborgarundersökningen kan uppfyllas. 
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Förvaltningarnas fortsatta arbete 

 

Rapporten Medborgarundersökning Piteå 2019 och SCB:s 

tabell och diagrambilaga 2019 är att betrakta som underlag med 

information och fakta. Underlagen kan tillsammans med annan 

verksamhetsnära statistik och analys nyttjas av respektive 

förvaltning och verksamhet i sitt fortsatta utvecklingsarbete.  

 

Viktiga frågeställningar att beakta och arbeta vidare med under 

detta arbete kan vara: 

- Hur har resultaten utvecklats över tid? Finns det några 

generella mönster? Är det något frågeområde som 

särskiljer sig? 

- Vad har hänt inom respektive verksamhet under den 

tidsperiod som undersökningarna har genomförts? Vilka 

förändringar har genomförts i respektive verksamhet? 

Kan dessa förändringar ha påverkat medborgarnas 

attityder?  

- Har kommunikationen/dialogen förändrats under 

undersökningsperioden? Hur ser 

informationen/kommunikationen/dialogen ut för 

närvarande? Bör den förändras för att nå ut på ett bättre 

sätt?  

- Finns det skillnader i män och kvinnors uppfattning om 

verksamheten? Vad kan dessa skillnader bero på? Finns 

det skillnader i män och kvinnors beteendemönster i 

relation till verksamheten? Om det finns skillnader i 

beteendemönster – hur kan man möta dessa i så fall? 

- Finns det skillnader i uppfattning om verksamheten 

utifrån boendeort, ålder, utbildningsbakgrund och om 

man är inrikes- eller utrikesfödd? Vad kan dessa 

skillnader i så fall bero på? 
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- På vilket sätt kan vi arbeta vidare med resultatet/analysen 

(kommunikation, information, förändrade arbetssätt, 

processer m.m.)? 

 

Utifrån de bildspel som kommer att tas fram kan förvaltningarna 

arbeta vidare med resultatet för att kunna återkoppla konkret 

information till piteborna om vad som pågår och planeras inom 

respektive område. 
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SCB:s medborgar-
undersökning hösten 2019 
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i 
SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner 
deltagit och 255 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Piteå kommun.  
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 
2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år 
tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner 
som var med i undersökningen 2019. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten 
och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 
verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 
prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen 
som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 
är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 
variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat 
anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 
invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap 
från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer 
ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI, 
anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och 
deltagande kommuners svarsfrekvenser.  
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Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan 
innehåller samtliga tabeller och diagram för Piteå kommun som använts till 
analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 
verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan 
finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 
nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 
som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 

Den 18 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Piteå kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval 
om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 
år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 
personer i kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första 
utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med 
inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om 
undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på 

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 
och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även 
tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser 
skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 
ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 4 november 
2019. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Piteå kommun blev 42 procent. Piteå kommun deltog även 
i medborgarundersökningen hösten 2017. Svarsandelen blev då 39 procent.  

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent. 
År 2018 var den också 41 procent, och 2017 var den 40 procent. Under 2016 
gjordes undersökningen två gånger, på våren var svarsfrekvensen 41 
procent och på hösten 42 procent.  

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika 
statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används 
viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-
representerad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 
svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt 
kön och ålder för denna viktning.  
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Piteå kommun som en plats att 
bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Piteå kommun som en plats att bo och leva på blev 63.  

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Kommunikationer, Bostäder samt Arbetsmöjligheter som kan höja 
helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

53 procent av medborgarna i Piteå kommun kan starkt rekommendera vänner 
och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) 
medan 14 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. 
NRI för Piteå kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder högre. 

… Kommunikationer lägre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet högre.  

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NRI 63 ±2,4 59
Rekommendation 69 ±3,0 62
Kommersiellt utbud 69 ±2,5 61
Trygghet 67 ±2,4 57
Fritidsmöjligheter 64 ±1,8 59
Arbetsmöjligheter 62 ±2,7 56
Utbildningsmöjligheter 62 ±2,0 59
Bostäder 57 ±2,1 53
Kommunikationer 53 ±1,9 59

Piteå kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att 
medborgarna i Piteå kommun ska bli nöjdare? 
Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan 
på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har 
förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till 
höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis 
höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen 
kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 
förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras. 
En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och 
frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Kommunikationer, Bostäder, Arbetsmöjligheter 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Fritidsmöjligheter, Trygghet 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Utbildningsmöjligheter 

Frågeområden som bör bevaras 

Kommersiellt utbud  

Arb.möjl.Utb.möjl.
Bostäder

Kommunik.

Kommers.utb.

Fritids.möjl.
Trygghet
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Betygsindex

Effektmått

Piteå kommun

Bevara Förbättra 
om möjligt

Lägre 
prioritet Prioritera
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Piteå kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NRI för Piteå kommun blev 63 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NRI var 67. 

För Piteå kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2017.  

Indexet Rekommendation blev 69 för Piteå kommun i årets undersökning. Det är 
inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017 då indexet 
Rekommendation var 74.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NRI

Rekommendation

Arbetsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Bostäder

Kommunikationer

Kommersiellt utbud

Fritidsmöjligheter

Trygghet

Betygsindex

2019

2017

2015

Piteå kommun

(235 av 320)



Resultat Del B – Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?                                                      SCB:s medborgarundersökning 2019 

6 

 

Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på kommunens 
verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Piteå kommun samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 
medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Piteå kommun blev 58.
      

 

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Gång- och cykelvägar, Grundskolan, Stöd för utsatta personer 
samt Miljöarbete som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 
bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 
kommunen, blev 57 i Piteå kommun. 

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. 
NMI för Piteå kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med 
genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan högre. 

… Grundskolan högre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NMI 58 ±3,1 53
Bemötande och tillgänglighet 57 ±2,8 55
Räddningstjänsten 83 ±1,9 77
Vatten och avlopp 83 ±2,0 76
Renhållning och sophämtning 69 ±2,5 65
Förskolan 68 ±2,8 64
Gymnasieskolan 68 ±2,2 56
Kultur 66 ±2,0 61
Grundskolan 62 ±3,2 57
Idrotts‐ och motionsanläggningar 61 ±2,1 60
Gång‐ och cykelvägar 57 ±3,1 54
Miljöarbete 56 ±3,1 54
Gator och vägar 53 ±3,0 53
Äldreomsorgen 49 ±2,9 49
Stöd för utsatta personer 48 ±2,7 47

Piteå kommun

(236 av 320)
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att 
medborgarna i Piteå kommun ska bli nöjdare? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 
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Gång- och cykelvägar, Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Miljöarbete 
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Förskolan, Renhållning och sophämtning, Gymnasieskolan 

Verksamheter som kan ges lägre prioritet 

Äldreomsorgen, Idrotts- och motionsanläggningar, Gator och vägar 
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Piteå kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NMI för Piteå kommun blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NMI var 62. 

För Piteå kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex 
jämfört med hösten 2017. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 57 för Piteå kommun i årets 
undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017. Då 
var indexet Bemötande och tillgänglighet 60.
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Piteå kommun på sitt inflytande 
i kommunen? 
Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun samt 
för samtliga 135 kommuner i undersökningsomgången 2019. 

Piteå kommun  Samtliga  
kommuner 

Betygs‐ 
index 

Fel‐  
marg. 

Betygs‐ 
index 

NII  39  ±3,0  39 
Information  55  ±2,7  53 
Kontakt  47  ±2,8  48 
Förtroende  44  ±3,1  43 
Påverkan  37  ±2,9  38 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Piteå kommun blev 39. 

För Piteå kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Inflytande-Index. 

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. 
NII för Piteå kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 
genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt inte säkerställt högre eller lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 

(239 av 320)
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få 
nöjdare medborgare i Piteå kommun? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Piteå kommun 2019. 
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Jämförelser med tidigare år 
Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Piteå kommun. De 
tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, våren 
2009, våren 2011, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. 

NII för Piteå kommun blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 
förändring jämfört med hösten 2017 då NII också var 39. 

För Piteå kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 
betygsindex jämfört med hösten 2017. 
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 45
Stöd till barn och unga
Diarienr 19KS724

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna och organisera 
arbetet med stöd till unga.

Ärendebeskrivning
De flesta barn och unga har det bra i Piteå även om det finns barn och unga som behöver stöd 
från samhället för att få en trygg och utvecklande uppväxt. Under en lång tid har Piteå 
kommun stärkt barn och ungas livssituation genom insatser både i förebyggande syfte men 
också för barn med behov av omfattande stöd.

Samverkan finns organiserad i Piteå kommun i olika former:

•Samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialtjänsten finns organiserad med 
styrgrupp (förvaltningschefer, avdelningschefer och närsjukvårdchef) och en operativ grupp 
där avdelningschefer inom skola och socialtjänstens barn och familj, enhetschefer från 
socialtjänst och chef för elevhälsa ingår. Samverkan styrs av gemensamma styrdokument på 
länsnivå Norrbus (2013), Gemensamma riktlinjer för samverkan (2013, uppdaterad 2018) och 
Överenskommelse om samverkan inom området psykisk ohälsa (2013).

•BRÅ – Brottsförebyggande rådet i Piteå finns sedan många år och deltagarna representerar 
Piteå kommun och Polismyndigheten i Piteå. Rådet arbetar brottsförebyggande med barn och 
ungdomar samt verkar för trygg miljö.

•I december 2018 har Folkhälsorådet beslutat att starta en arbetsgrupp för barn och unga med 
representanter från Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Kultur, park och fritidsförvaltningen samt Regionens ungdomshälsa. Gruppen leds av 
kommunens folkhälsostrateg.

•För Piteå kommun är handlingsplan Förebygga missbruk-barn och unga antagen av Barn- 
och utbildningsnämnd samt Socialnämnd i mars 2019.

•Hösten 2019 har kommunledningsförvaltningen tillsammans med folkhälsostrateg och 
representanter från Utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten sammanställt statistik för att 
skapa en gemensam bild över fakta om barn och unga.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Sammanfattningsvis finns en hel del åtgärder och insatser för barn och unga i kommunens 
verksamheter som är främjande, förebyggande och individuella. När det handlar om 
omfattande insatser finns lagstadgad samverkan som styr arbetet. Viss samordning finns för 
det främjande och förebyggande arbetet.

(1 av 2)(242 av 320)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Problemet är att de olika formerna för samverkan inte är samordnade utan verkar i parallella 
spår. Det finns en uppenbar risk att samverkan i två parallella spår leder till brist på samsyn 
och att utbytet av kunskaper och erfarenheter inte sprids i organisationerna.

Utifrån ovanstående förutsättningar finns ett behov av att se över nuvarande 
samverkansstrukturer, främst i syfte att stärka tidiga samordnade insatser för barn och unga.
Utgångspunkten är befintliga förutsättningar i form av resurser och insatser, att använda det 
bra vi redan har, för att sedan lägga förslag på nya och effektiva arbetsformer samt 
organisation i hållbara strukturer. Samordning ska ske mellan verksamheter och 
organisationer samt på alla nivåer i organisationerna. Det finns också ett behov av översyn av 
statistik och nyckeltal som synliggör resultat av insatser och ger möjligheter till att utveckla 
arbetet. För att genomföra utvecklingsarbetet behöver en särskild samordnare utses.

