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

Förslag till beslut
Förslag på justerare: Maria Truedsson
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 3 juni, kl 14:00, socialtjänsten
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2. Sign of Safety
  

Sofie Öberg och Malin Domeij, socialsekreterare från Stöd till barn och familjer, informerar om 
processen på avdelningen samt om metoden Signs of safety
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3. Information om bemanning och demensby
Diarienr 20SN67
  

Bemanning på särskilt boende
Strömnäsbacken – tankar kring Sveriges nordligaste demensby.
Avdelningschef Magdalena Jonsson informerar
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4. Budgetuppföljning per april 2020
Diarienr 20SN12
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna den ekonomiska rapporten för 
månadsuppföljning april 2020.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -23,9 mkr och helårsprognosen för 2020 
sätts till -65,8 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning SOC april 2020
 Analys SOC april 2020
 Budgetuppföljning per april 2020
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5. Årshjul över Socialnämndens ekonomiska händelser 2020
Diarienr 20SN97
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta det nya årshjulet för ekonomiska 
händelser under 2020.

Ärendebeskrivning
Förtydligande av Socialförvaltningens ekonomiska händelser under 2020 med fokus att fatta 
beslut om internbudget för 2021 på Socialnämndens sammanträde i december.

Beslutsunderlag
 Årshjul SOC 2020
 Årshjul över Socialnämndens ekonomiska händelser 2020
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6. Ekonomisk handlingsplan 2020-2021
Diarienr 20SN99
  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta den ekonomiska handlingsplanen för 2020-
2021.

Ärendebeskrivning
Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det 
ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att bromsa 
kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det 
ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar till 
verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att 
nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där 
brukare och patienter är i fokus.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk handlingsplan 2020-2021 (Ekonomteamet) 1
 Ekonomisk handlingsplan 2020-2021
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7. Sammanhållen LSS-enhet 0 till 65 år
Diarienr 20SN98
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att utredning om sammanhållen 
LSS-enhet 0 till 65 år överlämnas till förvaltningschef för vidare handläggning/åtgärder. 
Eventuellt införande ska ske inom befintlig ram.

Ärendebeskrivning
På ärendebevakningslistan har sedan tidigare, och på uppdrag av tidigare Nämndsordförande 
funnits ett uppdrag om sammanhållen LSS. Idag så är LSS biståndsbedömning förlag på 2 olika 
enheter. Tanken var att i en omorganisation samla det under En ingång. Detta behöver fortsatt 
utredas under ledning av Förvaltningschef.

Beslutsunderlag
 Sammanhållen LSS-enhet 0 till 65 år
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8. Undersköterskor i hemsjukvården
Diarienr 20SN96
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden upphäva tidigare beslut daterat 2019-05-
29 i ärende 19SN91 om att permanenta undersköterskor i hemsjukvården

Ärendebeskrivning
Sommaren 2018 anställdes utbildade och erfarna undersköterskor i hemsjukvården 
(USK/HSV). Deras uppgift var att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende, för att minska de delegerade insatserna för hemtjänstpersonal.

Bakgrunden var att det skett en ökning av avvikelser under de år som hemsjukvården varit i 
kommunens regi från 1 avvikelse 2013 till 62 avvikelser 2016 och 92 avvikelser 2017.

Hantering av insulin är en delegerad HSL-insats som utförs av hemtjänsten och som kan vara 
direkt livsfarlig om de inte utförs på det sätt som är ordinerat. Under 2017 rapporterades 9 fall 
av avvikelser som rörde insulin i ordinärt boende, vilket går att jämföra med 2016 med 4 
avvikelserapporter rörande insulin.

När antalet avvikelserapporteringar ökar, betyder det inte nödvändigtvis att det sker fler fel i 
läkemedelshanteringen. Bara att det rapporteras mer frekvent. För att säkerställa 
patientsäkerheten var det viktigt att den personal som utförde de delegerade HSL-insatserna 
hade kompetens och utbildning för att klara uppgiften på ett säkert sätt.

Personalen i hemtjänstgrupperna har framfört att informationen före ändringen 2018 var 
otydlig. Man upplevde att man omedelbart blev fråntagen sitt uppdrag att ge insulin, utan att ha 
fått pröva ett annat arbetssätt.

Mot bakgrund av nyligen genomförd uppföljning som bifogas tjänsteskrivelsen, föreslås 
socialnämnden upphäva sitt beslut daterat 2019-05-29 diarienr 19SN91 om att permanenta 
undersköterskor i hemsjukvården.

Beslutsunderlag
 Utvärdering USK Hemsjukvården
 Undersköterskor i hemsjukvården
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9. Förslag till teman på Socialnämnd och Arbetsutskott 2 hösten 
2020
Diarienr 20SN6
  

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer förslag till tema på Socialnämndens och Arbetsutskott 2:s 
sammanträden hösten 2020.

Ärendebeskrivning
Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Sedan 
tidigare finns en planering för våren 2020. Detta förslag gäller hösten 2020. På grund av Covid-
19-pandemin har många teman från våren utgått. Flera av dessa är inplanerade för hösten 2020. 
Förslag till teman för hösten 2020 är enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Teman till Socialnämnd och arbetsutskott hösten 2020
 Teman på Socialnämnd och Arbetsutskott 2 hösten 2020
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10. Rapportering av ej verkställda beslut SoL Kvartal 1 2020
Diarienr 20SN85
  

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut för  SoL Kvartal 1 2020 till 
Kommunfullmäktige samt revisorerna.

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

Målgrupperna 0-65 år
Under kvartal 1 2020 så fanns det totalt 10 st beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 
tre månader. Det är 4 st färre än senaste rapporteringen.

1 st beslut om boende
6 st sysselsättning
3 st kontaktperson

Målgrupperna 65 och äldre
Under första kvartalet fanns det 8 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det 
är 5 färre jämfört med senaste rapporteringen.
- 6 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform
- 1 beslut avser om hemtjänst
- 1 beslut avser kontaktperson

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform inte kunnat verkställas beror 
på resursbrist främst kopplat till att medborgaren specifika önskemål. Kontaktperson har ej 
verkställts till följd av att det saknats lämplig person. Ej verkställd hemtjänst beror på att 
omsorgstagaren avböjt verkställighet.

Konsekvensbeskrivning
Medborgare

Målgrupperna 0-65 år
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 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. När det gäller verkställighet sysselsättning så handlar även det till viss del om 
matchning och behov. Arbetsanpassare strävar ständigt efter att finna attraktiv och 
behovsanpassad sysselsättning kopplat till brukarens behov och önskemål, dock så händer det 
att brukare tackar nej till erbjuden sysselsättning.

Målgrupperna 65 och äldre
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
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därför nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En majoritet 
av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen.
Tillgången till demensplatser är god vilket medför att tiden från beslut till verkställighet är 
förhållandevis kort medan omsorgstagare med behov av somatisk plats får vänta längre.

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fyra verkställts och två 
har valt att återta ansökan. Beslut om kontaktperson har ännu inte verkställts medan beslut om 
hemtjänst har avslutas på omsorgstagarens begäran.

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Målgrupperna 0-65 år
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.

Målgrupperna 65 och äldre
Platsbrist inom särskild boendeform påverkar i hög utsträckning övriga verksamheter inom 
äldreomsorgen. Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och 
individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. Under senare del av kvartal 1 
har efterfrågan på särskild boendeform och hemtjänst mattats av till följd av Covid-19 
pandemin.

Konsekvensbeskrivning
Budget

Målgrupperna 0-65 år
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Målgrupperna 65 och äldre
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut SoL Kvartal 1 2020
 Rapportering SoL ÄO Q1 - avidentifierad
 Rapportering SoL Q1 - avidentifierad
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11. Rapportering av ej verkställda beslut – LSS 2020 Kvartal 1
Diarienr 20SN86
  

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut LSS för Kvartal 1 2020 till 
Kommunfullmäktige samt revisorerna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal på 
målgrupperna 0-65 år, det på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och 
omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.

Under kvartal 1 2020 fanns det 19 st gynnande ej verkställda beslut LSS, dessa är fördelade 
som följande

9 st Daglig verksamhet
6 st Boende vuxna
2 st Ledsagarservice
1 st Kontaktperson
1 st Korttidsvistelse

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. Ökningen på icke verkställda inom daglig verksamhet 
är till stor del fortsatt påverkan kopplad till avveckling av tidigare Bryggans verksamhet.

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. Nämnden 
har under hösten -19 startat ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i Öjebyn, 
detta för att klara verkställigheten

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

Beslutsunderlag
 Rapportering av ej verkställda beslut - LSS 2020 Kvartal 1
 Rapportering LSS Q1 - avidentifierad
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12. Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och 
med april 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
2020-04-16  Helena Magnusson  Piteå-Tidningen

Beslutsunderlag
 Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med april 2020
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13. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt till och med april 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 april:

2020-03-10 Placering enligt 11 § LVU
Bevilja vistelse på behandlingshem

Beslutsunderlag
 Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med kompletterande beslutanderätt till och 

med april 2020
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14. Delgivningar maj 2020
Diarienr 20SN89
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden tar del av anmälda delgivningar.

Beslutsunderlag
 § 105 Kommunstyrelsen Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorieteknisk

 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304
 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304
 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 200304
 Protokoll Kommunala Förebygganderådet 200227
 § 117 Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos
 Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos
 §124 KS Principbeslut om statliga medel
 Riktlinjer för inköp
 § 126 KS Riktlinjer för inköp
 Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling - mejl
 §127 KS Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling
 Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar - mejl
 §128 KS Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar
 Cirkulär SKR. 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för år 2020
 Överenskommelse Fördelning av medel 2020 till länets kommuner - insatser  psykisk hälsa
 Fördelning mellan Norrbottens kommuner
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15. Delegationsbeslut
Diarienr 20SN20
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 
 2020-04-01 - 2020-04-30. 

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade 2020-04-01 - 2020-04-30 anmäls och läggs därefter till 
handlingarna.  
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16. Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten
Diarienr 20SN72
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17. Återkoppling av ärendebevakningslistan maj 2020
Diarienr 20SN18
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för maj 2020.