(2 av 2)(243 av 320)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 46
Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald
Diarienr 20KS76

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald.

Ärendebeskrivning
De av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna ska följas upp i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. Kommunstyrelsen följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för 
att nå handlingskraft i hela organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin 
verksamhet.

Riktlinjerna antogs 2019 och gäller till 2023-06-30 så detta är den första 
uppföljningsrapporten.

Beslutsunderlag
 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald

(1 av 1)(244 av 320)
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Dnr 20KS76 | mars 2020

Uppföljning Riktlinjer mänskliga 
rättigheter MR - Mångfald
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Bakgrund
Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter (MR), och riktlinjerna 
tydliggör hur den planen ska förverkligas. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald 
som grund, är det mål som arbetet har sin utgångspunkt i.

Kommunfullmäktige har i reglementet tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma 
ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och dess 
konventioner utgör utgångspunkt i arbetet med Agenda 2030 som i Piteå kommun ingår i det 
ordinarie arbetet. 

Vi behöver ständigt sträva efter att upprätthålla mänskliga rättigheter. Det kommer alltid att uppstå 
nya behov, nya dilemman att hantera så vi som kommunala aktörer behöver ständigt utveckla vårt 
arbete för att uppfylla vårt uppdrag för MR. Det är i alla kommunala verksamheter och aktiviteter 
som vårt grundarbete och möten med rättighetsbärarna sker.

De av Kommunstyrelsen (KS) antagna riktlinjerna följs upp i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. KS följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i 
hela organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin verksamhet. Kommuninternt är 
förvaltningschefsgruppen styrgrupp, Beredningsgrupp MR Mångfald följer arbetet och initierar 
insatser, Kommunledningsförvaltningen samordnar och varje förvaltning ansvarar för att driva 
arbetet så att alla verksamheter arbetar utifrån mänskliga rättigheter.

Riktlinjerna utgår från kommunens fyra roller – formulering Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) – som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Analys av resultat utifrån uppföljning för 2019 
Rollen som Samhällsaktör 
Som helhet görs ett mycket gott arbete i förvaltningarnas verksamheter. Ett utvecklat 
internkommunalt arbete är etablerat till stöd för processer i egna projekt i den fysiska och sociala 
miljön samt för ett strategiskt samarbete med andra aktörer i samhället. Strategi i översiktsplanen 
förespråkar goda och varierade bostäder av olika hustyper, storlekar och upplåtelseformer. Ett 
trygghetsskapande arbete pågår dels genom att frågorna finns med i samverkan både 
kommuninternt och i samarbete med föreningsliv och myndigheter.

I det dagliga arbetet finns områden för fortsatt utveckling:
För att fortsatt strukturellt motverka ojämlikhet behövs ett fokus på både landsbygd och stad, på 
utsatta grupper exempelvis personer långt från arbetsmarknaden, samt på det strategiska arbetet för 
ökad jämställdhet utifrån mäns och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor.

Inom förskola och skola pågår ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbing, området 
behöver prioriteras även i fortsättningen.

Rollen som Demokratiaktör
Piteå kommun kommer under 2020 på nationaldagen 6:e juni att utnämna sig till MR kommun. 
Efter den bör en långsiktig planering göras för att sedan säkerställa och upprätthålla arbetet för Piteå 
som MR kommun. 

Kommunikation med medborgarna är ett stort arbetsområde. Information om möjligheter till 
delaktighet kan ökas och spridas digitalt och via olika metoder, gärna i befintliga sammanhang där 
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pitebor vistas. Fortsatta insatser behöver göras för att säkerställa att rättighetsbärarna har tillräcklig 
information om sina rättigheter. Texter bör även finnas i lättläst format, på olika språk och med 
annat stöd för personer med funktionsvariationer.

En del arbete återstår i kommunikationsområdet, exempelvis skulle sammanfattningar av de beslut 
som antas i KF och i nämnderna kunna tillgängliggöras som information till pitebor som 
månadsbrev på webb och sociala medier i "Värt att veta” eller i andra former.

Kontinuerliga enkelt utformade möten mellan pitebor generellt och/eller utvalda målgrupper bland 
piteborna och förtroendevalda för information och fördjupande samtal inom områden som lyfts som 
aktuella intresseområden kan vara en kompletterande insats till de idag befintliga dialogerna.

Rollen som Välfärdsaktör
Rollen upplevs som tydlig och oftast självklar från förvaltningarna, en roll som har stor och viktig 
plats i verksamheterna, lagstiftning styr arbetet.

Ett utvecklingsområde är uppföljning, säkring av att arbetet för MR är integrerat i vep och budget, i 
verksamheternas rutiner så att rollen speglas tydligt även i resultatuppföljning. Den utveckling och 
förenkling som pågår via digitalisering bör kunna öka tillgänglighet och transparens.

Arbete som välfärdsaktör är viktigt för att fortsatt bygga lokalsamhällestillit. I rollen som 
välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer att leverantörer i alla led 
lever upp till de krav som de mänskliga rättigheterna sätter - uppdrag som Ekonomiavdelningen 
genom enheten Inköp ansvarar för och driver. 

Rollen som Arbetsgivare
För kontinuerlig övergripande utveckling och stöd till förvaltningarna har och tar Personalkontoret 
ansvaret. Ett utvecklingsarbete för uppföljning av arbetet för ökad jämställdhet pågår.

Under 2020 kommer frågan om eventuella behov av insatser för att säkra kunskap inför 
utnämnande till Piteå som MR kommun att ställas till förvaltningars ledningsgrupper samt till 
nämnder. 

Piteå kommun delfinansierar Rättighetscentrum Norrbotten (RCN) som är en 
antidiskrimineringsbyrå som både enskilda medborgare och organisationer kan anlita som stöd när 
det exempelvis gäller förebyggande arbete mot diskriminering, stöd när frågan om diskriminering 
förekommer är aktuell, även stöd till andra utbildningsinsatser inom MR området kan finnas.

Framåtsyftande analys
Riktlinjerna för mänskliga rättigheter - mångfald är beslutade att gälla fram till 2023-06-30 och 
analysen av denna första uppföljning och rapportering kan kommenteras med:
Sammanställningen visar att ett arbete för målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund" genomförs på olika sätt med många insatser inom kommunens förvaltningars 
verksamheter. Arbetet styrs via prioriterat mål i vep, reglemente, riktlinjer för budgetarbetet, 
ledningsuppdrag, dessa riktlinjer och rutiner i verksamheterna. Kommunens ansvar att respektera, 
skydda och främja medborgarna behöver dock förankras ytterligare för att vi i alla verksamheter ska 
leva upp till våra åtaganden, arbetet behöver också fortsättningsvis samordnas och drivas via central 
funktion. 
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Under 2020 ska Piteå i samband med nationaldagsfirandet utnämna sig till MR-kommun. 
Mänskliga rättigheter är och ska vara grunden i de tjänster, till det bemötande och till den service 
som kommunen ger piteborna. När ambitionen är att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra en 
kommun är det viktigt att människor känner till sina rättigheter, respekterar andras rättigheter och 
vet hur man kan göra anspråk på dem. Det gäller samtliga som bor, arbetar och verkar här. 
Under 2021 då Piteå firar 400 år ska MR synas genomgående i befintliga event och arrangemang.

Människor har rätt att involveras i de beslut som påverkar dem. Det gäller olika beslut som rör 
exempelvis policyer, prioriteringar, åtgärder eller insatser. Särskilt viktigt är det att säkerställa att 
underrepresenterade grupper kommer till tals på lika villkor och Barnkonventionen understryker 
vikten av att barn och unga involveras. Ett prioriterat arbete under 2020 är arbetet för barns rätt 
vilket bland annat ska stöttas genom olika kompetenshöjande insatser till olika målgrupper och 
fokusdialog.

I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer allas behov 
av stöd och service med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta 
situationer så att vi når alla medborgare, ex flickor och kvinnor, arbetslösa, sjuka, personer med 
utländsk bakgrund, personer med funktionsvariationer. En del är det strategiska arbetet för ökad 
jämställdhet utifrån mäns och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor som behöver drivas både internt 
i den egna organisationen som externt i Piteå som samhälle.

Piteå ska vara en öppen och trygg kommun där medborgarna är stolta över sin identitet och möts 
med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En inkluderande stark social sammanhållning i både stads- 
och landsbygd ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i 
kommunen. Att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt med en utveckling av öppenhet och 
transparens via dialog och delaktighet på olika sätt skär genom hela arbetet i kommunens olika 
roller. Hur kommunen som organisation bemöter och möter medborgarna har stor påverkan på 
lokalsamhällstilliten.
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1 Bakgrund 

Piteå kommuns verksamhetsplan utgör plan för mänskliga rättigheter (MR), och dessa riktlinjer tydliggör 

hur den planen ska förverkligas. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund är det mål som arbetet har sin 

utgångspunkt i, ett av de tre prioriterade målen för Piteå kommun. 

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser är inarbetade i kommunens 

styr- och ledningssystem. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre 

dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomisk, miljömässig och social) måste samverka. Mänskliga 

rättigheter och dess konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med Agenda 

2030 som i Piteå kommun ingår i det ordinarie arbetet. 

Kommunfullmäktige har i reglementet tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret 

att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. 

Vi behöver ständigt sträva efter att upprätthålla mänskliga rättigheter. Det kommer alltid att uppstå nya 

behov, nya dilemman att hantera så vi som kommunala aktörer behöver ständigt utveckla vårt arbete för 

att uppfylla vårt uppdrag för mänskliga rättigheter. Vi behöver kunskaper om MR så att de som nås av 

våra verksamheter får ökade möjligheter att få sina rättigheter uppfyllda, grundläggande utbildning är en 

viktig bas. Det är i alla kommunala verksamheter och aktiviteter som vårt grundarbete och möten med 

rättighetsbärarna sker. 

De av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna ska följas upp i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem. Kommunstyrelsen följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå 

handlingskraft i hela organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin verksamhet. 

Kommuninternt är förvaltningschefsgruppen styrgrupp, Beredningsgrupp MR Mångfald följer arbetet och 

initierar insatser, Kommunledningsförvaltningen samordnar och varje förvaltning ansvar för att driva 

arbetet så att alla verksamheter arbetar utifrån mänskliga rättigheter. 

Processen att ta fram riktlinjer och uppföljningsmodell har förts inom Förvaltningschefsgrupp, 

Beredningsgrupp MR Mångfald och Arbetsgrupp MR Mångfald. 

2 Kommunen som samhällsaktör 

Som helhet görs ett mycket gott arbete i förvaltningarnas dagliga arbete. 

För att strukturellt motverka ojämställdhet behövs ett fortsatt fokus på utsatta grupper exempelvis 

personer långt från arbetsmarknaden, samt på det strategiska arbetet för ökad jämställdhet utifrån mäns 

och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor. 

Ett aktivt arbete pågår inom skola för att motverka kränkningar och mobbing, området  behöver fortsatt 

fokus. 

Ett utvecklat internkommunalt arbete till stöd för processer i egna projekt i den fysiska och sociala miljön 

samt för ett strategiskt samarbete med andra aktörer i samhället är etablerat. Strategi i översiktsplanen 

förespråkar goda och varierade bostäder av olika hustyper, storlekar och upplåtelseformer. 