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan:
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020
- Sammanhållen LSS-enhet 0 till 64 år – till SN 27/5
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
vårterminen 2020

Beslutsunderlag
 Ärendebevakningslistan maj 2020

(19 av 226)



Kallelse

18. Revisorernas grundläggande granskning 2019
Diarienr 19SN64
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19. Ordförande och socialchef informerar
Diarienr 20SN24
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20. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 20SN22
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21. Av ledamöter väckta frågor
Diarienr 20SN23
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Ärende 4  

Budgetuppföljning per april 
2020
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Budgetuppföljning april 2020
Socialtjänsten

AVDELNING
Årsbudget 

2020

Periodbudget 

Jan - April

Periodens 

förbrukning    

Jan - April

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan - April

Linjär avvikselse 

mot budget helår 

2020

Budgetavvikselse 

innevarande 

månad

Årsprognos 

2020

516 Ordinärt boende 79 127 25 242 30 270 -5 028 -15 084 -387 -16 500 

515 Barn och familj & Missbruksvård 101 577 33 656 41 318 -7 662 -22 986 -2 882 -20 650 

513 Hälso- och sjukvård 71 003 19 744 19 752 -8 -24 355 -2 200 

517 Särskilt boende för äldre 280 745 91 661 95 766 -4 105 -12 315 -1 794 -6 600 

519 Vuxna funktionsnedsatta 53 193 17 353 19 280 -1 927 -5 781 250 -7 900 

514 En ingång 150 554 47 970 49 238 -1 268 -3 804 -131 -8 600 

518 Psykosocialt stöd 130 222 42 208 41 772 436 1 308 340 500

510-511 Politik och förvaltningsledning 11 592 3 863 4 452 -589 -1 767 -190 0

512 Stab och ledningsstöd 33 106 24 935 28 653 -3 718 -11 154 -1 528 -3 800 

5XX Totalt Socialtjänsten 911 119 306 632 330 501 -23 869 -71 607 -5 967 -65 750 
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 Socialtjänsten 

 

 

Datum: 2020-05-07 

 

 

  
 

 

1 

 

Månadsuppföljning ekonomi april 2020 

 

Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -23,9 mkr och 

helårsprognosen för 2020 sätts till -65,8 mkr. 

 

Ordinärt boende 
Utbrottet av Covid-19 påverkar det ekonomiska utfallet för ordinärt boende redan i mars och 

bedömningen är att kostnaderna kommer att öka ännu mer en tid framöver. Det är dock 

mycket svårt att sätta prognos i dagsläget då vi inte kan förutspå hur länge pandemin håller 

i sig och vilka ökade kostnader för personal och material som den kommer att generera. I 

prognosen har vi dock tagit i beräkningen att analysen av underskottet samt åtgärder för att 

effektivisera främst inom bemanning kommer att fortsätta i den omfattning som 

verksamheten tillåter. 

 

Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -5,0 mkr januari till april beror till största del på 

fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av 

nattpatrullen. Även om underskottet bromsats upp något befarar vi större avvikelser 

framöver pga. pandemin. Helårsprognosen sätts även denna månad till -16,5 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 kval övertid, dubbelbemanning, korttidsfrånvaro samt 

körtid avseende specifika insatser. Analys av kostnadsökningen för hemtjänsten 

fortsätter under 2020. 

 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. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 

statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att 

periodresultatet kan ändras. En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig 

insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de 
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måste vara förberedda då insatserna kommer igång. Detta kommer sannolikt att bidra 

till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Prognos för 

hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -15,7 mkr för helåret 

2020. Äldrecentrat beräknas till -0,8 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. 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, som 

skulle pågå under mars och april. Arbetet har dock delvis förskjutits pga. Covid-19 och 

bedrivs när verksamheten tillåter. 

 Ekonomiuppföljning på enhetsnivå kommer att ske minst varannan månad med start 

från februari månads budgetuppföljning. 

 Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj 

mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av 

verksamheten pågår i ett första steg under våren 2020 och kommer att fortsätta under 

hela året.  

 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 

och således förmodas hemtjänsttimmarna fortsätta minska ytterligare. 

 

Barn och familj/Missbruk 

Utbrottet av Covid-19 gör att det blir svårare att sätta tillförlitliga ekonomiska prognoser. Då 

vi inte kan förutspå hur länge pandemin håller i sig är det svårt att veta vilka avvikelser vad 

gäller det ekonomiska utfallet som kommer att genereras. 

 

Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till april på -7,7 mkr. 

Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt för 

institutionsvården. Inom området Missbruk ser vi en ökning av antal 

institutionsvårdsplaceringar för vuxna jämfört med 2019. Vi ser en viss ökning av 

underskottet, detta handlar till viss del om engångsposter. Helårsprognosen för avdelningen 

hamnar på -20,7 mkr. 
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Händelser 

 Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar 

på en hög nivå under januari till april 2020, inga väsentliga förändringar. Prognosen för 

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

dagsläget. 

 Antalet placerade på familjehem och därmed 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. Årsprognos sätts till 1,2 mkr. 

 Förstärkta familjehem: Migrationsverket har blivit mer restriktiva med det som går att 

återsöka, helårsprognos sätts till -1,5 mkr. 

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

Migrationsverket. Inom denna verksamhet har vi ökade dygnskostnader jämfört med 

2019. I april ser vi en extra ökning pga. att kostnader som avser även januari till mars 

kommit in i april. Totalt har verksamheten genererat en kostnad på 1,7 mkr hittills under 

året. Helårsprognos på ca -4,0 mkr.  

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

av 2019 främst pga. 4 st. fastställda LVM. Ytterligare en LVM-ansökning är på väg in 

i maj. Att jämföra med fjolåret då vi hade en LVM-ansökan på helåret. Vad gäller övriga 

placeringar ligger de på ungefär samma nivå som tidigare i år. Helårsprognos sätts till -

3,0 mkr.  

 Övriga verksamheter har i princip nollprognos på totalen. 

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. 

 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. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och 

förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. 
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Hälso- och sjukvård 

 Avdelningen för hälso- och sjukvård ligger i nivå med budget per april men 

helårsprognosen sätts ändå till -2,2 mkr. 

 Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att 

samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSV, från 

särskilt boende flyttades 31 å.a. I och med den nya organisationen förväntas bättre 

sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Två 

nya enhetschefer anställdes under våren, budget för dessa lades på helår vilket ger ett 

visst överskott. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet 

av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. 

Verksamheten ser dock behov av bemanningssjuksköterskor under sommaren vilket ger 

en negativ prognos på helår. Även fördyrade materialkostnader kopplade till Covid-19 

påverkar hemsjukvårdens utfall negativt. 

 Hemsjukvård natt är från årsskiftet hopslagna med ambulerande natt, detta för att all 

nattpersonal ska vara samlade under samma enhetschef. Viss övertalighet fanns i 

gruppen i början av året men är i fas nu. Under sommaren är verksamheten i behov av 

bemanningssjuksköterska vilket ger en helårsprognos om -0,4 mkr. 

 Sjuksköterskor inom psykosocialt stöd har en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket beror 

på att gruppen har en överanställning med 0,75 å.a för att klara bemanningen. Längre 

introduktion av nyanställda som genererar dubbla personalkostnader under 

introduktionsperioden samt viss sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt då det är en 

liten grupp på fyra personer.  

 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 -0,4 mkr. 

 Rehabenhetens budgetavvikelse per april är -0,3 mkr. Personalbudgeten går ihop men 

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 

därför till -0,6 mkr. 

 

 

Särskilt boende för äldre 

 Avdelningen för särskilt boende för äldre har per april en budgetavvikelse om -4,1 mkr 

och en årsprognos om -6,6 mkr. Det beror bland annat på omfördelning av 

personalresurser (antal årsarbetare) 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 
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och avdelningen räknar med att schemaläggningen med den nya omfördelningen 

kommer att komma igång längre fram under våren. 

 För att klara sommarbemanningen i pandemitider har verksamheten börjat introducera 

och anställa vikarier tidigare, detta gäller både enhetschefer och vård- och 

omsorgspersonal. 

 Från april är samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten organiserade under hälso- och 

sjukvårdsavdelningen och särskilt boende har inte längre budgetansvaret för dessa. 

Vissa rekryteringssvårigheter finns bland sjuksköterskorna och fram till april hade 

avdelningen kostnaderna om 1,4 mkr för bemanningssjuksköterskor. 

 Kostnaderna för OB och semesterersättning är lågbudgeterad sedan tidigare. 

Vikarieersättningen täcker 25 dagars semester per å.a. men många anställda har arbetat 

länge och har således betydligt fler semesterdagar att ta ut. Budgetramen som finns i år 

för avdelningen har inte gett möjlighet att räkna upp schablonerna och på så sätt kunna 

ge rätta förutsättningar för enhetscheferna att klara av sin personalbudget. Detta 

kommer att ses över inför internbudget 2021. 

 Renoveringen på Hortlaxgården medför ökade kostnader kopplade till omflyttning av 

brukare då en hel avdelning hålls stängd. 

 Flera boenden dras med långvariga arbetsmiljöproblem, en översyn ska göras snarast av 

avdelningschefen. 

 På ett av boendena har fall av Covid-19 bekräftats. Extrakostnader för isolering uppstår 

men chefer och personal har hanterat detta föredömligt och smittspridning kunde 

undvikas. En krisstab inom särskilt boende är tillsatt för att fortsatt klara situationen, 

detta är ej budgeterat. Coronapandemin kommer att drabba äldreomsorgen hårt 

ekonomiskt men i dagsläget är det svårt att beräkna i vilka proportioner. 

 

 

Stöd till vuxna med funktionshinder 

 Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för 

perioden om -1,9 mkr. 

 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 -2,2 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 0,3 mkr. Personalkostnaderna står för -0,4 mkr vilket bland annat 
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beror på utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Under 

april har dock personalkostnaderna varit lägre än budgeterat.  

 Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -7,9 mkr 

vilket är en förbättring på 0,5 mkr mot föregående år. 

 

 

Omsorgsavdelningen: en ingång 

 Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på + 0,7 mkr. Antalet hemtjänsttimmar 

har minskat under april vilket delvis kan bero på att många avsagt sig hemtjänst för att 

minska risken för smittspridning. Ett arbete har startats med att se till så att alla beviljade 

timmar ska läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer 

korrekt ersättning för de timmar som de utför. Förbrukningen har minskat med 0,7 mkr 

jämfört med samma period 2019. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med 2019 

beroende på tillskott i budget på grund av 15 platser stängt på Hortlaxgården. 

 Kostnaden för färdtjänst har minskat något jämfört med 2019 år och budgetavvikelsen 

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

 Försörjningsstöd har ca 1,1 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år. Antalet 

hushåll minskade under andra halvan av 2019 och har legat på samma nivå de första 

månaderna under 2020. Mycket tyder på att covid-19 kommer att påverka 

försörjningsstödet negativt då kommuner som ligger längre fram i utbredningen av 

viruset har sett en stor ökning av kostnader i försörjningsstöd.  Antalet hushåll har dock 

minska något under april vilket beror på att gruppen ”Arbetslösa med liten ersättning” 

har minskat då många fått extratjänster från arbetsförmedlingen. Risken är dock stor att 

antalet hushåll kommer att öka och prognos för försörjningsstödet sätts till – 9 mkr. 

 Totalt för avdelningen är det en budgetavvikelse på – 1,3 mkr och prognosen är – 8,6 

 mkr. 

 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

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

har ökat med ca 1,3 mkr jämfört med 2019. Psykiatriboendena har i princip kostnader 

enligt budget. Inom boendeverksamheterna är kostnader för ca 0,5 mkr uppbokade 

mot aktivitet 026 Covid. Det finns risk för en ökad sjukfrånvaro och prognosen för 

boendena är -0,5 mkr 

 Inom Daglig verksamhet har en sen faktura från ABF gällande 2019 påverkat 

resultatet negativt för 2020. Alla verksamheter inom området har mindre 

budgetavvikelser antingen positiva eller negativa. Prognosen totalt för området är i 

dagsläget + 0,5 mkr där SAVO står för det största överskottet. 
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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 april är -0,6 och helårsprognosen för alla verksamheter är 0 

eftersom delar av underskottet beror på betalningar av konsultkostnader av 

engångskaraktär. 