  

2.1 Som samhällsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en 

plats som: 

2.1.1 Bidrar till att alla offentliga lokaler och allmänna platser görs 

tillgängliga och användbara för alla 

Övervägande antal förvaltningar har svarat att man arbetar med frågan. Kultur park och fritid och 

Samhällsbyggnad driver utvecklingsarbeten både i anläggningar, lokaler och allmänna platser. Övriga 

förvaltningar har inte lämnat kommentarer. 

En fråga är då om det finns aktuell bild av tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler och allmänna 

ytor? 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

De digitala ”lokaler” och platser som 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för 

tillgänglighetsanpassas kontinuerligt för att uppnå 

lagen om Digital Offentlig Service(DOS). 

  

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

Inte direkt vårt arbetsområde men är med i 

tillgänglighetsgruppen. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Kultur, park och fritid hyr ut anläggningar och 

lokaler utifrån en antagen prioriteringsordning där 

olika gruppers behov tillgodoses. Det finns från i år 

möjlighet att boka tider i sporthallar via webben 

och få en kod för att komma in i hallen. Parker och 

lekparker tillgängliggörs vid renovering som följer 

park- och lekparksplan. Återkommande 

skyddsronder, trygghetsvandringar, 

lekplatsbesiktningar och dylikt dokumenterar 

problem som behöver åtgärdas. Därefter åtgärdas 

eventuella problem. Ett exempel är införandet av 

handikappanpassade sparkar vid isbanan. Ett annat 

exempel som rör tillgängligheten är att 

Stadsbiblioteket invigt en Ny i Sverige hylla. På 

hyllan samlas facklitteratur, skönlitteratur och 

samhällsinformation som i första hand riktar sig till 

nyanlända. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  

Förvaltningen har infört krav på att sakkunnig 

tillgänglighetsgranskare ska anlitas av byggherrar 

vid varje större byggprojekt för offentlig 

verksamhet/lokal för allmänheten. Några exempel 

på när detta har skett är i samband med 

projektering och slutbesiktning för Berggården, 

Blåbärsstigen, Tallen och Coopbutik på Berget. 

Tillgänglighetsvandring Öjebyn utfördes i 

september 2019 tillsammans med 

funktionsrättsorganisationerna, politiker och 

tjänstemän på kommunen. En åtgärdslista har 

upprättats. 

Samråd kring tillgänglighet har under året skett i 

projekten Tallen och Rådhustorget. 

Utvärderingar av åtgärder är genomförda för 

tidigare tillgänglighetvandringar. 

Genomförandeplan för tillgänglighet inom 

Samhällsbyggnad ska utvärderas till årsskiftet. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  

  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Ej vårt ansvar. Kan påverka som lobbyister. I vissa 

fall även genom våra kommunala råd. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Alla besök till överförmyndarexpeditionen 

genomförs i konferensrum i anslutning till 

stadshusets foajé som är handikappanpassad. Vid 

utbildningar och övriga möten bokas konferensrum 

som passar målgruppen. 
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2.1.2 Bidrar till att alla medborgare känner sig trygga och motverkar alla 

typer av diskriminering och hatbrott 

Ett trygghetsskapande arbete pågår dels genom att frågorna finns med i samverkan både kommuninternt 

och i samarbete med föreningsliv och myndigheter. 

Hälso-och Livsstilsundersökning genomförs årligen, i den finns bland annat frågor om mående och 

utsatthet för kränkningar. 

Forskning visar att ett trygghetsskapande arbete bidrar till samhällstillit. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Samverkan med Rättighetscentrum Norrbotten 

som är en antidiskrimineringsbyrå. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

En del i vårt förebyggande- och operativa arbete. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-11 Finns invävt i projektanvisningar samt 

ingår i kommunens värdegrund som tas upp med 

personalgrupper. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Arbetet med Säker och trygg förening – certifiering 

av idrottsföreningarna fortsätter. 

Certifieringsprocessen påbörjas genom att 

föreningen tillsammans med Kultur, park och 

fritidsförvaltningen gör en inventering där områden 

som behöver förstärkas ringas in. Därefter 

genomförs en utbildning som passar föreningens 

behov. Målet med certifieringen är att en redan 

trygg verksamhet ska bli ännu tryggare. 

Näringslivet stöttar certifieringen och ser det som 

en del i att Piteå ska vara en attraktiv kommun att 

bo i eller flytta till. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Brottsförebyggande arbete sker i samverkan med 

andra aktörer i samhället såsom polisen, 

civilsamhället och näringsliv. Se för övrigt i Stratsys 

under målet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för 

alla, ex Medborgarmöten, Trygghetsvandring i 

Centrumområdet (Zoon), nätverkande kring barn 

och unga, utbildningsinsatser med olika teman. 

Uppstart av ett projekt med medel från 

Länsstyrelsen där vi samverkar med Rädda Barnen 

och Svenska Kyrkan. Projektet heter Nätverk Piteå 

och där ingår bland annat att öka förståelsen för 

andra, vilket är ett steg i det strategiska arbetet för 

att minska främlingsfientlighet och segregation i 

samhället. Projektet startade i september och 

pågår under hela nästa år. 

(I befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor? 

2018 framkom att 36 procent kvinnor i Piteå (18-

84 år) avstår från att gå ut på grund av rädsla för 

att bli överfallen, rånad eller ofredad, vilket var en 

ökning med 12 procentenheter sedan 2014. 

Motsvarande siffra för män i Piteå 2018 är fem 

procent, vilket var oförändrat mot 2014. Även 

SCB:s medborgarundersökning från 2018 visar på 

samma mönster.) 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Socialtjänsten deltar i olika kommunövergripande 

arbetsgrupper såsom säkerhetsgruppen, 

våldsbejakande extremism och folkhälsa. 

Fältassistenterna är ute på skolor och på stan för 
att träffa ungdomar. Socialtjänsten värnar om 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

utsatta grupper genom lokaler för samvaro och 

träffpunkt. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Att medborgare som på grund av sjukdom eller 

annan anledning är i behov av en god man eller 

förvaltare får en sådan utsedd för sig bidrar till att 

de känner en tryggare tillvaro. 

Kommentarer saknas från UF. 

2.1.3 Strävar efter att planera, bygga och investera utifrån alla medborgares 

ekonomiska, kulturella och sociala situation och med särskild hänsyn till 

underrepresenterade grupper. 

En strävan finns och en fråga är på vilket sätt underrepresenterade grupper representeras i 

planeringsarbetet. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Inom medborgardialoger är hänsyn till 

underrepresenterade grupper en del av arbetet. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

Inte direkt utan vi planerar för att förebygga 

olyckor vilket i sig innebär hänsyn till alla 

människor. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Förvaltningen arbetar på uppdrag från 

kärnverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Kultur, park och fritid prioriterar anläggningar och 

miljöer som är öppna för alla. Exempel på detta är 

parker och lekparker, öppna aktivitetsområden 

som Norrstrand med aktivitetspark, frisbeegolf, 

grönytor, badplats. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Sociala konsekvensanalyser och Sociala 

hållbarhetsbedömningar görs i samhällsplanerings- 

och fysisk planeringsarbetet. I det ingår att ta 

hänsyn till underrepresenterade grupper. Exempel 

där dessa perspektiv ingår är i översiktsplanering, 

byggprojekt, detaljplaneprocessen samt i 

bedömningar av planer och program i kommunen. 

Även olika typer av kartläggningar och 

inventeringar görs för att identifiera styrkor och 

svagheter som finns gällande pitebornas hälsa, 

levnadsvanor och livsvillkor. Men även vilka 
förutsättningar som finns utifrån ett jämlikt och 

jämställt perspektiv bland medborgarna. Detta för 

att få fram ett underlag till vilka satsningar och 

prioriteringar som behöver göras för framtiden. 

En kartläggning av Piteås sociala landskap har 

genomförts. Där framträder socioekonomiska 

utmaningar utifrån geografisk indelning och 

bostadsområden. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Representanter i kommunala råd. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

Berör ej nämndens uppdrag. 
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2.1.4 Strävar efter att involvera alla berörda medborgare i planerings-och 

utvecklingsprocesser 

Strävan finns. Vilka insatser görs för att nå olika målgrupper? Exempelvis flickor och kvinnor, personer 

med utländsk bakgrund, barn? 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

KS beslutar årligen om fokusdialoger vilka 

genomförs utifrån aktuella och prioriterade frågor. 

Medborgardialog är en del i kommunens Styrning 

och Ledning, kontinuerliga och återkommande 

metoder finns exempelvis Pitepanelen och Ung 

kommunutvecklare. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Exempel FÖP detaljplaner. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Medborgardialoger och samråd hålls i alla 

översiktsplaner, detaljplaneprocesser och i projekt 

där kommunen är byggherre. Medborgardialoger 

kring befintliga miljöer genomförs regelbundet 

genom trygghets- och tillgänglighetsvandringar. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Bjuder in intressegrupper och/eller föreningar i 

frågor som berör dem för samråd. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Involverar föreningar för samråd i frågor som 

berör dem. 

2.1.5 Tar hänsyn till nuvarande och kommande generationers rätt till en 

framtid och därför strävar efter att ta itu med de sociala och miljömässiga 

faktorer som inkräktar på åtnjutande av de mänskliga rättigheterna såsom 

buller, vatten- och luftföroreningar 

I arbetet med översiktsplaner ÖP tas dessa hänsyn. 

Information finns om hälsorisker och information om insatser för utvecklingsarbete saknas. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Ett strategiskt arbete för att utveckla kommunens 

arbete för mänskliga rättigheter (MR) drivs. För 

närvarande med fokus på att Piteå ska vara en MR 

kommun. Arbetet för MR innebär också arbete för 

genomförande av Agenda 2030 och hållbarhet i de 

tre perspektiven miljömässig-, ekonomisk- och 

social hållbarhet. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

Vi arbetar för att olyckor inte skall inträffa och när 

de ändå inträffar försöker vi mildra 

konsekvenserna. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Samhällsplanering. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Kartlägger genom Besvärsstudien. 

I tillsyn, kontroll, mätning och uppföljning 

uppmärksammas eventuella 

störningar/föroreningar i den löpande 

verksamheten. Information finns tillgänglig på 

hemsidan om hälsorisker i den fysiska miljön, ex 

radon, fukt, buller och luftföroreningar. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Ej vår fråga. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

Ser inte att det berör nämndens 

verksamhetsområde. 

2.1.6 Strävar efter en minskad bostadssegregation 

I kommunen finns idag inte områden som kan anses vara segregerade, och ett förebyggande arbete för att 

motverka segregation pågår. Ett fördjupat underlag med aktuell kartläggning finns för det fortsatta 

arbetet. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Samhällsplanering. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

En kartläggning av Piteås sociala landskap har 

genomförts. Där framträder socioekonomiska 

utmaningar utifrån geografisk indelning och 

bostadsområden. Ett bra underlag att ta hänsyn till 

i det fortsatta arbetet. Även en behovsanalys 

genomfördes samt ett förslag på 

genomförandeplan. Underlaget har presenterats 

för kommunledningsnivå både för 

tjänstemannaorganisationen och förtroendevalda. 