 

 

Stab och ledningsstöd 

 Budgetavvikelsen för området är på -3,7 mkr där semesterlöneskulden är på – 4,9 mkr. 

 Bemanningsenheten gör ett överskott på 1,2 mkr men denna ska generera ett plus den 

här tiden på året för att klara semesterperioden under sommaren 

 Stabs och ledningsstöd har en går enligt budget till och med mars men kommer att 

generera ett underskott på ca 2,7 mkr beroende på resursenheten som inte är fullt 

finansierad. Prognosen har förbättrats eftersom anställda på resursenheten övergått till 

arbete som chefer i ordinarie verksamhet. Prognosen för stab och ledningsstöd är –3,8 

mkr. 
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Socialtjänstens ekonomiska fokusområden 2020-2021 

 

 

Syfte med handlingsplanen 
Socialnämnden har de senaste 10 åren dragits med ett underskott som växt från år till år, trots att 

förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen. Denna handlingsplan har tagits 

fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka 

åtgärder som är prioriterade för att bromsa kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som 

en vägledning och styrning i det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till 

socialchefens inriktningar till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder 

och arbetssätt för att nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt 

kvalitetsarbete där brukare och patienter är i fokus. 

 

Bakgrund - utfall 2019 
Socialförvaltningen hade år 2019 en budgetavvikelse på -52,1 mkr vilket är 5,9 % av budget. Under 

året har en rad förbättringsåtgärder gjorts där fokus främst varit att bromsa kostnadsutvecklingen inom 

Stöd och omsorg. Detta föll väl ut och avdelningen hade en 7,1 mkr bättre budgetavvikelse än 2018. 

Störst förbättring ses inom Psykosocialt stöd till vuxna där institutionsvården varit ett fokusområde, 

där har nettokostnaderna minskat med 4,5 mkr. Inom äldreomsorgen har dock nettokostnaderna istället 

ökat till följd av inhyrda bemanningssjuksköterskor och hårt tryck på hemtjänsten, vilket gör en 8,7 

mkr sämre budgetavvikelse än 2018. 

 

Under hösten 2019 har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en ny presentationsmodell av 

internbudgeten. Syftet är att den kommer att ligga till grund för internbudget 2021 med mål att ge 

verksamheterna bättre förutsättningar för ekonomistyrning inför kommande år. 

 
Socialtjänstens förändringsresa 2020  
Socialtjänstens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt både för människorna vi 

möter, men också för att Piteå ska vara en attraktiv stad att bo och leva i. Vi bedriver idag socialtjänst 

på ett bra sätt, men i en modell som inte håller inför framtiden. Kraven från samhället och 

medborgarnas behov förändras hela tiden och socialtjänsten måste förbereda sig för en allt svårare 

konkurrens om både personella och ekonomiska resurser. 

 

En stor förändringsresa har därmed påbörjats och en rad organisatoriska förändringar har genomförts 

inför 2020. Nu är det dags för nästa steg i processen som innebär omställning av verksamhet och 

ekonomi. Vi ska möta framtiden genom att göra oss starkare och mindre kostsamma med utgångspunkt 

mot en så bra socialtjänst som möjligt till så många som möjligt. 

 
Socialtjänstens ekonomiska strategi 2020-2021  
Sammanfattas den ekonomiska strategin handlar det om att förändra arbetssätt och bygga framtidens 

socialtjänst starkare och mer kostnadseffektiv - inte att spara sig ur ett underskott. Socialnämndens 

ekonomiska målsättning inför verksamhetsåren 2020-2021 innebär ett reducerat nettoutfall om ca 35 

mkr med avsikt att minska budgetavvikelsen. 
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I verksamhetsplan 2020-2022 har sedan tidigare följande fokusområden fastställts i ambitionen att 

förändra arbetssätt och minska nettokostnader (ca 10 mkr/år): 

 

1. Institutionsvård för vuxna i missbruk  

2. Institutionsvård inom stöd till barn och familj  

3. Verkställighet avseende hemtjänst  

4. Främja digitalisering av administrativa uppdrag inom socialtjänsten  

5. Försörjningsstöd  

 

Tillkommande områden har i januari 2020 fastställts av förvaltningschef som särskilt angelägna 

ekonomiska utvecklingsområden med ambition att ytterligare minska nettokostnader (ca 5 mkr/år):  

 

6. Socialtjänstens kostnader relaterat till verksamhet under semesterperioden  

7. Utveckla kompetens och stöd avseende bemanningsekonomi och schemaläggning  

8. Socialtjänst i kommunsamverkan  

9. Samordna inköp och översyn av lokalkostnader  

10. Minimera behov av bemanningssjuksköterskor i verksamheten 

 

Socialnämndens och förvaltningens långsiktiga ekonomiska strategi är att med målmedvetenhet och 

tålamod successivt röra sig mot vad som slutligen innebär att nå en budget i balans utifrån de ramar 

som socialnämnden tilldelas under innevarande mandatperiod. Rätt förutsättningar utvecklar vi som 

ett lag utifrån våra olika roller som medarbetare, ledare och politiker.  

 

Internbudget 2021-2023 
Socialnämndens budgetavvikelse har de senaste åren utvecklats enligt grafen nedan. Den ökade 

budgetavvikelsen de senaste åren beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och individ- 

och familjeomsorg som socialnämnden inte kompenserats för i form av ramökningar. Utifrån den 

ökande budgetavvikelsen finns ett behov att förklara orsakerna till underskottet i en ny presentations-

modell för en tydligare ekonomistyrning hos verksamheten. 

 
 

Ny presentationsmodell för internbudgetering 
Syftet med den nyutvecklade modellen för internbudgetering är att dela upp verksamheterna utifrån 

medborgarens perspektiv och att vara jämförbar och applicerbar på andra kommuner i landet. Volymer 
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inom de olika verksamheterna har tagits fram för att kunna ta ut styckkostnader inom verksamheterna, 

exempelvis vad en brukare inom särskilt boende äldreomsorg kostar per år. Dessa nyckeltal i 

kombination med statistik från Kolada syftar till att kunna jämföra med andra kommuner samt jämföra 

över tid och på så vis tydliggöra behov och effektiviseringsutrymme. Om kostnader förändras för en 

verksamhet går det att härleda till om det beror på volymförändring eller en prisförändring, se bilaga 

3. Målbilden med modellen är att den ska: 

 

• Vara transparent i hela organisationen 

• Vara jämförbar över tid 

• Ha en tydlig koppling till omvärldsförutsättningar 

• Synliggöra behov och effektiviseringsutrymmen 

• Leda till ansvarstagande och delaktighet i alla led 

• Ha medborgarnas/förtroendevaldas perspektiv 

• Leda till en enhetlig budget- och bokslutsprocess/-struktur 

• Leda till förtroende och tillit 

 

Volymökningar 2020-2021 
De stora volymökningarna finns främst inom ordinärt boende (hemtjänstproduktion) och särskilt 

boende för äldre. Det beror på en ökning av antalet äldre enligt befolkningsprognosen samt nyöppning 

av 15 boendeplatser på Hortlaxgården som hållits stängda under 2020 på grund av renovering. Inom 

särskilt boende för vuxna enligt LSS finns planer på att öppna ett nytt boende med 6 platser. På grund 

av lokalbrist råder det dock stor osäkerhet om LSS-boendet kan öppnas under 2020. Daglig verksamhet 

ser behov av en utökning med nya platser då brukare med biståndsbeslut om detta ökar. 

 

Inom stab och ledningsstöd kommer istället en minskning av antalet tjänster inom resursenheten att 

ske under 2020-2021. 

 

Prognostiserat utfall 
Utgångsläget per april 2020 är en prognostiserad budgetavvikelse om -65,8 mkr vilket ger ett 

nettoutfall om 977 mkr. Sett till avdelningarna är kostnaderna procentuellt fördelade enligt nedan. I 

denna fördelning är effektiviseringar inte inräknade. 
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Kommunicerade effektiviseringar 
Effektiviseringar för åren 2020-2021 om sammanlagt 15,2 mkr är kommunicerade ut till verksamheten 

under början av året. Tabellen nedan visar vilka verksamhetsområden som initialt har varit i fokus. 

 

 
 

  

Ordinärt boende; 
10%

Barn och familj & 
Missbruksvård; 

12%

Hälso- och 
sjukvård; 7%

Särskilt boende för 
äldre; 29%

Vuxna 
funktionsnedsatta; 

6%

En ingång; 16%

Psykosocialt stöd; 
13%

Politik och 
förvaltningsledning

; 1%

Stab och 
ledningsstöd; 4%
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Ytterligare effektiviseringar  
Utifrån den politiska inriktningen och det prognostiserade nettoutfallet som ligger över tilldelad 

budgetram behöver socialnämnden med verksamhetens underlag peka ut ytterligare områden för 

metodförändringar och effekthemtagning till en volym av ca 20 mkr. Personal är den i särklass största 

kostnaden som socialtjänsten har. 2019 uppgick lönekostnaderna till 92 % av det totala nettoutfallet 

och 2020 utgör löner 91 % av nettobudgeten. Hittills har socialnämnden kompenserats fullt ut för 

förhandlade löneökningar. Lönerna är beräknade att öka med 2,5 % i snitt per år vilket inför 2020 ger 

kostnader avseende löneökningar om 21,4 mkr. Priserna för ex. sjukvårdsmaterial och 

institutionsplaceringar stiger med i genomsnitt 1,5 % per år och prisökningarna för 2020 beräknas till 

4,6 mkr, vilket nämnden inte får någon kompensation för. För att täcka utebliven priskompensation 

bör det beaktas som ett inofficiellt sparkrav på 4-5 mkr per år. 

 

Störst effektiviseringsmån ses följaktligen på personalkostnader. Hur detta praktiskt ska genomföras 

behöver avdelningscheferna ges tid, möjlighet till dialog och analys för tillsammans med enhetschefer 

och ekonomer. Utgångsläget för fördelningen av effektiviseringen om 20 mkr är nyttjandet av 

timvikarier. Avdelningarna har ålagts effektivisering procentuellt utifrån 2019 års avrop av 

timvikarier. Eftersom vissa avdelningar avropar få timvikarier omfattas dessa inte av 

bemanningsekonomin, effektiviseringarna fördelats således på de avdelningar som haft störst 

nyttjande av timvikarier. 

 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av lönekostnader över tid. Under samma tidsperiod har 

socialtjänsten också öppnat nya verksamheter. 
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Målsättning utgången av 2021 

 
Tabell över utgångsläge till ny rambudget 2021. 

 

 
Cirkeldiagram över fördelningen av effektiviseringarna om 35,2 mkr. 

 

Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden 
Utifrån tidigare nämnda fokusområden har avdelningarna i uppdrag att konkretisera 

effektiviseringarna och tidsätta aktiviteter för arbetet. Avdelningarna får också utöver dessa 

fokusområden i uppdrag att hitta andra områden där nya arbetssätt, digitalisering, automatisering och 

nya samverkansformer kan bidra till att resurserna räcker till fler. Avdelningarna förväntas fortsätta 

arbeta med att kvalitetssäkra texten och fördjupa sig i fokusområdena då detta är ett levande dokument. 