I olika nya utpekade områden för bostadsutveckling 

eftersträvas en blandad bostadsbebyggelse, 

exempelvis i områdena Ljungheden, Berget, 

Stadsutveckling Öster samt inom de fördjupade 

översiktsplanerna för landsbygden. 

I kommunens Bostadsförsörjningsplan finns policys 

och riktlinjer för minskad bostadssegregation. 

Strategi i översiktsplanen förespråkar goda och 

varierade bostäder av olika hustyper, storlekar och 

upplåtelseformer. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Socialtjänsten deltar aktivt i debatten om 

andrahandskontrakt, boendemoduler och 

härbärgen. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

Ser inte att det berör nämndens 

verksamhetsområde. 

(256 av 320)



 
 

 

2.1.7 Stödjer en utveckling av oberoende strukturer som bidrar till att 

medborgare får sina mänskliga rättigheter säkerställda 

Samarbete med andra aktörer exempelvis Rättighetscentrum Norrbotten som kan ge stöd dels till enskilda 

och dels generellt via utbildning är ett sätt att stötta utvecklingen, vilket pågår. 

Utveckling av digitala verktyg för information och delaktighet är ett annat pågående arbete. 

Förvaltningarnas svar visar på att begreppet oberoende strukturer förmodligen tolkats olika. Den 

förvaltningsövergripande Arbetsgruppen Mångfald MR kommer att analysera svaren så kan ett sätt att 

stötta fortsatt rapportering att komplettera anvisningarna. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Arbete för Piteå som MR kommun drivs både 

kommuninternt och i samarbete  lokalt  inom 

näringsliv och föreningsliv samt med regionala 

aktörer. Kommunexernt arbete för 

medvetandehöjande och information drivs genom 

webb, kampanjer, deltagande i event som 

exempelvis Piteå dansar och ler PDOL och Piteå 

summer games PSG och genom inslag i sociala 

media. 

Samverkan med Rättighetscentrum Norrbotten. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  

  

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-28 Via förvaltningens uppdrag från 

kärnverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Förvaltningen använder de etablerade strukturerna 

och metoderna för att informera om rätten att 

överklaga beslut, besvarar medborgarförslag och 

tar hänsyn till inkomna synpunkter mm. 

Vidare har förvaltningen genomfört 

utbildningsinsatser i offentlig rätt. 

I övrigt bör en utveckling av oberoende strukturer 

betraktas som ett kommunövergripande ansvar. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Rättssäkra beslut, lättläst info. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig 

på att alla har lika rätt oavsett förmågor. En 

grundpelare i verksamheten är att ge stöd till 

personer som inte själva kan tillvarata sina 

rättigheter eller sköta sina angelägenheter. Detta 

är ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla 

räknas och får plats och där rättsförluster för 

personer motverkas. 

Verksamheten arbetar även med ökad 

rättssäkerhet samt att utveckla och 

tillgänglighetsanpassa information och broschyrer. 

3 Kommunen som demokratiaktör 

Piteå kommun kommer under 2020 att utnämna sig till MR kommun. 

Långsiktig planering bör göras för att säkerställa och upprätthålla arbetet för Piteå som MR kommun. 

Fortsatta insatser behöver göras för att säkerställa att rättighetsbärarna har tillräcklig information om sina 

rättigheter. Information om möjligheterna till delaktighet kan spridas digitalt och via andra metoder. Här 

(257 av 320)



 
 

 

finns behov av genomarbetning av verktyg och metoder ex. lättläst, information på olika språk och annat 

stöd för personer med funktionsvariationer att ta del av information och öka sin delaktighet. 

Ett arbete för att tillgängliggöra information pågår kontinuerligt. Förvaltningarna arbetar enligt 

offentlighets- och sekretesslagstiftning. Tillgodoser exempelvis rätten att begära ut allmänna handlingar. 

En del arbete återstår i frågan. Exempelvis skulle en sammanfattning av de beslut som kan antas vara av 

störst intresse för många pitebor tagna i KF och i nämnderna kunna göras, till exempel som månadsbrev 

på webb och sociala medier i "Värt att veta"  eller i andra former. 

Kontinuerliga enkelt utformade möten mellan pitebor generellt och/eller utvalda målgrupper bland 

piteborna och förtroendevalda för information och fördjupande samtal inom områden som lyfts som 

aktuella intresseområden kan vara en kompletterande insats till de idag befintliga dialogerna. 

Varje nämnds ansvarar för att kontinuerligt utifrån behov tillse att berörda politiker får det stöd de 

behöver. 

3.1 I rollen som demokratiaktör har kommunen ett ansvar att 

skapa en plats som: 

3.1.1 Säkerställer den representativa demokratins mekanismer såsom 

åsiktsfrihet, förenings- och mötesfrihet, fria, allmänna och hemliga val, 

rätten till delaktighet. 

Hur kan information om möjligheterna till delaktighet spridas? Digitalt och via andra metoder? Inom 

detta område finns behov av genomarbetning av verktyg och metoder ex. lättläst, information på olika 

språk och annat stöd för personer med funktionsvariationer att ta del av information och öka sin 

delaktighet. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Medborgardialog finns inarbetat i styrning och 

ledning arbetet bedrivs utifrån många olika 

metoder här finns systematik. Metoder för 

återkoppling till berörda både enskilda och andra 

intressenter behöver utvecklas. 

Delaktighet via digitala verktyg och metoder är 

under utveckling. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Kultur, park och fritid har som uppdrag att stödja 

föreningar både med bidrag och som sakkunniga 

inom föreningsfrågor. Det sker regelbundet 

uppföljningar av hur föreningar fungerar och att de 

följer de demokratiska processerna. Biblioteket är 

viktig aktör för att värna den fria åsiktsbildningen. 

Under 2019 genomfördes förhandsröstningar till 

EU-valet i bibliotekets lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Förvaltningen använder olika metoder, bl a öppna 

nämndssammanträden, samråd och 
medborgardialoger. Detta i enlighet med 

kommunens allmänna anvisningar. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Tillhandahåller lättläst information inför allmänna 

val. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

I enskilda individärenden involveras vuxna 

huvudmän samt barn och unga över 13 år i beslut 

som berör dem. Lättläst information och 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

broschyrer som tagits fram främjar delaktighet. 

3.1.2 Kommunicerar information så att den är tillgänglig och användbar för 

alla. 

Att kommunicera information från kommunen ut till medborgare och olika delar av samhällets andra 

aktörer på ett sätt så att den är tillgänglig och användbar för alla är ett omfattande uppdrag som kommer 

att vara pågående över tid, ett kontinuerligt arbete. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Utvecklingsarbete med att skriva klarspråk, lättläst 

info för den målgrupp som behöver det i 

broschyrer och på webben pågår. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

Under utveckling samt försöker ta fram 

information vid behov på olika språk exempelvis 

vid eldningsförbud. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Information för nyanlända finns inte tillgänglig på 

alla språk som skulle behövas. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Den länsgemensamma biblioteksportalen Bibblo.se 

erbjuder både talande webb och översättning till 

andra språk som engelska, finska, meänkieli och 

olika typer av samiska. Det arbetas därtill 

kontinuerligt med göra portalens språkliga dräkt så 

informativ och lättbegriplig som möjligt. Biblioteket 

har även genomfört bokprat på teckenspråk för 

Solanderskolans hörselklasser. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

I våra verksamheter sker kontinuerlig dialog med 

olika individer och grupper som antingen bjuds in 

för dialog eller själva kontaktar förvaltningen. 

I verksamheten inom Samhällsbyggnad strävar vi 

efter att skapa tillgängliga och användbara 

webbsidor och dokument på kommunens 

webbplats samt på sociala medier. Alla 

medborgardialoger inom förvaltningens 

verksamhetsområde publiceras på den kommunala 

anslagstavlan, på nyhets- och dialogsidor på 

kommunens webbsida samt i press. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Arbetar med att skriva klarspråk, lättläst info för 

den målgrupp som behöver det i broschyrer och 

på hemsidan. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Arbetar kontinuerligt med lättläst information och 

broschyrer för att kunna underlätta för 

medborgare. Har vidare utvecklat e-tjänster för att 

vara mer tillgänglighetsanpassade. 

  

  

3.1.3 Skapar förutsättningar för att öppet granska sina beslutsfattare. 

I vilken omfattning är material som exempelvis nämndsprotokoll tillgängliga för olika målgrupper? 

Skulle en komplettering i kortfattad form som sammanfattningar av de beslut som kan antas vara av störst 

intresse för många pitebor tagna i KF och i nämnderna kunna göras? Exempelvis som månadsbrev på 

webb och sociala medier i "Värt att veta"  eller i andra former? 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Alla protokoll läggs upp 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Arbetar enligt offentlighets- och 

sekretesslagstiftning. Alla har rätt att begära ut 

allmänna handlingar. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Förvaltningen följer de anvisningar som finns i den 

offentliga lagstiftningen om offentliga 

organisationer. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Arbetar enligt offentlighets- och 

sekretesslagstiftning. Rätt att begära ut allmänna 

handlingar. En del arbete återstår i frågan. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Arbetar i enlighet med föräldrabalken, 

offentlighets- och sekretesslag samt förvaltningslag. 

Medborgare och andra har rätt att begära ut 

allmänna handlingar. 

3.1.4 Involverar medborgare på ett tidigt stadium i utvecklingen av både 

politikens innehåll, prioriteringar och beslutsfattande, och säkerställer att 

underrepresenterade grupper kan göra sina röster hörda 

Inom processen för Piteå som MR kommun har dialoger och ett omfattande informationsarbete 

genomförts. Ett fortsatt viktigt arbete när Piteå kommer att vara en MR kommun. Exempelvis för arbetet 

med en bred involvering inför framtagande av Riktlinjer för Vep behöver en systematik tas fram. Ett 

förarbete för en fördjupad dialog med barn inför Piteå 400 år är påbörjat, 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Inom dialog inför Riktlinjer för Vep arbetet har det 

genomförts arbeten för involvering med dialog om 

framåtsyftande prioriteringar. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Vi lyckas inte alltid få föräldrar med i 

förändringsarbete trots att vår strävan är att så 

tidigt som möjligt få dem involverade genom t.ex. 

samrådsmöten. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Samhällsplanering 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

I Samhälls- och Fysik planerings tidiga stadier, 

exempelvis i översiktsplanearbetet, 

detaljplaneprocessen. Detta sker t ex i form av 

barndialoger, dialoger med 

funktionsrättsorganisationer, dialoger med 

nyanlända och vuxna och unga som står utanför 

arbetsmarknaden eller saknar sysselsättning. Även 

med grupper eller personer som har specifika 

intressen eller minoriteter sker dialoger i tidigt 

stadium av planeringen (kan handla om ex dans, 

samenäring, idrotter). 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Brukare/patienter/närstående/företrädare är med 

vid planering av deras vardag. Patient- och 

brukarmedverkan. Kommunala råd. 

Brukarundersökningar. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

I enskilda individärenden involveras vuxna 

huvudmän samt barn och unga över 13 år tidigt i 

beslut som berör dem. Enligt lag ska anhöriga i 

vissa ärenden höras innan beslut fattas. 

3.1.5 Ser medborgarnas kunskaper och erfarenheter som en resurs i 

utvecklingen av lokalsamhället 

Alla förvaltningar bör se brukarnas delaktighet som viktig. Den kommunövergripande Arbetsgruppen 

Mångfald MR ska analysera hur frågan har uppfattats och vid behov göra kompletterande anvisningar. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Medborgardialog prioriterat område. 

Fokusdialoger. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

2019-11-11 Samhällsplanering 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

I arbetet med föreningslivet tas medborgarnas 

resurser i anspråk. Föreningarna har stor betydelse 

för utvecklingen, främst på landsbygden. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

I Samhälls- och Fysik planerings tidiga stadier, 

exempelvis i översiktsplanearbetet, 

detaljplaneprocessen. Detta sker t ex i form av 

barndialoger, dialoger med 

funktionsrättsorganisationer, dialoger med 

nyanlända och vuxna och unga som står utanför 

arbetsmarknaden eller saknar sysselsättning. Även 

med grupper eller personer som har specifika 

intressen eller minoriteter sker dialoger i tidigt 

stadium av planeringen (kan handla om ex dans, 

samenäring, idrotter). 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Ej vår fråga. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

 

3.1.6 Utvecklar och stödjer ett politiskt ledarskap som bidrar till att 

mänskliga rättigheter genomsyrar både den lokala nivåns struktur och 

kultur. 

Gemensamma utbildningsinsatser genomförs övergripande från KF och KLF. Alla förvaltningar och 

nämnder ska få förnyat erbjudande om insatser inför utnämnande av Piteå till MR kommun. Varje 

nämnds ansvarar för att kontinuerligt utifrån behov tillse att berörda politiker får det stöd de behöver. 

Under 2020 kommer insatser för stöd till kompetens på området barns rättigheter att genomföras. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Information, utbildning och workshops genomförs. 

Utvecklingsarbete för Piteå MR kommun som 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

metod. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-11 Förvaltningen bidrar till att bjuda in till 

dialog med medborgarna. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Behandlas bland annat i del av utbildningsinsatser 

av nämndspolitiker m.fl. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Ej vår fråga. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Information och utbildning av nämndsledamöter. 

3.1.7 Bidrar till konfliktlösning i svåra och komplexa samhällsfrågor 

Arbetsgruppen Mångfald MR är ett forum för dialog om hur denna fråga uppfattats av förvaltningarna. 

Som kommun bör vi bli aktiva i områden som att motverka främlingsfientlighet, stötta arbetet för ökad 

jämställdhet, frågan om civilkurage, våld i samhället generellt och åskådarrollen, 

Hur kan vi som kommun bidra i samverkan med civilsamhället? Rättighetscentrum Norrbotten kan 

exempelvis vara en aktör. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Fokusdialoger genomförs årligen utifrån aktuella 

prioriterade områden. 

  

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Aktivt arbete med samråd och dialoger, 

faktaunderlag, utredningar och undersökningar för 

att fånga olika perspektiv i komplexa 

samhällsbyggnadsfrågor. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Ej vår fråga. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

 

3.1.8 Skapar en möjlighet för alla medborgare att anmäla om de upplever 

att de fått sina rättigheter kränkta 

Viktigt att nämnder rutinmässigt arbetar utifrån Förvaltningslagen utifrån rätten till likvärdig prövning i 

förekommande fall. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Samverkan med Rättighetscentrum Norrbotten. 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

Förvaltningen följer den offentliga lagstiftningen. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Förvaltningen följer den offentliga lagstiftningen. 

  

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Grunden är att man får en rättssäker prövning som 

är lika för alla och har ens rättigheter kränkts kan 

man överklaga. Arbetar även med synpunkter och 

klagomålshantering. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Arbetar med att fatta rättssäkra beslut och 

informera om rätten att överklaga beslut. Hanterar 

även klagomål från huvudmän, anhöriga och andra 

berörda. I övrigt beaktas den lagstiftning som 

verksamheten har att arbeta efter. 

3.1.9 Bidrar till att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund 

Ett strategiskt arbete pågår i kommunens verksamheter. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

MR kommun 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

I samband när vi informerar/utbildar allmänheten. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Gratisaktiviteter för barn och unga under lov samt 

mötesplatser är prioriterat. Kaleido som 

mötesplats för alla är under fortsatt utveckling. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Samhällsbyggnad skapar plats för möten genom 

arbete med allmänna platser på exempelvis gator 

och torg. Öjatorget färdigställdes sommaren 2018. 

Under 2018 påbörjades ett arbete med 

Rådhustorgets utveckling. 

SFI och vuxenutbildningen är verksamheter som 

fungerar som mötesplatser. Flyktingsamordningen 

samverkar med civilsamhället. 

Uppstart av ett projekt med medel från 

Länsstyrelsen där Flyktingsamordningen samverkar 

med Rädda Barnen och Svenska Kyrkan. Projektet 

heter Nätverk Piteå och syftar till att: 

1. Möjliggöra och skapa sociala kontakter 

mellan nyanlända/f.d. ensamkommande 

unga och etablerade Pitefamiljer 

2. Öppna dörrar och bygga broar till 

kommun, föreningsliv, företag och 

näringsliv m.m. 

3. Sprida information för att öka 

förutsättningarna för deltagarna att fatta 

väl informerade beslut 

4. Underlätta delaktighet, integration och 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

etablering i samhället 

5. Underlätta språkinlärning 

6. Skapa förutsättningar för större sociala 

nätverk 

7. Öka förståelsen för andra, vilket är ett 

steg i det strategiska arbetet för att 

minska främlingsfientlighet och 

segregation i samhället 

Ett sekundärt syfte är att stärka samverkan mellan 

kommun och civilsamhälle. Projektet startade i 

september 2019 och pågår under hela nästa år 

2020. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Samvaro och träffpunkter. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Det sker i samband med när vi informerar och 

utbildar gode män och förvaltare samt när allmänna 

informationsmöten hålls. 

3.1.10 Säkerställer att alla förtroendevalda har kunskap om och förståelse 

för hur de mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen 

Från förvaltningarna visas ett stort behov av utbildningar inom området mänskliga rättigheter till 

förtroendevalda. 

Informations- och utbildningsinsatser inom arbetet förr Piteå MR kommun har erbjudits och genomförts 

från KLF. Då Barnkonventionen kommer att bli lag planeras utbildningar på området barns rätt under 

2020, spridning av erbjudanden på båda dessa områden kommer att göras till alla nämnder och 

förvaltningar. 

Under 2020 bör Arbetsgruppen Mångfald MR ta fram en bild av hur behovet av utbildning inom 

jämställdhetsområdet ser ut. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Informations- och utbildningsinsatser inom arbetet 

för Piteå MR kommun har erbjudits och 

genomförts. Små insatser har gjorts i samband med 

KF möten. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Vi har inte ännu genomfört en utbildning för 

nämnden inom detta område. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Som en del av de kommunövergripande 

utbildningsaktiviteter som erbjudits 

förtroendevalda. Vi har ej säkerställt att alla har 

gått webbaserade MR-utbildningen. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Vet ej om utbildning getts. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Kort information har gjorts i samband med 

nämndsmöten. 
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4 Kommunen som välfärdsaktör 

Rollen upplevs som tydlig och oftast självklar från förvaltningarna, en tydlig roll för kommunen som 

aktör vilken tar stor och viktig plats i verksamheterna. Lagstiftning styr. 

Arbete som välfärdsaktör är viktigt för att fortsatt bygga lokalsamhällestillit. 

Ett utvecklingsområde är uppföljning, säkring av att arbetet för MR är integrerat i vep och budget och i 

det årliga riktlinjearbetet, så att rollen speglas tydligt även i resultatuppföljning. 

Inom riktlinjearbetet inför vep 2021-2124  bör strategier för att säkerställa MR och Piteå som MR 

kommun finnas med. 

Den utveckling och förenkling som pågår via digitalisering bör kunna öka tillgänglighet och transparens. 

I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer att leverantörer i 

alla led lever upp till de krav som de mänskliga rättigheterna sätter - uppdrag som Ekonomiavdelningen 

genom enheten Inköp ansvarar för och driver. Utifrån förvaltningarnas svar blir bilden att det behövs 

mera information, kommunikation och samverkan kommuninternt. 

4.1 I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att 

skapa en plats som: 

4.1.1 Säkerställer ett systematiskt arbete för att mänskliga rättigheter i sin 

verksamhet, genom att integrera mänskliga rättigheter i budget, policy-och 

styrdokument och genom att systematiskt följa upp, analysera och 

rapportera resultat ur ett rättighetsperspektiv. 

Metoder och verktyg finns, men upplevs inte tydliga. Behöver arbetet för MR i synliggöras och 

tydliggöras i styrande dokumenten? 

Inom riktlinjearbetet inför vep 2021-2124  bör strategier för att säkerställa MR och Piteå som MR 

kommun finnas med. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 

  

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Inte i konkret mening avseende enskilda 

rättigheter. Däremot arbetar vi övergripande med 

frågorna (inom utbildning, arbetsmarknad och 

samhällsplanering i stort). 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Vi försöker att arbeta enligt ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Har politiska mål för 

MR. Internkontrollen är också ett sätt att följa upp 

systematiskt. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

 

4.1.2 Utvecklar ett ledarskap och en värdegrund baserat på de mänskliga 

rättigheterna 

Vi saknar en aktuell bild av hur MR speglas i kommunens ledarskapsutbildningar. 

(265 av 320)



 
 

 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Chefer utgår från detta i sitt ledarskap, har 

utbildats. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Inom ramen för tidigare nämnda 

utbildningsaktiviteter och dialogaktiviteter med 

medborgare och näringsliv. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Har värdegrundsambassadörer i verksamheten 

samt att utbildning ges för dem och chefer varje år. 

Socialtjänstlagen har en särskild bestämmelse för 

värdegrund. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Chef har utbildats. 

4.1.3 Implementerar och följer upp principen om icke-diskriminering och 

jämlikhet i sina tjänster. 

Vilken struktur finns för uppföljning på detta område inom nämndernas arbetsområden? 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-11 Vi arbetar med detta men saknar 

metod för uppföljning av MR. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 

  

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Förvaltningen implementerar principen i 

myndighetsutövandet samt inom ramen för olika 

kartläggningar, undersökningar och utvärderingar 

(tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning, folkhälsa och socioekonomi 

mm). Dock följs frågorna inte systematiskt upp i de 

enskilda fallen. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

En plats?? Alla beslut som fattas och alla insatser 

som ges ska präglas av jämlikhet och lika värde. Ett 

exempel där genusperspektivet vid uppföljning av 

avvikelser. Annan uppföljning är mer tveksam. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

 

4.1.4 Säkerställer allas behov av stöd och service med särskild hänsyn till 

underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer 

Detta är ett tydligt kommunalt uppdrag som förvaltningarna har hög medvetenhet om och där ett 

strukturerat arbete genomförs inom verksamheterna. 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-11 Levererar tjänster via uppdrag från 

kärnverksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Arbetar med fritid för alla. Erbjuder både 

aktiviteter och hjälpmedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Det sker i det löpande arbetet med bland annat 

flyktingsamordning, arbetsmarknad- och 

utbildningsåtgärder, utfärdande av 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade, inom 

planprocessarbetet, markanvisningar, 

bygglovshandläggning samt miljö- och 

hälsoskyddsärenden mm. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Lagstiftarens mening är att kommunen ska utreda, 

fatta beslut och verkställa sökt insats eller bistånd 

på samma villkor för alla. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Arbete sker med individer i utsatta situationer i 

och med att överförmyndarnämnden har till uppgift 

att utreda ärenden om anordnande av godmanskap 

och förvaltarskap samt utöva tillsyn över gode män 

och förvaltare. 