Ett förankringsarbete har påbörjats för att föra ut fokusområdena och de konkretiserade 

effektiviseringarna till enheterna. Nedan följer en beskrivning av fokusområdena inom samtliga 

avdelningar. 

 
  

Ordinärt boende
26%

Barn och familj & 
Missbruksvård

9%

Hälso- och 
sjukvård

4%Särskilt boende för 
äldre
24%

Vuxna 
funktionsnedsatta

11%

En ingång
16%

Psykosocialt stöd
8%

Stab och 
ledningsstöd

2%
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Stab & ledningsstöd 

 

 
1.) Bemanningsekonomi 

En viktig del i en god ekonomisk hushållning är bemanningsfrågan där samverkan mellan 

avdelningarna krävs för att klara personaltillsättningen. Förvaltningen har utformat en 

bemanningsstrategi för att jobba med nya lösningar som inte testats tidigare. Differentiering av 

arbetsuppgifter är en del i förvaltningens arbete för att klara bemanningen bättre. Det 

övergripande uppdraget för stab/ledningsstöd är att tillhandahålla rätt resurser till 

verksamheten utifrån planen för införande av bemanningsstrategin. Stab/ledningsstöd ska 

också genomföra uppföljningar och bidra till en total minskning av antalet timvikarier i 

verksamheterna. 

Målsättningen är att bemanningsenheten bidrar till effektiv resursplanering, kontinuerligt 

kunskapsstöd till schemaansvariga chefer och minskad användning av timvikarier. 

 

2.) Automatiseringar/digitaliseringar 

Det övergripande uppdraget för stab/ledningsstöd är att tillhandahålla rätt resurser till 

verksamheten utifrån målen med digitalisering. För att bli en stark socialtjänst där resurserna 

räcker till fler är förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 

ett måste för socialförvaltningen. Idag är olika digitala verktyg ett viktigt arbetsredskap i 

socialtjänstens verksamheter. Digitalisering inom hälso- och sjukvård är viktigt för att skapa 

en säkrare och mer tidsbesparande verksamhet. För att digitaliseringen ska fungera krävs det 

tydliga förvaltningsplaner för alla system samt support under veckans alla dagar. Några 

utvecklingsområden som förvaltningen ser inom digitaliseringsområdet är automatisering av 

administrativa rutiner, klagomålshantering och digitalt ID. En första omvärldsbevakning visar 

att delar av avgiftshanteringen som idag hanteras manuellt kan gå att automatisera. En översyn 

är påbörjad inom området för att utreda och överväga möjligheter för automatisering. 

Målsättningen är att frigöra resurser och underlätta för brukare/anhöriga.  

 

3.) Avtal & inköp 

Ett gemensamt tänk kring de lokaler som förvaltningen förfogar över krävs för att bli mer 

effektiva både när det gäller ekonomi och verksamhet. Avseende avtal och inköp är det viktigt 

att förvaltningen följer de avtal som finns för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. 

1. Uppföljning av ingångna avtal 

2. Nya avtal inom områden som är kostnadsdrivande 

3. Uppföljning av följsamhet till avtalen 

4. Ökad samverkan internt och externt 

 

4.) Ekonomisk presentationsmodell  

Ekonomiteamet ansvarar för att ge stöd och strategisk vägledning avseende implementation av 

ny ekonomisk budgetpresentationsmodell inom socialtjänsten. Kostnadsutfall ska löpande 

analyseras och utveckla den ekonomiska kunskapen i både förvaltningsledning och 

kärnverksamhet avseende kostnadsdrivande faktorer i vardagen. 
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Hälso- och sjukvård 

 

 
1.) Bemanningsekonomi 

Optimerad resursfördelning inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Hitta nya metoder för att 

samplanera resurser. Synliggöra effekterna av en ny sammanhållen organisation för 

sjuksköterskorna. Implementering av ny jourorganisation kopplat till särskilt boende för äldre. 

 

2.) Minska behovet av bemanningssjuksköterskor 

Genom ett strategiskt rekryteringsarbete kunna tillsätta vakanta sjukskötersketjänster och på så 

sätt minimera behovet av konsultköp. 

 

3.) God resursfördelning av sjuksköterskorna 

Kartlägga och vid behov omfördela resurser mellan verksamheterna samt om möjligt samverka 

inom de geografiska områdena. 

 

4.) Hälso- och sjukvårdsansvariga undersköterskor  

Hälso- och sjukvård ska tillsammans med ordinärt boende överväga och lägga förslag till 

förändrad verksamhetsinriktning utifrån genomförd utvärdering av projektet med hälso- och 

sjukvårdsansvariga undersköterskor. 

 

5.) Minska kostnader för hjälpmedel rehab 

Särskilt fokus på att minska kostnader relaterat till hjälpmedel genom ett nytt sätt att följa upp 

hjälpmedelsfakturor men även att arbeta med snabbare uppföljning av förskrivna hjälpmedel. 
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En ingång – omsorgsavdelning 

 

 
 

1.) Projekt SAM-SOC 

Säkerställa socialtjänstens del av implementation och metodik kopplat till SAM/SOC-projektet 

(samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen) där försörjningsstöd förblir en väl 

integrerad och tydlig del av socialtjänstens ingång för våra medborgare. Projekt SAM/SOC 

pågår under hela 2020 inom verksamhetsområdena försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten 

och vuxenutbildningen. Projektets mål är att utveckla en ändamålsenlig verksamhet som utifrån 

ett individfokus ska underlätta övergången från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Efter 

projektets slut ska detta vara en del av ordinarie verksamhet. Samarbete, gemensamma 

processer och tydlig definition av de olika yrkesrollerna ska finnas i den nya verksamheten. 

Fokus i arbetet med målgruppen ska vara arbete eller studier. Förväntade resultat av projektet 

är att försörjningsstödmottagare snabbare kommer i egen försörjning och att det långvariga 

försörjningsstödet minskar.  

 

2.) Boendestrategi 

Målsättningen är att de mest resurskrävande brukarna inom ordinärt boende ska erbjudas 

inflyttning på särskilt boende för äldre. Processen för detta påbörjas i ett tidigt skede i form av 

motiverande samtal med brukare och anhöriga. När insatserna i hemmet överstiger en viss nivå 

är det motiverat med en flytt till annan boendeform som ger ökad kvalitet och trygghet för 

brukaren, samt bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Boendestrategin ska utvecklas av 

avdelningen ”En ingång” och presenteras för socialnämnden.  

 

3.) Hemtjänsttimmarna 

Säkerställa god hushållning av ekonomiska och personella resurser kopplat till de brukare som 

har komplexa och resurskrävande insatserna inom hemtjänsten. Socialtjänsten vill erbjuda 

boende och omsorg företrädesvis vid särskilt boende som alternativ till stora hemtjänstinsatser. 

 

Målsättningen är att minska antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar genom 

boendestrategin. 

 

4.) En ingång 

Drift av ”En ingång” inom socialtjänsten innebär att leda förvaltningens operativa behov av 

samagerande kompetensteam, över interna eller externa verksamhetsgränser utifrån 

medborgarens behov. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 
1.) Minskning förstärkta familjehem 

Inom individ- och familjeomsorgen har man i större utsträckning än tidigare börjat arbeta efter 

metoden Signs of Safety som har ett tydligt fokus på nätverket kring barnet. Placeringar kan 

då oftare göras inom familjenätverket, vilket i sin tur minskar placeringar i förstärkta 

familjehem. Utökad familjebehandling är en insats som kan beviljas i ärenden där oron för 

barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om familjehemsplacering/HVB samt i ärenden 

där placering pågår med mål om att förkorta placering. Insatsen utförs av ett team med 

familjebehandlare som jobbar i tätt samarbete med den aktuella familjen, deras naturliga 

nätverk, barnets socialsekreterare samt andra professionella aktörer. 

 

Socialnämnden har också beslutat om högre ersättning till kommunens egna familjehem. 

Socialsekreteraren kan enligt delegationsordningen själv fatta beslut om ersättning upp till 15 

% högre än Sveriges kommuners och regioners rekommendationer vid omfattande behov. 

Detta förväntas underlätta rekrytering och således minska placeringar i förstärkta familjehem 

vilket är betydligt kostsammare. Till följd av detta har verksamheten kontrakterat 3 familjehem 

i egen regi. 

 

2.) Avgifter på samtliga områden 

Vid jämförelser med liknanden kommuner har Piteå kommun lägre intäkter på området Barn 

och familj. En av de förklaringar som kan ses är att verksamheten inte i någon större 

utsträckning tar ut avgifter för insatser. Verksamheten kommer att se över möjligheterna till 

ökade intäkter genom avgifter på områdena: 

o Familjehemsplaceringar 

o Institutionsplaceringar 

 

3.) Institutionsvård missbruk 

Avdelningschefen leder arbetet med att säkerställa bra kapacitet för kvalitativa 

hemmaplanslösningar för öppenvård av vuxna i missbruk, därigenom förväntas beroendet av 

institutionsvård minska. Ett 12-stegsprogram i grupp är uppstartat och ser hittills ut att ha god 

effekt. Syftet är att kunna erbjuda flertalet alternativ till evidensbaserade behandlingsformer i 

öppenvård, med avsikt för att i förlängningen minska institutionskostnader. Utbildning av 

ytterligare metod pågår. 

 

4.) Institutionsvård barn & familj 

Säkerställa god tillgång på familjehem i egen regi och begränsa beroendet av förstärkta 

familjehem och institutionsvård till ett minimum när så ej behov föreligger. Utveckla 

avdelningens samagerande med andra förvaltningar och huvudmän avseende tidiga och 

förebyggande insatser kopplat till barn och unga för ökad kvalité och minskat behov av 

institutionsvård på lång sikt. 

 

Det finns även tankar i förvaltningen att i samarbete med Pitebo kontraktera lägenheter för 

ungdomar i syfte att ersätta institutionsvård med intensivstöd familjebehandling sociala skäl. 
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Ordinärt boende 

 

 
 

1.) Bemanningsstrategi hemtjänstgrupper 

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 

Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 

implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 

enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 

stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den 

strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är 

att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. 

Ett utvecklingsarbete gällande TES pågår också som syftar till att optimera planeringen av 

personal och samtidigt förbättra arbetssituationen.  

 

2.) Bemanningsekonomi 

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier 

till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet 

med bemanningsekonomin. Hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter. 

 

3.) Inriktning Äldrecentret 

Med genomförd uppföljning som grund har avdelningschef till uppdrag att i dialog med andra 

avdelningar anpassa verksamhetens inriktning till dagens- och framtida behov. 

 

4.) Differentiering av arbetsuppgifter 

Sommaren 2020 provar förvaltningen att anställa servicetjänster inom ordinärt boende. Detta 

är ett första steg i att differentiera arbetsuppgifter utifrån den utbildning och kompetens som 

medarbetaren har. Tanken med differentiering av arbetsuppgifter är att alla behövs men för 

olika arbetsuppgifter, där kompetensteam skapas. En kompetenstrappa som beskriver de olika 

arbetsrollerna/funktionerna bör tas fram där krav och kompetens för de olika 

arbetsfunktionerna tydligt framgår. Detta öppnar också möjligheter för fler karriärvägar och 

kompetensutveckling. Arbetet hänger också samman med bemanningsstrategi och 

schemaplanering.    

 

5.) Sommarerbjudande  

För att klara verksamheten inom befintlig budgetram ska sommaravtalet användas i mindre 

utsträckning. 
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Särskilt boende för äldre 

 

 
 

1.) Bemanningsstrategi säbo 

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 

Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 

implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 

enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 

stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den 

strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är 

att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. 

 

2.) Bemanningsekonomi 

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på 

timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår 

i konceptet med bemanningsekonomin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för 

samplanering mellan verksamheter. 

 

3.) Sommarerbjudande 

För att klara verksamheten inom befintlig budgetram ska sommaravtalet användas i mindre 

utsträckning. 

 
4.) Differentiering av arbetsuppgifter 

Sommaren 2020 provar förvaltningen att anställa servicetjänster inom ordinärt boende. Detta 

är ett första steg i att differentiera arbetsuppgifter utifrån den utbildning och kompetens 

medarbetaren har. Arbetet hänger också samman med bemanningsstrategi och 

schemaplanering. Detta arbetsområde påbörjas inom ordinärt boende, men efterhand kommer 

särskilt boende bli mer involverade i processen.  
 

Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet 

 

 
1.) Bemanningsstrategi 

Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 

Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 

implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 

enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 
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stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den 

strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är 

att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. 

Verksamheten har arbetet fokuserat med implementering av bemanningsstrategin under två års 

tid, med gott resultat. 

 

2.) Kombitjänster 

Avdelningschefen leder uppdraget med att utveckla och införa kombitjänster i verksamheten 

utifrån verksamhetsmässiga och geografiska förutsättningar. 

 

3.) Boendestrategi (färre platser) 

Implementation av strategisk metod- och boendeplan för att möta framtidens behov av 

bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd i vardagen. 

 

4.) Bemanningsekonomi 

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på 

timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår 

i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för 

samplanering mellan verksamheter. 

 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

 

 
 

1.)  Bemanningsstrategi 

Öka förutsättningarna och inleda samverkan med andra avdelningar avseende personella 

resurser (implementera TimeCare och införa kombitjänster i verksamheten). Särskilt fokus på 

implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella 

resurser. 

 

2.) Resursfördelning i geografiska områden 

Utvidga samplaneringen mellan arbetsgrupper och avdelningar där förutsättningar finns. 

 

3.) Sjukersättning till privata anordnare 

Särskild översyn av schablonersättning till privata assistansbolag, se separat utredning på 

området. 

 

4.) Sommarerbjudande 

För att klara verksamheten inom befintlig budgetram ska sommaravtalet användas i mindre 

utsträckning. 
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5.) Bemanningsekonomi 

Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på 

timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår 

i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för 

samplanering mellan verksamheter. 

 

6.) Ökad frisknärvaro 

Avdelningschefen avser att sätta fokus på ökad frisknärvaro. Verksamheten har generellt inte 

den högsta sjukfrånvaron men avser att arbeta med uppdraget om minskad sjukfrånvaro och 

belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå 

kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 

 

 

 

Uppföljning och återrapportering till socialnämnd   

Uppdragen från socialchef till verksamheten initieras årligen genom en uppdragsdialog med 

ledningens strategiska avdelningschefer och samordnare inför nytt verksamhetsår i samband med att 

ny verksamhetsplan ska fastställas av nämnd. Dialogen följs upp genom en resultatdialog fyra gånger 

per år och avrapporteras löpande mot nämnd. Uppdragen ska i övrigt integreras, utifrån vad som är 

möjligt, i den övergripande systematik som avser nämndens systematiska och övergripande 

måluppföljningsarbete. 
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Bilaga 1 

 

Tabell med jämförelser från Kolada 

 
I tabellerna nedan rangordnas samtliga kommuner i Sverige efter deras kostnader, den billigaste till 

vänster och den dyraste till höger. Grönmarkerade kommuner tillhör de 25 % billigaste, rödmarkerade 

kommuner tillhör de 25 % dyraste och mellanskiktet på 50 % är gulmarkerade. Den blåa pilen visar 

Piteås placering. Vi visar två diagram per område, ett för 2018 och ett för 2019. För 2019 har endast 

cirka en tredjedel av kommunerna rapporterat in och därför kan resultatet komma att ändras. 
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En ingång – omsorgsavdelning 

 

 
Ekonomiskt bistånd, Kolada 2018. 

 

 

 
Ekonomiskt bistånd, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Bilderna ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under 

riksgenomsnittet och nästan bland de 25 % billigaste kommunerna. Kostnaderna för Piteå har stigit 

mellan 2018 och 2019, men ligger trots detta ändå kvar på ungefär samma plats i jämförelse med andra 

kommuner i Sverige (även om alla kommuner inte rapporterat in ännu för 2019). 
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Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2018. 

 

 
Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL har minskat från 2018 till 2019, men ser just nu ut 

att ligga kvar på ungefär samma plats i jämförelse med de andra kommunerna, kanske till och med 

något sämre placering, vilket kan förklaras med att andra kommuner minskat sina kostnader ännu mer. 
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Individ- och familjeomsorg 

 

 

 
Barn och ungdomsvård, Kolada 2018. 

 

 
Barn och ungdomsvård, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Bilderna ovan visar kostnaden för barn och ungdomsvård i kr/invånare. 2018 låg kostnaden för Piteå 

på 1884 kr/invånare och 2019 ökade den till 1927 kr/invånare. Diagrammet visar att Piteå ligger kvar 

på ungefär samma plats 2019 som 2018, vilket tyder på att kostnaderna ökar något även i andra 

kommuner i Sverige. Piteås kostnader ligger under riksgenomsnittet och hör varken till de billigaste 

eller dyraste kommunerna.  
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Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2018. 

 

 
Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2019 – ej inrapporterat från 

samtliga kommuner. 

Kostnaderna för missbruksvård vuxna har minskat med 92 kr/invånare från 2018 till 2019 och 

förväntas ligga kvar på ungefär samma plats som tidigare i jämförelse med andra kommuner.  
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Ordinärt boende 

 

 
Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2018. 

 

 
Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Kostnaderna för hemtjänst har ökat mellan 2018 och 2019, framförallt när det gäller personer 80 år 

och äldre där kostnaderna har ökat med drygt 11 000 kr/invånare. Detta gör också att Piteå just nu, när 

alla kommuner ännu inte rapporterat in siffrorna för 2019, ligger bland de kommuner i landet som har 

högst kostnader för hemtjänst 80 år och äldre.  
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Särskilt boende för äldre 

 

 
Särskilt boende för äldre, Kolada 2018. 

 

 
Särskilt boende för äldre, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Liksom för hemtjänst 80 år och äldre har kostnaderna per invånare för särskilt boende för äldre också 

ökat för åldersgruppen 80+. Även här går man från ett riksgenomsnitt till att vara dyrare än många 

hittills inrapporterade kommuner. 
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Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet 

 

       

 
Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2018. 

 

 
Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Kostnaden per invånare är i princip samma 2019 som 2018 och platsen i förhållande till andra 

kommuner är också ungefär densamma. 

 

  

(61 av 226)



25 

 

Stöd till vuxna funktionsnedsatta 

 

                             

 
Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2018. 

 

 
Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2019 – ej inrapporterat från samtliga kommuner. 

Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkrings-

kassan. För Piteås del har kostnaderna ökat från 2018 till 2019, vilket också göra att Piteå ser ut att 

hamna bland de dyrare kommunerna i landet.  
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Bilaga 2 
 

 
 

Tabellen visar summeringar av de data som är inlagda i resurspresentationsmodellen avseende 

förändringar i volym, pris och effektiviseringar med utgångspunkt utfall 2019, det vill säga faktiska 

kostnader för året. Kolumnen för prognos 2021 visar en tänkt fördelning av internbudget 2021. 

Skillnaden mellan värdena i denna tabell och tabellen på sid. 8 ”Målsättning utgången 2021” är att 

tabellen ovan bygger på utfallet 2019 samt att löneökningar för 2020 och 2021 är inräknade. 
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Bilaga 3 
 

 
 

Tabellen visar exempel på styckkostnader uträknade med resurspresentationsmodellen. Kolumn 2019 

bygger på faktiskt utfall. Kolumn 2020 och 2021 tar med förväntade förändringar i volym, pris samt 

kommande effektiviseringar. Styckkostnaderna kan användas för att följa den egna 

kostnadsutvecklingen inom respektive område. Jämförelse med andra kommuner kan göras i de fall 

där kostnaderna är framräknade på samma sätt eller att parametern finns i Kolada. 
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Bilaga 4 
 

Scenarierna nedan presenterades för budgetberedningen den 19:e maj 2020 och syftar till att visa olika 

utfall för 2021. Scenario 1 baseras på 2019 års budgetavvikelse, scenario 2 utgår från helårsprognos 

2020 per april och scenario 3 är uträknat utifrån linjär avvikelse år 2020 per april. Samtliga tabeller 

utgår från att socialnämnden även fortsatt får full kompensation för löneökningar. 
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-19Socialförvaltningen
Dnr 20SN99

Ekonomisk handlingsplan 2020-2021

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta den ekonomiska handlingsplanen för 
2020-2021.

Ärendebeskrivning
Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och tydligt sätt beskriva det 
ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att bromsa 
kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det 
ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar 
till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att 
nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där 
brukare och patienter är i fokus.

Beslutsunderlag
Ekonomisk handlingsplan 2020-2021

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

Emelie Nilsson
Ekonom
Socialförvaltningen
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Ärende 7  

Sammanhållen LSS-enhet 0 till 
65 år
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-04-29Socialförvaltningen
Dnr 20SN98

Sammanhållen LSS-enhet 0 till 65 år

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att utredning om sammanhållen LSS-enhet 0 
till 65 år överlämnas till förvaltningschef för vidare handläggning/åtgärder. Eventuellt införande 
ska ske inom befintlig ram.

Ärendebeskrivning
På ärendebevakningslistan har sedan tidigare, och på uppdrag av tidigare Nämndsordförande 
funnits ett uppdrag om sammanhållen LSS. Idag så är LSS biståndsbedömning förlag på 2 
olika enheter. Tanken var att i en omorganisation samla det under En ingång. Detta behöver 
fortsatt utredas under ledning av Förvaltningschef.

Beslutsunderlag

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

Fredrik Sjömark 
Socialchef
Socialförvaltningen 
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Ärende 8  

Undersköterskor i 
hemsjukvården
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Utvärdering 
Undersköterskor i 

hemsjukvården

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

Sammanfattning och bedömning
Socialtjänsten måste verka för att behålla kompetent personal. Kompetensnivån bland baspersonalen 
har minskat, samtidigt som det är svårare att rekrytera legitimerad personal. En viktig del för att 
säkerställa att de delegerade uppgifterna utförs på ett säkert sätt, är att alla delegeringar följs upp 
regelbundet av den ansvariga distriktssköterskan. Ett stort antal delegerade insatser medför svårigheter 
för den ansvariga att hinna genomföra uppföljningarna. 