  

4.1.5 Säkerställer rättssäkra beslut och processer 

Lagstiftning styr i arbetet. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

I myndighetsutövningen jobbar förvaltningen med 

och följer lagen. 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Vi har för många beslut som inte är nerskrivna. 

Myndighetsutövningen är vi däremot noggranna 

med. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 

  

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

I myndighetsutövningen jobbar förvaltningen med 

och följer lagen. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Följer rådande lagstiftning och praxis utifrån 

domar, håller sig uppdaterad. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Följer gällande lagstiftning och rättspraxis. Tar 

kontinuerligt del av utbildningar och vägledande 

prejudikat. Vissa av nämndens beslut kräver två 

beslutsfattare. Kartläggning av processer har gjorts. 

Informerar om överklagan av beslut. Vissa beslut 

följs upp på nämndsmöten. 
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4.1.6 Skapar tillgängliga och transparenta system så att alla kan följa 

information som rör den egna individen 

Här bör finnas tydliga rutiner och regelverk för arbetet. Den utveckling och förenkling som pågår via 

digitalisering bör kunna öka tillgänglighet och transparens. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Arbetet utgår från regelverk utifrån GDPR. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Vi saknar lärplattform inom grundskolan. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

2019-11-11 Via begäran om registerutdrag. 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Ingår som en del av förvaltningens arbete med 

digitaliseringsutvecklingen mm. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Rätt att läsa journal, rutin enligt HSL. Delaktighet i 

utformningen av insats, stöd. Saknar ett digitaliserat 

system för att följa sitt eget ärende. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Nämnden följer regler i föräldrabalken om vem 

som har rätt att ta del av nämndens handlingar i ett 

individärende. 

4.1.7 Säkerställer att leverantörer i alla led lever upp till de krav som de 

mänskliga rättigheterna sätter 

Uppdrag som Ekonomiavdelningen genom enheten Inköp ansvarar för och driver. Utifrån 

förvaltningarnas svar blir bilden att det behövs mera information, kommunikation och samverkan 

kommuninternt. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Enheten Inköp. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Svårt att säkerställa det vid alla upphandlingar. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Detta är ett utvecklingsområde. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Inköp? 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

Kan ej se att frågan berör nämnden. 

4.1.8 Utvecklar mekanismer för att kunna följa upp och vid behov häva avtal 

på grund av att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs av leverantören 

eller dess underleverantörer 

Uppdrag som Ekonomiavdelningen driver inom enheten Inköp. 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Enheten Inköp. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Nej 

Se föregående kommentar. 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Nej 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Nej 

Ett utvecklingsområde i att säkerställa. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Inköp? 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Nej 

 

5 Kommunen som arbetsgivare 

För kontinuerlig övergripande utveckling och stöd till förvaltningarna har och tar Personalkontoret 

ansvaret. Utvecklingsarbeten för uppföljning av arbetet för ökad jämställdhet pågår. 

Fråga till förvaltningars ledningsgrupper samt nämnder om eventuella behov av insatser bör göras under 

2020 för att säkra kunskap inför utnämnande till Piteå som MR kommun. 

Piteå kommun delfinansierar Rättighetscentrum Norrbotten (RCN) som är en antidiskrimineringsbyrå 

som både enskilda medborgare och organisationer kan anlita. 

5.1 I som arbetsgivare är kommunen en organisation som: 

5.1.1 Arbetar aktivt mot alla former av diskriminering kopplat till samtliga 

diskrimineringsgrunder, och för att jämlika villkor aktivt främjas i samband 

med exempelvis rekrytering, lönesättning, karriärmöjligheter, 

rehabilitering, föräldraledighet eller annan tjänstledighet. 

Ett arbete för att ta fram ett förslag till Jämställdhetsindex pågår. Piteå kommun delfinansierar 

Rättighetscentrum Norrbotten (RCN) som är en antidiskrimineringsbyrå vilken både enskilda medborgare 

och organisationer kan vända sig till för råd och stöd. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Del i ordinarie i ledning och styrning. Ingen 

systematisk uppföljning sker inom detta område.  

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  

  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Nej 

Personalenheten? 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

 

  

  

5.1.2 Säkerställer att alla förtroendevalda och anställda, såväl chefer som 

medarbetare, har kunskap och förståelse för hur de mänskliga 

rättigheterna påverkar uppdragen som arbetsgivare, ledare, chef och 

medarbetare samt tydliggör arbetsgivarens och de anställdas ansvar i 

förhållande till konventioner och lagstiftning. 

Fråga ska ställas till förvaltningars ledningsgrupper samt nämnder om eventuella behov av insatser bör 

göras under 2020 för att säkra kunskap inför utnämnande till Piteå som MR kommun. 

Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

Utbildningsinsatser har erbjudits ledningsgrupper, 

de kommunala råden och avdelningar inom 

förvaltningen. Inom den utbildning som genomförts 

utifrån en ny mandatperiod har mångfald och MR 

varit en del. 

En digital utbildning med stödmaterial för enkel 

analys av det egna arbetet finns tillgänglig för 

kommunens anställda. Information har spridits dels 

via Foajefikatillfällen, Insidan och via den 

förvaltningsövergripande arbetsgruppen till alla 

förvaltningar. 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Nej 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Nej 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

Ledningsgruppen uppdateras regelbunden om 

frågorna som behandlas i kommunens MR-grupp. 

Utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter 

har genomförts inom delar av förvaltningen, dock 

inte för nämndens ledamöter. 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Detta behandlas inom förvaltningens 

utvecklingsarbete. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Ledningsgruppen har fått utbildning i MR. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

Via MR-utbildning samt information på APT-möte 

och Foajefika. 

5.1.3 Främjar en organisationskultur som utgår från allas lika värdighet och 

rättigheter. 

Insatser görs på olika sätt i förvaltningarna. Ett kompletterande arbete för att stärka samsyn i 

organisationen skulle kunna göras på lång sikt genom insatser för normutvecklande attitydpåverkande 

med enkla små inspel via den kommuninterna Insidan för att främja en sammanhållande 

organisationskultur. 
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Enhet 
Arbetar 

med? 
Analys  

Kommunstyrelsen / 

Kommunledningsförvaltningen 
 Ja 

 

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten 
 Ja 

 

Barn- och utbildningsnämnden / 

Utbildningsförvaltningen  
 Ja 

 

Fastighets- och servicenämnden / 

Fastighets- och serviceförvaltningen  
 Ja 

 

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park 

och fritid 
 Ja 

 

Samhällsbyggnadsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
 Ja 

Del i förvaltningens allmänna arbete för 

organisationskultur inom projekten SAM2020, 

SAMBO och arbetet med tillitsbaserad ledning och 

styrning. 

Miljö och tillsynsnämnden / 

Samhällsbyggnad  
  

Socialnämnden / Socialförvaltningen 
 Ja 

Lagstiftningen är grunden. 

Värdegrundsambassadörer. Ledningssystem. 

Gemensam överförmyndarnämnd 
 Ja 

 

6 Avslutande analys 

Sammanställningen visar att ett arbete för målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald 

som grund" genomförs på olika sätt inom kommunens förvaltningars verksamheter. Arbetet styrs via 

prioriterat mål i vep, reglemente, riktlinjer för budgetarbetet, ledningsuppdrag och dessa riktlinjer. 

Riktlinjerna för mänskliga rättigheter - mångfald är beslutade att gälla fram till 2023-06-30 och analysen 

av denna första uppföljning och rapportering kan kommenteras med: 

Lokalsamhällestillit. Piteå ska vara en öppen och trygg kommun där medborgarna är stolta över sin 

identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En inkluderande stark social sammanhållning i 

både stads- och landsbygd ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och 

verka i kommunen. Att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt med en utveckling av öppenhet och 

transparens via dialog och delaktighet på olika sätt skär genom hela arbetet i kommunens olika roller. Hur 

kommunen som organisation bemöter och möter medborgarna har stor påverkan på lokalsamhällstilliten. 

Under 2020 ska Piteå i samband med nationaldagsfirandet utnämna sig till MR-kommun. Mänskliga 

rättigheter (MR) är och ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. 

Under 2021 då Piteå firar 400 år ska MR synas genomgående i befintliga event och arrangemang. 

Kommunens ansvar att respektera, skydda och främja medborgarna behöver förankras tydligare för att vi i 

alla verksamheter ska leva upp till dessa åtaganden. Arbetet behöver även fortsättningsvis samordnas och 

drivas via central funktion inom kommunledningsförvaltningen. 

Ett prioriterat arbete under 2020 är arbetet för barnsrätt vilket bland annat ska stöttas genom olika 

kompetenshöjande insatser till olika målgrupper och fokusdialog. 

I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer allas behov av stöd 

och service med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer så att 

vi når alla medborgare, ex flickor och kvinnor, arbetslösa, sjuka, personer med utländsk bakgrund, 

personer med funktionsvariationer. En del är det strategiska arbetet för ökad jämställdhet utifrån mäns 

och kvinnors rätt till hälsa på lika villkor som behöver drivas både internt i den egna organisationen som 

externt i Piteå som samhälle. 
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 47
Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt 
till försörjningsstöd S2019/05353/FST
Diarienr 19KS730

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd, S2019/05353/FST.

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. Promemorian finns att läsa i sin helhet på 
Regeringskansliets hemsida:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2019/12/sprakplikt---deltagande-i-grundutbildning-i-svenska-for-ratt-till-
forsorjningsstod/

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

Piteå kommun bedömer att detta tydliggör för den enskilde vikten av att delta i 
språkutbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i 
Sverige. För att lagändringen ska få förväntad effekt är det avgörande att det sker progression 
och tillfredställande framsteg. Om detta uteblir kan konsekvensen bli att eleven inte har rätt 
att fullfölja utbildningen enligt 20 kap 9 § skollagen (2010:800).

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att de endast finns ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Remiss Språkplikt - Sammanfattning
 Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till 

försörjningsstöd, S2019/05353/FST
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§ 53
Redovisning av Internkontrollplan 2019 och internkontrollplan 2020 
för alla nämnder
Diarienr 19KS438

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Redovisning av uppföljning av internkontrollplaner 2019 och 
antagna internkontrollplaner 2020 för alla nämnder.

Ärendebeskrivning
I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.” Detta sker i verksamhetsplanen och internkontrollplanen.

Alla nämnder ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:
- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över helheten i den kommunala verksamheten ska 
såväl Internkontrollplan och redovisning av uppföljningen av densamma tillställas 
kommunstyrelsen för kännedom.

Under året har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. 
Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är 
kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre 
möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen. 
Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds 
internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt underlättas också i och med att alla nämnder följer samma 
årshjul och inrapporteringsmodell.

Socialnämnden har utifrån sitt lagstyrda kvalitetsarbete annan periodicitet på sina 
internkontrollplaner och redovisar dessa separat till kommunstyrelsen.

Alla nämnder har inte till internkontrollplan 2020 använt kommunens övergripande system 
för internkontroll vilket gör att omfattning och presentation av internkontrollplanerna varierar.

Handlingarna återfinns i ärende 25, Anmälningar för kännedom.

(1 av 2)(273 av 320)



Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-03-02

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

(2 av 2)(274 av 320)



 MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 1/2020 

Vårt ärendenr: 
20/00003 

 

  

 2020-01-31   

    

   

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

 Kommunstyrelserna 
Regionstyrelserna 
 

 
 

Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
 
Ärendenr: 19/01701 

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 psykisk hälsa 2020  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för 2020 är en ettårig överenskommelse där parterna är överens om att det 
långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med 
allvarlig problematik behöver fortsätta. Regeringen och SKR är vidare överens om 
att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att genom lokala 
anpassningar utnyttja stimulansmedlen på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar totalt 1 716 000 000 kronor varav 1 694 000 000 kronor 
ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, 
fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 20 000 000 miljoner 
kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och kommuner samt 
utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och 
regional utveckling. Resterande 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas.  
 
Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 300 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
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befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 

Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  
 

• 2 000 000 kronor tilldelas  SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 

(276 av 320)



 2020-01-31 Vårt ärendenr: 

20/00003 

 

    

    

    

   

 

regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR i samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2020.  

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.  
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

 

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

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

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvarig: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid Samhälls-
planering och Karin Oskarsson, handläggare för bostadsanpassningsbidrag 

Utses att justera 
 

Anita Berglund, Piteå HjärtLung 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 1 - 11 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Anita Berglund, Piteå HjärtLung   
    

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

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2020-02-27  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 1 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat. Han hälsar Lena 
Enqvist ny omsorgschef välkommen. Hon ersätter Tomas Backeström i rådet. 
Punkten. Presentation av nya chefer utgår. 
 
______ 
 
 
KTR § 2 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
________ 
 
 
KTR § 3 
Val av justerare 
Till justerare utses Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
 
________  
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KTR § 4 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 5 december 2019 gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(301 av 320)



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

  4 (14) 
 

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 5 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 
och Karin Oskarsson handläggare på bostadsanpassningsbidrag välkommen.  
 
Kommunen har en tillgänglighetsgrupp där politiker och tjänstemän sitter 
med i.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, undrar om det skulle kunna ordnas ett 
”showroom” för enklare hjälpmedel där man kunde visa upp, exempelvis: grip-
tång, osthyvel och sittkuddar, kanske vid Stadsporten.  
 
Beslut: Anna Stamblewski tar med sig frågan och undersöker om det går att 
lösa på något sätt. 
 
______ 
 
Helén Lindbäck, KS informerar om att Stadsporten bjuder in till invigning av 
den öppna delen av Stadsporten. En plats där medborgare kan utföra ärenden 
som hanteras av samhällsbyggnad, delta i dialoger och hålla sig uppdaterad om 
kommunens utveckling i morgon fredag den 28 februari kl 13-15. 
 
______ 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar om det är planerat någon tillgäng-
lighetsvandring. 
 
Anna Stamblewski säger att det blir till hösten. 
 
Thomas Hedlund föreslår att göra en tillgänglighetsvandring på Strömnäs-
backen. 
 
______ 
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KTR § 6 
Förenings- och förvaltningsstunden 
 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* Barn som går i skolan och som behöver speciell hjälp, exempel: 
Har lärarna kompetens vid behov? 
* Diabetes, är skolan anpassad för dem?  
 
Maria Platni, BUN informerar: För barn i behov av stödinsatser har verksam-
heten fokus utifrån barnets bästa i centrum. Det innebär att personalen ibland 
får utbildning, råd och stöd av Regionen (sjukvården), ibland genom kompe-
tens inom skolans egen organisation som elevhälsa och specialpedagoger och 
ibland har personalen själva en god kompetens för att möta behoven. Stödet 
utformas individuellt utifrån barnets behov och om det behövs kan det göras en 
åtgärds-/handlingsplan på skolan tillsammans med vårdnadshavare. Vid särskilt 
stora medicinska eller fysiska behov kan rektor söka extra medel för barn i 
behov av särskilt stöd från barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
När det gäller diabetes är det diabetessköterska från regionen som upprättar en 
egenvårdsplan med barnet och vårdnadshavare. Regionen erbjuder även utbild-
ningar till personal på skolorna krig diabetes. Skolan bistår med mellanmål och 
skolsköterskan med rutiner t ex vad man ska tänka på vid utflykt och vart druv-
socker finns. Om man som förälder inte är nöjd med det stöd barnet får, pratar 
man i första hand med mentor och rektor. Om man upplever att det inte blir bra 
ändå vänder man sig till avdelningschef för grundskola. 
 
______  
 
Siv Forslund, SN säger att det är brukligt att det finns en handlingsplan där det 
står hur man ska jobba runt ett barn med någon typ av funktionsnedsättning. 
 
______ 
 
* Sprutspetsar och spruto (insulinpennor) som är använda, vart ska  
man lägga dem när de ska kastas? 
 
Enligt Pireva’s hemsida står det att: Hälsocentralen - Sprutor, kanyler och insu-
linpennor lägger man i en särskild kanylbehållare som hälsocentralen tillhan-
dahåller. Full behållare lämnas sedan in på närmaste hälsocentral.  
 
______ 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
* Bemanning på särskilda boenden 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum säger att frågan gäller beman-
ningen på särskilda boenden LSS och psykiatriboenden enligt SoL. 
 
Sven-Gösta Pettersson säger att det finns inga pengar för att utöka bemanning-
en på boenden under 2020. 
 
______ 
 
* Hyra på det nya boendet, Blåbärsskogen  
Malte Larsson, FUB säger att de har träffat Jan Lindberg, verksamhetsområ-
deschef för gruppbostäderna varje höst. Frågorna från FUB har bland annat 
varit platser på gruppbostäder och hyrespriser på nybyggda bostäder. Inte fått 
någon information om vad som hände.  
 
Sven-Gösta Pettersson säger att de är medvetna om problemet att hyran blir dyr 
på nya bostäder. 
 
______ 
 
* Annons från PT – svår att läsa för synskadade 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Helene Markström, kommunikatör väl-
kommen. Hon skriver bland annat pressmeddelande och följer alla riktlinjer, 
svårt att trycka på tidningspapper. Information kan ges ut i olika format, som 
till exempel en annons i PT kan det finnas en hänvisning i annonsen var man 
kan hitta den och läsa på webben. 
 
Helene Markström säger att det är viktigt att text finns i flera olika format, 
större textstorlek. De ska se över den grafiska profilen. Helene tittar också efter 
vad synskadade (SRF) behöver för att kunna läsa. Biblioteket är bra på att 
hjälpa till. 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Diskuterades i rådet att vit text på gult, blått och orange botten är svåra att läsa. 
Tidningen ”Värt att veta om din kommun” som går ut till alla hushåll är svår 
att läsa för alla. 
 
Beslut: Helene Markström, kommunikatör tar med sig synpunkterna om att 
vit text inte är bra på alla bakgrunder. 
 
Vi bestämmer även att vi bjuder in formgivarna som arbetar med formgiv-
ning och typografi till nästa möte som är tisdag den 19 maj 2020. 
 
______ 
  
* Nytt reglemente för KTR – antal ledamöter 
Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att ärendet kommer upp i kommunfull-
mäktige KF i mars 2020. 
 
______ 
 
*Samråd efterlyses, så inte föreningar får läsa i PT vad som gäller (ex 
Bryggan) 
Sven-Gösta Pettersson, ordf säger att exempelvis arbetsutskottet bestämmer 
inte när PT skriver och publicerar, men ambitionen finns att informera innan 
det kommer ut i pressen.  
______ 
 
Malte Larsson, FUB berättar att när två ungdomar flyttade in på gruppboendet 
blev de lovade att deras lägenheter skulle renoveras efter 12 år. Blev väldigt 
förvånad när det stod klart för dem att ägandet av boendet hade övergått från 
Pitebo till fastighets på kommunen, en informationsmiss. 
 
______ 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
* 91-årig kvinna hemskickad från akuten. Hur fungerar samarbetet 
mellan kommunen och landstinget? 
 
Lena Enqvist, omsorgschef berättar att en avvikelse är gjord och att ett möte är 
inplanerat med regionen för att utreda hur detta kunde hända och för att det inte 
ska kunna uppstå igen. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att de ska lyfta denna allvarliga 
incident i Patientrådet. 
 
______ 
 
* Önskan om ett ”Showroom” för enklare hjälpmedel 
Frågan är behandlad under § 5 Tillgänglighet 
 
______ 
 
* Piteå kommun ska vara en barnvänlig kommun, vad görs? 
Barnkonventionen – lag från och med 1 januari 2020 angående barns 
rättigheter. 
 
Elisabeth Lindberg, Kultur & F säger att Piteå kommun alltid ska vara en barn-
vänlig kommun och speciellt i år. Det är många aktiviteter på skolor, bibliotek, 
Kaleido och föreningar. 
 
______ 
 
Kommunen gör kontinuerligt en ”Enkätundersökning Personligt”. Det är en 
hälso- och livsstilsundersökning som genomförs årligen bland elever i åk 7 och  
9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet. Förut har det varit flickor som mår  
dåligt, nu uppger även pojkar att de mår dåligt, men många mår också bra. 
 
Kultur- och fritid ska träffa alla högstadieelever och få en dialog och höra vad 
de vill göra. 
 
______ 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta Pettersson berättar att bolag och nämnder har listat vad de gör: 
* PiteEnergi har haft barnkalas i Södra hamnen bl a  
* Pireva - Norrmalmskolan vann designtävlingen och deras bidrag pryder 
   sopbilen 
* Fastighets- och service har haft en dialog runt kosten 
* Socialnämnden – Fältassistenter jobbar med förebyggande arbete samt  
   uppsökande verksamhet och de vänder sig till kommunens ungdomar i 
   åldern 12 – 18 år 
* Kyrkan ordnar familjeläger 
 
______ 
 
Siv Forslund, SN säger att kommunen har en hel del aktiviteter, men hur är det 
ute i byarna? 
 
Elisabeth Lindberg, K & F svarar att byarna har ett ganska aktivt föreningsliv. 
Ungdomarna i Sjulnäs vill kanske ha en motorgård och stan något annat. 
 
______ 
 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen undrar om det finns något samarbete med 
Korpen? 
 
Elisabeth Lindberg, K & F säger att unga som idrottar slutar ofta vid 15 - 16 
årsåldern. Vissa föreningar har fortsatt med att ungdomar kan få träna fotboll 2 
gånger per vecka. 
 
PUFF - Piteås unga friskare framtid – Puff för dig som går åk 7 - åk 3 på gym-
nasiet. Elever som går på högstadiet eller gymnasiet och vill prova på att träna 
kan få göra det gratis på ett antal anläggningar. 
 
Elisabeth Lindberg, K & F säger att ungdomarna kan ha önskemål om en fri-
tidsgård för att kunna hänga, men vad innebär det? 
 