För att säkerställa och verkställa HSL-insatserna krävs samförstånd och gott samarbete mellan 
distriktssköterskor, enhetschefer och verksamhetspersonal. Distriktssköterskorna ska regelbundet 
utbilda och godkänna de som är lämpliga för delegation av HSL-insatser. De måste även regelbundet 
bedöma om någon inte är lämplig att behålla sin delegation. 

Då det gäller ytterområden kommer en samplanering av kompetenserna mellan avdelningarna att vara 
nödvändig i framtiden för att klara av delegerade HSL-uppgifter. Det gäller särskilt boende, ordinärt 
boende, gruppboende och personlig assistent.

Det finns ett hemtjänstdistrikt som redan har ett förslag på hur man planerar och säkerställer i 
schemaplaneringssystemet så att delegerade HSL-insatser utförs korrekt.

I grunden handlar denna arbetsuppgift, delegering av HSL-insatser vad gäller insulingivning, om 
brister i hur delegeringsarbetet har skötts sedan lång tid tillbaka. När en avvikelse har gjorts, har ingen 
uppföljning med förslag på förbättringar skett. Man har inte riktigt förstått hur farliga konsekvenserna 
av avvikelser kan bli. 

USK/HSV utför ett bra arbete med få avvikelser men hemtjänstgrupperna vill gärna ha tillbaka 
delegeringen med insulingivning. En sådan delegering kan medföra en bättre översikt av vårdtagarens 
totala behov. Det innebär också en förbättrad kontinuitet om samma arbetsgrupp ger både insulin och 
mat. Arbetsgruppen kan antingen vara hemtjänstgrupperna eller USK/HSV.

Man kan pröva med delegerade HSL arbetsuppgifter i en hemtjänstgrupp under en tidsperiod. Därefter 
får man utvärdera för att se om det går att genomföra ett säkert arbete med delegation av HSL insatser. 

I denna utvärdering är endast HSL-uppgifter belysta. Eftersom socialtjänstens arbete till största delen 
består av insatser enlig SoL (Socialtjänstlagen) är det av största vikt att man även utvärderar hur de 
insatserna utförs.
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Bakgrund
Sommaren 2018 anställdes utbildade och erfarna undersköterskor i hemsjukvården (USK/HSV). Deras 
uppgift var att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, för att minska de 
delegerade insatserna för hemtjänstpersonal. 
Bakgrunden var att det skett en ökning av avvikelser under de år som hemsjukvården varit i 
kommunens regi från 1 avvikelse 2013 till 62 avvikelser 2016 och 92 avvikelser 2017. 
Hantering av insulin är en delegerad HSL-insats som utförs av hemtjänsten och som kan vara direkt 
livsfarlig om de inte utförs på det sätt som är ordinerat. Under 2017 rapporterades 9 fall av avvikelser 
som rörde insulin i ordinärt boende, vilket går att jämföra med 2016 med 4 avvikelserapporter rörande 
insulin. 
När antalet avvikelserapporteringar ökar, betyder det inte nödvändigtvis att det sker fler fel i 
läkemedelshanteringen. Bara att det rapporteras mer frekvent. För att säkerställa patientsäkerheten var 
det viktigt att den personal som utförde de delegerade HSL-insatserna hade kompetens och utbildning 
för att klara uppgiften på ett säkert sätt. 
Personalen i hemtjänstgrupperna har framfört att informationen före ändringen 2018 var otydlig. Man 
upplevde att man omedelbart blev fråntagen sitt uppdrag att ge insulin, utan att ha fått pröva ett annat 
arbetssätt. 

Uppdraget
En projektledare fick i uppdrag att göra en uppföljning av USK/HSV i huvudsak vad det gäller 
insulingivning. Uppdraget bestod i att belysa tre delar, 
1. Avvikelser från verksamheten USK/HSV
2. Brukarperspektiv 
3. Medarbetarperspektiv. 
Enhetscheferna för USK/HSV har tagit fram statistiken och brukarperspektivet. Projektledaren har 
besökt hemtjänstgrupperna och USK/HSV. De har lämnat synpunkter utifrån frågeställningen vad som 
kan vara ett alternativ till dagens lösning, i kombination med att den tidigare lösningen inte var 
tillräckligt patientsäker. De har även fått lämna synpunkter på hur sommarens arbete kan hanteras med 
begränsad undersköterskekompetens i arbetslagen.

1. Avvikelser från verksamheten USK/HSV
Från 2019-10-08 till 2020-03-17 har en sammanställning av avvikelser gjorts. Statistik över besök 
utförda av USK/HSV visar på i genomsnitt 70 besök per/dag under 161 dagar. Totalt har 11 270 dos-
tillfällen gjorts sedan starten av USK/HSV. Sammanställningen visar att 20 avvikelser (0.18%) har 
gjorts. Den vanligaste avvikelsen är ”utebliven läkemedelsdos”. Ett fåtal mindre avvikelser är 
”utebliven del av dos”, ”missat byta plåster” och ”ej signerat på insulinlistan”.

2. Brukarperspektiv
I Brukar- och enhetsundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, Kolada (2018)finns ett 
utvecklingstal som visar personalkontinuitet. Det är antalet personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar (U21401). Det gäller dem som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. 
Mätningen avser tiden 07.00 – 22.00. Trygghetslarm och matleverans räknas inte. Inte heller 
hemsjukvårdspersonalen. Piteå har medelvärdet 13 (färglagt med grönt). Det innebär att Piteå kommun 
tillhör de 25 % bästa kommunerna jämfört med övriga. 

(72 av 226)



Utvärdering 
Undersköterskor i 

hemsjukvården

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

Enligt Viva 2020-03-17 är det sammanlagt 47 vårdtagare som har insatser av USK/HSV. Merparten av 
dessa har daglig insats i form av läkemedelsöverlämning. 

Hemsjukvårdens sammanställning visar att vårdtagare som inte har insatser med stöd av SoL får inte 
besök av fler personer i hemmet, det är bara en annan personalgrupp (USK/HSV). De vårdtagare som 
har insatser enligt SoL får besök av fler personer i sitt hem.
En vårdtagare som får dagliga insatser av USK/HSV möter alla som finns i den arbetsgruppen, för 
närvarande 6 ordinarie personal samt 1-4 personer från undersköterskepoolen under en 14-dagars 
period.
En vårdtagare som har insatser 3 ggr/dag av USK/HSV kan mötas av 2-3 olika personer i sitt hem. Har 
vårdtagaren hjälp både morgon och kväll är det alltid 2 olika personer som kommer på vardagarna och 
på helgerna kan det vara 1-2 olika personer. 

Synpunkter från vårdtagarna
En vårdtagare har haft USK/HSV sedan starten 2018. Personen berättar ”Det känns tryggt och säkert. 
Det är inte mycket spring. Jag har det så bra”.
En annan vårdtagare som haft insatsen sedan maj 2019 uttrycker: ”Det är perfekt. Mycket bra. De 
sköter sig och det går bra att det kommer flera personer både från hemtjänsten och USK/HSV”.
En tredje vårdtagare som haft insatsen sedan oktober 2019 säger ”Det är synd att inte hemtjänsten får 
göra det. USK/HSV sköter sig bra. Personalen är mycket fina och trevliga”.
En fjärde vårdtagare som haft insatsen sedan februari 2020 uttrycker ”De gör ett bra jobb och 
dubbelkollar alltid. Jag är nöjd och belåten. De hjälper en om man önskar. De pratar litegrann med 
mig. Jag tycker om att det kommer människor och det är inga problem att det kommer två grupper”. 

3. Medarbetarperspektiv

USK/HSV:s arbetsuppgifter
USK/HSV utför inga insatser i ytterområdena Norrfjärden, Infjärden, Markbygden, Hemmingsmark, 
Blåsmark och Jävre. I Rosvik finns en vårdtagare som behöver både korttids- och långtidsverkande 
insulin. USK/HSV ger det långtidsverkande insulinet för att säkerställa de olika substanserna inte 
förväxlas. Om inte de har haft tid att ge insulinet, har distriktssköterskan åkt dit.
USK/HSV utför venprovtagning, såromläggningar, kateterspolning, ombesörjer digitala 
läkemedelsautomater, hämtar medicin på apotek samt åker till hjälpmedelscentralen och hämtar 
madrasser. De bistår rehab-personalen och distriktssköterskan i vissa ärenden och arbetsmoment. De 
sköter bilpoolen på Furunäset, handlar varor, ansvarar för arbetskläder och packar upp varor. I 
framtiden tillkommer beställning av ex. omläggningsmaterial.

(73 av 226)



Utvärdering 
Undersköterskor i 

hemsjukvården

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

Synpunkter från enhetschef och USK/HSV
USK/HSV har utfört ett förbättringsarbete när det gäller hanteringen av signeringslistor. Fler 
läkemedelsautomater har installerats eftersom de har hittat fler lämpliga personer som kan använda 
dem. USK/HSV efterfrågar möjlighet att dokumentera i I-pad med hjälp av Viva omsorgsapplikation. 
De efterfrågar även vidareutbildning för att kunna utföra mer avancerade uppgifter vid olika LSS-
uppdrag.

Fördelarna som hemsjukvården ser när USK/HSV arbetar hos dem är möjligheten att påverka vem som 
kan få delegation. De kan också på ett effektivare sätt ge interna utbildningar. 

Hemsjukvården är orolig för att inte arbetsuppgiften prioriteras. Om någon vårdtagare kommer hem 
sent en fredagskväll finns oron att ingen har delegation att utföra insatsen. I dagsläget kan 
hemsjukvården påverka själva eftersom USK/HSV arbetar alla dagar. Om arbetsuppgifterna ska 
särskiljas blir det fler undersköterskor att ”hålla koll” på och då krävs det att hemtjänstcheferna 
prioriterar arbetsområdet

Nackdelarna med USK/HSV är att det är fler personer som besöker vårdtagarna i hemmet. De som är 
undersköterskeutbildade i hemtjänstgrupperna har tappat en del av sina arbetsuppgifter. I vissa fall har 
samarbetsklimatet blivit sämre. Avståndet har blivit större istället för närmre. 

Synpunkter och förslag från personalen i hemtjänstgrupperna
Personalen i alla grupper uttrycker att det finns en upplevelse av ”att man inte längre duger”. De 
upplever att statusen på undersköterskeyrket har sänkts eftersom vissa delegationsuppgifter är 
borttagna. 

Projektledaren har intervjuat och efterfrågat förslag från personalen om hur de kan arbeta med 
delegerade HSL-uppgifter. Här följer en sammanställning:

a. Hur säkerställs kompetensen?
Ett förslag är att endast tillsvidare anställd undersköterskeutbildad personal ska ge insulin. Under 
sommaren kan även erfarna långtidsvikarier få delegation. Distriktssköterskan kan utbilda och bedöma 
vem som kan bli godkänd att ge insulin. 
För att klara av att säkerställa kompetensen måste man samarbeta i och över hemtjänstdistrikten. Det 
finns några hemtjänstgrupper (Källbo/Backen, Rosvik, Markbygden) som inte har någon närliggande 
hemtjänstgrupp. Där behövs en annan lösning t.ex. att samarbeta med USK/HSV eller närliggande 
särskilt boende.

b. Hur säkerställs TES-planeringen?
Det krävs att TES-planering i alla grupper har fastställt och bestämt hur upplägget, färgsättningen och 
beskrivningen av insatserna ska ske för att alla hemtjänstgrupper ska förstå vad som är bestämt och 
krävs. Exempelvis kan insulinturen markeras med lila färg, morgon – ljuslila, lunch – mellanlila och 
middag – mörklila. En säkerhetsrutin vid TES-planering bör upprättas t.ex. om någon undersköterska 
som innehar insulinturen eller TES-planeraren är sjuk.
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Utvärdering 
Undersköterskor i 

hemsjukvården

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

c. Hur planeras schemaläggningen?
Insulinturer schemaläggs enligt ovan beskrivning. 1-2 st./dygn beroende på behov. I ett 
hemtjänstdistrikt med tre grupper kan man klara av 3 insulinvårdtagare/undersköterska/grupp, vilket 
kan bli totalt 9 vårdtagare innan kl. 09.00.
Den som börjar 06.45 på morgonen kontrollerar schemat innan det skrivs ut och säkerställer att 
insulinturen ligger på rätt person. Om berörd person är sjuk planeras turen om till en annan tillsvidare-
anställd undersköterskeutbildad personal. Om sådan inte finns i den egna gruppen, planerar man in 
turen till den närliggande hemtjänstgruppen som har personal som kan utföra insatsen.

d. Kontinuitet hos vårdtagare
Personalen i hemtjänstgrupperna anser att kontinuiteten hos vårdtagarna höjs i och med att man 
minskar antalet besökande hos dem. Det finns vårdtagare med stor psykisk ohälsa som har svårt att ta 
emot hjälp av flera personer.
Idag kan insulingivning ske på olika tider. Istället bör insulingivningen ske i direkt anslutning till att 
maten serveras. Man säkerställer då att vårdtagarna äter upp sin mat.
Personalen måste få beviljad tid för att ge insulin och mat.
Personalen får en helhetsbild av vårdtagare om de har allt ansvar. De har läst i Viva innan de går ut på 
jobb och får all nödvändig information om vårdtagaren, ex. infektion, feber mm.
Idag har det blivit fler beslutsvägar. Personalen tar blodsockerprov, meddelar HSV/USK som sedan 
rådgör med sjuksköterskan.
 
 
 
 
 

2020-04-01
Ewa Karlsson Sjölander
Verksamhetsutvecklare Socialtjänsten
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-04-28Socialförvaltningen
Dnr 20SN96

Undersköterskor i hemsjukvården

Förslag till beslut
Socialnämnden upphäver sitt tidigare beslut om undersköterskor i hemsjukvården

Ärendebeskrivning
Sommaren 2018 anställdes utbildade och erfarna undersköterskor i hemsjukvården 
(USK/HSV). Deras uppgift var att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende, för att minska de delegerade insatserna för hemtjänstpersonal. 
Bakgrunden var att det skett en ökning av avvikelser under de år som hemsjukvården varit i 
kommunens regi från 1 avvikelse 2013 till 62 avvikelser 2016 och 92 avvikelser 2017. 
Hantering av insulin är en delegerad HSL-insats som utförs av hemtjänsten och som kan vara 
direkt livsfarlig om de inte utförs på det sätt som är ordinerat. Under 2017 rapporterades 9 fall 
av avvikelser som rörde insulin i ordinärt boende, vilket går att jämföra med 2016 med 4 
avvikelserapporter rörande insulin. 
När antalet avvikelserapporteringar ökar, betyder det inte nödvändigtvis att det sker fler fel i 
läkemedelshanteringen. Bara att det rapporteras mer frekvent. För att säkerställa 
patientsäkerheten var det viktigt att den personal som utförde de delegerade HSL-insatserna 
hade kompetens och utbildning för att klara uppgiften på ett säkert sätt. 
Personalen i hemtjänstgrupperna har framfört att informationen före ändringen 2018 var 
otydlig. Man upplevde att man omedelbart blev fråntagen sitt uppdrag att ge insulin, utan att 
ha fått pröva ett annat arbetssätt.

Mot bakgrund av nyligen genomförd uppföljning som bifogas tjänsteskrivelsen, föreslås 
socialnämnden upphäva sitt beslut daterat 2019-05-29 diarienr 19SN91 om att permanenta 
undersköterskor i hemsjukvården.

Beslutsunderlag
Utvärdering usk hemsjukvården

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

Eva Börjesson Öman
Socialchef biträdande
Socialförvaltningen
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Ärende 9  

Förslag till teman på 
Socialnämnd och 
Arbetsutskott 2 hösten 2020
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Tema till socialnämnd och arbetsutskott hösten 2020
Socialnämnden
8 september Delårsbokslut

Ev studiebesök på Sinnenas Ateljé  
Fredrik Sjömark, 
Linda Stenström, 
Emelie Nilsson m 
fl

21 oktober
13:00-16:00

E-nämnden Klara Wallin

25 november
13:00-15:00

Revisorernas årliga granskning 

18 december

Arbetsutskott 2
23 september Activus, 09:00 – 10:00

Boendeplan, 10:30 – 12:00
Dan Berggren, Åsa 
Snårbacka
Thomas Utterström

28 oktober En ingång, 09:00 – 10:00
Nära vård, 10:30 – 12:00

Lena Enqvist
Irene Lundqvist, 
Christer Grahn

26 november Våld i nära relationer, 09:00 – 10:00
Kombitjänster, 10:30 – 12:00 Monica Wiklund 

Holmström
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-04-28Socialförvaltningen
Dnr 20SN6

Förslag till teman på Socialnämnd och Arbetsutskott 2 
hösten 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer förslag till tema på Socialnämndens och Arbetsutskott 2:s 
sammanträden hösten 2020.

Ärendebeskrivning
Vid socialnämnden och vid arbetsutskott 2:s sammanträde finns ett fastställt tema. Sedan 
tidigare finns en planering för våren 2020. Detta förslag gäller hösten 2020. På grund av 
Covid-19-pandemin har många teman från våren utgått. Flera av dessa är inplanerade för 
hösten 2020. Förslag till teman för hösten 2020 är enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Tema till Socialnämnd och Arbetsutskott 2 hösten 2020

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 10  

Rapportering av ej verkställda 
beslut SoL Kvartal 1 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN85

Rapportering av ej verkställda beslut SoL Kvartal 1 2020

Förslag till beslut
Överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut för Kvartal 1 2020

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

Målgrupperna 0-65 år
Under kvartal 1 2020 så fanns det totalt 10 st beslut som ej kunnat verkställas inom 
lagstadgade tre månader. Det är 4 st färre än senaste rapporteringen.

1 st beslut om boende
6 st sysselsättning
3 st kontaktperson

Målgrupperna 65 och äldre
Under första kvartalet fanns det 8 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det 
är 5 färre jämfört med senaste rapporteringen. 
  - 6 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
  - 1 beslut avser om hemtjänst 
  - 1 beslut avser kontaktperson
  
Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform inte kunnat verkställas 
beror på resursbrist främst kopplat till att medborgaren specifika önskemål. Kontaktperson har 
ej verkställts till följd av att det saknats lämplig person. Ej verkställd hemtjänst beror på att 
omsorgstagaren avböjt verkställighet. 

Konsekvensbeskrivning
Medborgare

Målgrupperna 0-65 år
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj 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. När det gäller verkställighet sysselsättning så handlar även det 
till viss del om matchning och behov. Arbetsanpassare strävar ständigt efter att finna attraktiv 
och behovsanpassad sysselsättning kopplat till brukarens behov och önskemål, dock så händer 
det att brukare tackar nej till erbjuden sysselsättning.
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN85

Målgrupperna 65 och äldre
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En majoritet 
av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen. 
Tillgången till demensplatser är god vilket medför att tiden från beslut till verkställighet är 
förhållandevis kort medan omsorgstagare med behov av somatisk plats får vänta längre. 

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fyra verkställts och 
två har valt att återta ansökan. Beslut om kontaktperson har ännu inte verkställts medan beslut 
om hemtjänst har avslutas på omsorgstagarens begäran.  

Konsekvensbeskrivning
Verksamhet

Målgrupperna 0-65 år

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.

Målgrupperna 65 och äldre
Platsbrist inom särskild boendeform påverkar i hög utsträckning övriga verksamheter inom 
äldreomsorgen. Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och 
individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser. Under senare del av kvartal 1 
har efterfrågan på särskild boendeform och hemtjänst mattats av till följd av Covid-19 
pandemin. 

Konsekvensbeskrivning
Budget

Målgrupperna 0-65 år
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Målgrupperna 65 och äldre
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN85

Tomas Backeström
Avdelningschef
Socialförvaltningen
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Rapportering Ej verkställda beslut Äldreomsorgen

År 2020

Kvartal Q1

Namn Kön

Lagområde 

SOL/LSS Insatstyp

Besluts-

datum

Datum för 

erbjudande

Datum för 

erbjudande i 

tillfälligt 

boende

Beslut ej 

verkställt

Verkställt 

datum Avbrott Avslutat

Huvudsakligt 

skäl. Ex 

resursbrist, 

tackat nej Kommentar/Orsak

ska 

rapportera

s     JA/NEJ

SoL

ja

SoL

ja

SoL ja

SoL 200203 ja

SoL ja

SoL Ja

SoL 191008 Resursbrist Vill ha kp man, saknas lämplig Ja

SoL Hemtjänst 190607 190715 200213 Ja

Resursbrist Önskar specifikt boende.

K Säbo 191204 200228 200312

K Säbo 191022 200127 200206

Resursbrist önskar specifikt boende

200305

M

191218   

200212

Kontaktperso

n

Säbo 

K

200302

se tidigare rapport och lägg till 2/3 väljer att återta önskan 

då det inte längre är aktuellt att flytta

K

Resursbrist 

Önskar specifikt boende. Valde att tacka nej till första 

erbjudandet200218

K Säbo 

K Säbo 191029

200130  

200211

Önskar specifikt boende. Valde att tacka nej till första 

erbjudandet

200128

190913

Återtar 

ansökan

återtar ansökan i samband med erbjudande om lägenhet. 

Anledning inte längre är aktuellt att flyttaK Säbo 191029 200128

Resursbrist 

Fått erbjudande om verkställighet. Aldrig påbörjad. Valt 

att tacka nej för att sedan avsluta helt 200213
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Rapportering ej verkställda beslut SoL

Kvartal 1 - 2020

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

datum erbjudande verkställt datum nej

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

2020-03-12 gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Erbjuden plats på Gränden, tackade nej.

Önskar gruppbostad i centrala Piteå.

Erbjuden plats på Linnéboendet.

2020-03-20 tackade nej till erbjudandet.

Orsaken var att stödboendet inte är

beläget i centrala Piteå.

M Sysselsättning 2019-07-10 X 2020-02-24 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Ingen ledig plats. 2019-11-06 påbörjade

arbetsanpassaren kartläggning av even-

tuella sysselsättningar. Personen med-

delar att motivering inte längre finns för

sysselsättning. Insatsen avslutas på 

egen begäran.