Eva Lundström, Allergiföreningen undrar om det är det möjligt för föreningar 
att söka bidrag för barnen? 
 
Elisabeth Lindberg svarar att det inte finns några speciella bidrag att söka. 
 
______ 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Helén Lindbäck, KS informerar om att det är Barnens År, då Barnkonven-
tionen blir lag 2020 vill kommunstyrelsen uppmärksamma detta 
 

- KS har beslutat att all medborgardialog under 2020 ska ha fokus på 
barn och unga 

- KF har beslutat att alla verksamheter och styrdokument ska ses över i 
enlighet med SKR:s rekommendationer och att KF ska utbildas om 
barnkonventionen 

- KS har beslutat att rekommendera alla nämnder att utbilda sina ledamö-
ter om barnkonventionen 

- Ett förslag är på väg upp till KS där kommunchefen får i uppdrag att 
organisera samordningen kring barn och ungas hälsa 

  
______ 
 
Elisabeth Lindberg, K & F berättar att det blir fler tjänster som kommer att 
jobba med anpassning och tillgänglighet i skärgården. 
 
Badhusparken och andra anläggningar som behöver fixas till. 
 
Lokalen Hemlunda på Nolia görs om till matsal. I källaren blir nya 
Hemlundalokalen, en hiss kommer att byggas. 
 
Sitter mycket med budget 2021, riktlinjer från KS och KF. 
 
______ 
 
Malte Larsson, FUB säger att de har danser 3 ggr/år, var kan de ha danserna? 
I fredags var de på dans i matsalen på Nolia och det kommer de att fortsätta 
med. 
 
______ 
 
Tord Eliasson, Diabetsföreningen händer det något under jubileumsåret? 
 
Elisabeth Lindberg säger att stora firandet blir den 12 maj 2021. Föreningar 
kan söka medel ur en pott på 1 miljon kronor för aktiviteter. Det blir också en 
vandring mellan kyrkorna Öjebyn – Piteå. 
 
______ 
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KTR § 6, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta Pettersson berättar att ett nytt gruppboende som ska heta Blåbärs-
skogen kommer att öppna i vår, det blir sex boendeplatser. Socialtjänsten 
kommer att öppna ett LSS-boende för barn och unga under hösten.  
  
Dagverksamheten Rubinen kommer att flytta tillbaka till Onyxenhuset efter 
renoveringen. 
 
Det har varit introduktion för nya chefer. 
 
Ekonomi gick -52,1 miljoner kronor back förra året. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg K & F säger att det är avsatt ett kulturmål, ett mål för alla. 
Det är viktigt att föreningarna kommer med sina synpunkter och tycker till när 
kulturmålen ska skrivas i planen.  
 
______ 
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KTR § 7 
Föreningsbidrag 
Sven-Gösta Pettersson hälsar Carina Westbom, verksamhetsutvecklare väl-
kommen. 

Carina berättar att råden har föreningsbidrag och tanken är att bidraget ska vara 
till för att göra samhällsnytta för målgruppen.  
 
Carina handlägger för Kommunala tillgänglighetsrådet KTR och Kommunala 
förebygganderådet KFR. Går igenom anvisningen för föreningsbidraget.  
 
• Organisationen ska ha varit verksam under minst tolv månader inom 

  Piteå kommun 
• Föreningen ska ha antagna stadgar och minst tio medlemmar som betalt 

 medlemsavgift föregående verksamhetsår 
 

• Föreningen ska ha en tydlig socialpolitisk inriktning på sin verksamhet 
• Föreningens inriktning ska ha positiv betydelse för socialnämndens 

 verksamhet 
• Föreningens verksamhet ska inrymmas inom målgruppen för 

 Kommunala tillgänglighetsrådet, Kommunala pensionärsrådet, 
 eller Kommunala förebygganderådet 

 
Riktlinjer för föreningsbidraget, se bilaga 1 och ansökningsblankett, se bilaga 2. 
 
Ansökan ska sändas in till socialnämnden senast 30 april bidragsåret. 
Kom ihåg att dela upp de betalande medlemmarna i män och kvinnor. 
 
Beslut: Rådet anser att det är bra om föreningsbidraget fortsätter som det är 
idag. 
 
______ 
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KTR § 8 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att arbetsgruppen har kommit med fyra 
inriktningsförslag, och det är inom dessa områden:  
 

1. Förändrad verksamhetsinriktning socialpsykiatri 
2. Våld i nära relationer, våldsutsatta vuxna 
3. Missbruk – hemmaplanslösningar och öppenvård 
4. Förslag till förändrad verksamhetsinriktning barn- och familj 

Arbetsgruppen för Framtidens Stöd och omsorg har skickat ut handlingarna på 
remiss till de föreningar som sitter med i kommunala pensionärsrådet, tillgäng-
lighetsrådet samt förebygganderådet. Synpunkterna skickas till 
linda.stenstrom@pitea.se senast den 15 mars.  
 
______ 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå berättar att de har anordnat en före-
läsning den 21 april 2020. Två personer från Funktionsrätt Sverige, den ena är 
projektledare den andra en doktorand. De jobbar med universell utformning, att 
det ska göras rätt från början. Det är inte klart med lokal ännu. Föreläsningen 
börjar kl 13 – 16. Det bjuds på fika. Välkomna! 
 
______ 

Anita Berglund, HjärtLung Piteå berättar att de har ett samarbete med hälso-
centralerna i Hortlax, Hällan och Piteå. Hälsocentralerna ska erbjuda hälsosam-
tal till 30- ,40-, 50- och 60-åringar och de har ett centralt utarbetat material och 
utbildade samtalsledare för just detta ändamål. Vårt material består av fem träf-
far och behandlar hälsa ur ett helhetsperspektiv, inte bara ur ett sjukvårdsper-
spektiv.  
 
______ 
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KTR § 9 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
______ 
 
 
KTR § 10 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 7 maj 2020, 
klockan 13:00 i Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, Stadshuset.  
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att 
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid  
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir tisdag den 19 maj 2020, klockan 08:30 i 
Fyrkanten vid stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 11 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  
 
______ 
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Föreningsbidrag för Kommunala tillgänglighetsrådets målgrupp 
 
 
 

Socialnämnden 
Stöd och omsorg (KTR) 
Piteå kommun 

 
 

Ansökan om föreningsbidrag för år ………… 
 
Föreningens namn;  .......................................................................................................................... 

Postadress; .......................................................................................................................... 

Besöksadress;  ..................................................................Telefon        ........................... 

Kontaktperson;        ..................................................................Telefon (dagtid)  ........................... 

Kontouppgifter;       (Bank/PG/BG).................................................................................................. 
 
 
 
 
Nedanstående skall bifogas; 

Verksamhetsberättelse (föregående år) 
Årsmötesprotokoll (föregående år) 
Verksamhetsplanering (för bidragsåret) 
Budget (för bidragsåret) 

 
 
Följande uppgifter skall anges; 

 

Antal betalande röstberättigade medlemmar, bosatta i Piteå kommun 
den 31/12 föregående verksamhetsår; ................................ 
Medlemsavgift per medlem föregående verksamhetsår; ................................ 

 

 
 

Styrelsens underskrift 
 

Vi har tagit del av socialnämndens riktlinjer. Undertecknas av två (2) firmatecknare. 
 
 
 
............................................................. ............................................................................. 

(namn) (namn) 
 
............................................................. ............................................................................. 

(funktion) (funktion) 
 
 

.............................................................. ....................................... 
Ort Datum 
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FÖRENINGSBIDRAG – Stöd och omsorg 

Beslutad av socialnämnden 
2011-12-14 

 
 

Målgrupp: 
Föreningar med målgrupper inom Kommunala tillgänglighets-
rådets verksamhetsområde. 

 
 
 

Socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag 
 

• Länsföreningar erhåller anslag från länsmyndigheterna (i första hand från landstinget 
eller länsstyrelsen). Undantagsvis kan kompletterande bidrag beviljas från 
socialnämnden om det kan anses motiverat ur verksamhetssynpunkt och direkt vänder 
sig speciellt till kommuninnevånare i Piteå. 

 
• Regionala föreningar av olika slag kan förekomma där fler län och 

kommuner är inblandade. Eventuella bidrag till sådana föreningar ska vara 
motiverade ur verksamhetssynpunkt och endast avse den del av 
verksamheten som omfattar kommuninnevånare i Piteå. 

 
• Lokala föreningar i Piteå erhåller bidrag i enlighet med de riktlinjer som finns, i vissa 

fall finns medlemmar i lokala föreningar som bor i andra kommuner. Bidraget kan då 
reduceras i relation till förhållandet Piteåbor - andra kommuninnevånare. 

 
 
 

Allmänna bestämmelser 
 

Formella krav: 
• Organisationen ska ha varit verksam under minst tolv månader inom Piteå kommun 
• Föringen ska ha antagna stadgar och minst tio medlemmar som betalt 

medlemsavgift föregående verksamhetsår. 
 

Övriga krav: 
• Föreningen ska ha en tydlig socialpolitisk inriktning på sin verksamhet 
• Föreningens inriktning ska ha positiv betydelse för socialnämndens verksamhet 
• Föreningens verksamhet ska inrymmas inom målgruppen för Kommunala 

tillgänglighetsrådet, Kommunala Pensionärsrådet eller Kommunala 
förebygganderådet. 

 
Bidraget utformning 
Bidrag lämnas med ett belopp per förening och ett belopp grundat på medlemsantal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress 

 
Besöksadress 

 
Telefon 

 
Telefax 

 
E-post 

 
Webbadress 

941 85 PITEÅ Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 62 67 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun 
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Uppföljning 
 

För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras genom socialtjänsten eller kommunens 
revision. För detta ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar som kan 
styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag för de fyra 
senaste åren. 

 
Om den lokala organisationen lämnat oriktiga uppgifter eller missbrukat tilldelade medel kan 
detta medföra att organisationen blir återbetalningsskyldig och avstängd från bidrag. 

 
Ansökningstid 

 

Ansökan ska insändas till socialnämnden senast den 30 april bidragsåret. Ansökan görs på 
särskild blankett. 

 
 
 

Utbetalning 
 

I juni månad erhåller föreningarna beviljade anslag. 
 
 
 

Kontaktperson 
 

Verksamhetsutvecklare Carina Westbom 
Telefon: 0911- 69 60 43 
E-post: carina.westbom@pitea.se 
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Anmälan om ordförandebeslut 
och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
till och med februari 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-03-19Socialförvaltningen
Dnr 20SN19

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

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med 
februari:
 
                          Bevilja förlängd  behandling på behandlingshem  

                          Avslag på ansökan om förlängd 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 15  

Återkoppling av 
ärendebevakningslistan mars 
2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-03-12Socialförvaltningen
Dnr 20SN18

Återkoppling av ärendebevakningslistan mars 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för mars 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
- Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg - redovisas SN 22/4-20
- 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
- Motion (SD) – Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag
Ärendebevakningslistan

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

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Socialförvaltningen
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Ärendebevakningslistan mars 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

Chef En ingång 

2019-04-24 Sn § Se över rapporteringen av ärendeflödet inom Stöd och omsorg Redovisas till SN 22 
april 2020

Verksamhets-
utvecklarna 

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

Chef En ingång

Motion (SD) – Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen
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