K Sysselsättning 2019-07-10 2020-01-13 2020-03-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Började på St Mary 2020-01-13.

Vid uppföljning i mars 2020 vill personen

avsluta insatsen på egen begäran.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Sysselsättning 2019-10-01 2020-02-14 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats hos arbetsanpassare.

Varit inlagd på sjukhus.

Har varit aktuellt med att verkställa be-

slutet, men på grund av covid-19 har

personen velat avvakta då han tillhör en

riskgrupp.

M Sysselsättning 2019-10-08 2020-01-20 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats, skulle börja 2020-01-27, 

men på grund av ett armbrott har 

personen inte kunnat påbörja sin 

sysselsättning. 

2020-04-03 - Personen mår bättre fysiskt,

men känner sig inte motiverad att börja.

Arbetsanpassaren förbereder fortsatt

arbete för att motivera personen att 

starta sin sysselsättning.

K Sysselsättning 2019-10-08 X 2020-02-25 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).

K Sysselsättning 2019-10-08 X 2020-02-11 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Kontaktperson enligt SoL 2016-02-25 2020-03-04 OBS: avbrott i verkställighet

Isak har haft kontaktperson fram till 

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

då man inte hittat en lämplig

person till uppdraget har det varit 

uppehåll i vs sedan 19-04-01.

Insats nu verkställd sedan 2020-03-04.

M Kontaktperson enligt SoL 2019-10-11 2020-02-10 Rapporteras nu, eftersom det inte hade  

gått 3 månader från beslutet vid förra 

rapporteringstillfället.

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

Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig.
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Ärende 11  

Rapportering av ej verkställda 
beslut – LSS 2020 Kvartal 1
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN86

Rapportering av ej verkställda beslut – LSS 2020 Kvartal 1

Förslag till beslut
Överlämna statistikrapport över ej verkställda beslut LSS 2020 kvartal 1 till 
kommunfullmäktige och revisorerna

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal på 
målgrupperna 0-65 år, det på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård 
och omsorg. Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.

Under kvartal 1 2020 fanns det 19 st gynnande ej verkställda beslut LSS, dessa är fördelade 
som följande

9 st Daglig verksamhet
6 st Boende vuxna
2 st Ledsagarservice
1 st Kontaktperson
1 st Korttidsvistelse

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. Ökningen på icke verkställda inom 
daglig verksamhet är till stor del fortsatt påverkan kopplad till avveckling av tidigare 
Bryggans verksamhet. 

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. 
Nämnden har under hösten -19 startat ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga 
lokaler i Öjebyn, detta för att klara verkställigheten

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

Beslutsunderlag
Rapportering LSS kvartal 1 2020 – Avidentifierad 
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-13Socialförvaltningen
Dnr 20SN86

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna

Tomas Backeström
Avdelningschef
Socialförvaltningen

(90 av 226)



Rapportering ej verkställda beslut LSS

Kvartal 1 - 2020

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

datum erbjudande verkställt datum nej

K Daglig 2019-04-16 2019-08-27 2020-02-19 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats.

Erbjuden plats på Safiren och Rubinen.

2019-10-02 tackade nej till båda verksamhet-

erna. Personen har blivit antagen till ett

projekt i kommunen via vägledningscentrum

som kallas MOA och personen har tackat ja

till detta. Personen har kvar sitt beslut för att

se hur det fungerar i projektet. Fungerar det

bra kommer personen att på egen begäran

avsluta insatsen daglig verksamhet.

MOA-projektet är avslutat. Vill ha kvar sitt

beslut om daglig verksamhet.

Ingen ledig plats.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

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

2019-05-01 2020-02-20 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen själv har valt att flytta från grupp-

bostaden och hem till sin mamma, tills 

personen får nytt erbjudande.

Ebjuden närboendeplats 2019-10-05. 

Förvaltare har inte återkopplat ännu.

Erbjuden plats på Småstugegränd 3, grupp-

bostad. Tackade ja 2020-03-16. Inflyttning

planerad under maj 2020.

K Daglig 2019-05-02 2019-12-02 X 2020-02-03 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Ingen ledig plats. Erbjuden plats på

Smaragden 2019-12-02. Förvaltaren vill av-

vakta med verkställigheten.

Insatsen avslutad på egen begäran.

M Daglig Avbrott 2020-01-27 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

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

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

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

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats. Har inte haft utrymme i

verksamheten att verkställa beslutet.

Personen går inte att nå per telefon eller 

SMS. Folkbokföringsadress och postadress

i Ronneby.

M Ledsagarservice 2019-05-31 2020-04-08 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Resursbrist, saknar lämplig personal.

Handläggaren har vid ett flertal tillfällen

försökt att hitta lämplig ledsagare för att be-

möta personens funktionsvariation utan

resultat. Handläggaren ringer 2020-04-08 och

erbjuder en ledsagare. Personen vill avvakta

med verkställighet på grund av covid-19.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

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

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Personen har drabbats av Bryggans ned-

läggning och har därmed ingen verkställighet

från och med 2019-06-01.

Ingen ledig plats.

Personen är erbjuden en plats, men på

grund av covid-19 kunde han inte påbörja

insatsen.

K Boende vuxna 2019-06-27 2020-02-18 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Har under juni månad 2019 flyttat till en ny

lägenhet i stan närmare mamma och mormor.

Vill ändå stå kvar i kön till gruppbostad ifall

det inte fungerar med eget boende. Har

boendestöd.

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

men har mått sämre en period och vill inte

ta tillbaka sin ansökan om gruppbostad ännu.

Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda

och tills vidare står hon kvar i kön. 

Erbjuden plats på Saxofonens stödboende.

2020-02-24: Personen tackar nej. Vill bo på

Annelund. Vill fortsätta bo i sin lägenhet och

se hur det fungerar för henne.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Daglig 2019-07-11 2019-12-19 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Ingen ledig plats. Erbjuden plats på 

Smaragden med start 2020-01-13, men 

tackade nej innan han besökte verksamheten.

Personen önskade få arbeta på

Föreningspatrullen, men på grund av covid-19

är det inte aktuellt.

M Daglig 2019-07-18 2020-02-19 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

M Ledsagarservice Avbrott 2019-08-30 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

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

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Ett missförstånd har uppstått. Beslutet verk-

ställdes samma dag som avbrottet blev.

Skulle aldrig ha rapporterats till IVO.

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

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).

Ingen ledig boendeplats.

Ingen för personen lämplig boendeplats ledig.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Kontaktperson 2019-10-07 X 2020-01-16 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

M Boende vuxna 2019-10-17 2019-12-19 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

2020-03-28 gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats på vård- och omsorgsboende.

Tackade nej 2020-01-13.

Erbjuden plats på Munksunds gruppbostad.

Tackade ja 2020-04-16.

Inflyttning planerad i början på maj 2020.

M Daglig 2019-11-07 X 2020-03-09 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Beslutet upphör på grund av flytt.

M Daglig 2019-11-08 X 2020-02-26 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

K Boende vuxna 2019-11-13 2020-01-17 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats på Linnéboendet. Tackade ja 

2020-01-20. Inflyttning i början av maj 2020.
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Namn Kön Verks Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K Boende vuxna 2019-11-13 2020-03-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats på Småstugegränd 3, gruppbo-

stad. Har på grund av anhörigs sjukdom inte 

kunnat komma och titta på boendet. Därför 

har hon varken svarat ja eller nej till 

erbjudandet.

K Korttidsvistelse 2019-12-13 2020-04-02 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Ingen ledig plats.

Personen blir erbjuden en plats på korttids.

Mamman svarar att de inte blir hjälpta av den

lösning som erbjuds. Enhetschefen för korttids 

undrar om hon kan tolka det som att de tackar 

nej till erbjudandet. Mamman svarar att de 

kommer att kontakta personens ombud.

2020-04-07 telefonkontakt sker mellan 

enhetschef och personens ombud angående 

erbjudandet om korttids.

2020-04-23 telefonkontakt sker mellan 

enhetschef och personens ombud igen och då 

säger ombudet att hon ska försöka övertala

mamman att tacka ja till erbjudandet.

Ombudet ska återkomma till enhetschefen.
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Ärende 12  

Delgivning avslagsbeslut vid 
utlämnande av handling till och 
med april 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-18Socialförvaltningen
Dnr 20SN36

Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och 
med april 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
2020-04-16                Helena Magnusson                      Piteå-Tidningen

Beslutsunderlag

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

Ina Järlesjö
Administratör
Socialförvaltningen
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Ärende 13  

Anmälan om ordförandebeslut 
och beslut tagna med 
kompletterande beslutanderätt 
till och med april 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-05-18Socialförvaltningen
Dnr 20SN19

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

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med april:
 
2020-03-10       Placering enligt 11 § LVU
                         Bevilja vistelse på behandlingshem  
                          

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 14  

Delgivningar maj 2020
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-06

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 105
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin
Diarienr 19KS711

Beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin.

Ärendebeskrivning
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och 
uppdateras till dagens kontext. Samverkansreglerna har funnits länge och kunskapen om dem 
behöver förbättras i hälso- och sjukvården.

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

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

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

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

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

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

- att informera regioner och kommuner om beslutet.
____________
Remiss för yttrande är skickat till Socialnämnden som i beslut 2020-02-19 § 25 föreslår att 
kommunstyrelsen följer SKR:s rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-06

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

industrin och laboratorietekniska industrin.

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

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämnden yttrande.

Beslutsunderlag
 Meddelande (18/2019) Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 

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

STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 

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

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

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

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

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

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

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

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

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

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

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

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

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  

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

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

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

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

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

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

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

Samverkansreglernas omfattning 

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

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

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

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 

(108 av 226)



3 
 

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

Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

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

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

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

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

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

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

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

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

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

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

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

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 
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a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

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

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

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

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

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

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

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

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

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

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

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

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

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

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

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

3) Övriga sammankomster 

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

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

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

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

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

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

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

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

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

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

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

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

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

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

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

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

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

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

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

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

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

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

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

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

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

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

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

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

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

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

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

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

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

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

5) Stipendier 

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

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

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

6) Donationer 

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

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

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

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

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

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

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

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

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

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

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

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

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

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

8) Referenskund 

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

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

9) Marknadsundersökningar 

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

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

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

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

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 
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Samhällsbyggnad

Nytt sätt att parkera i Piteå
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Samhällsbyggnad

Utreda parkeringsavgifter i parkeringshuset Stadsberget och ett 
införande av parkeringsavgifter på parkeringar reglerade med p-skiva. 
(TSN)  
Inriktning: Behålla gratisparkering

Möjlighet att betala för att stå längre
Begränsa arbetsplatsparkering

Uppdrag 2014
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Samhällsbyggnad

• Felanvändning av p-platser 
• Val av färdsätt
• Söktrafik
• Parkeringstid

Bakgrund
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Samhällsbyggnad

• 2018 beslutade kommunfullmäktige att P-skivan ska ersättas med ett 
elektroniskt system.

• Registrering ska kunna utföras i mobilapp, SMS eller via en separat 
terminal. Befintliga betalparkeringar inga ändringar.

• Tre registreringsterminaler ska finnas och fördelas på tre 
parkeringsplatser Kyrkparkeringen, ICA Kvantum och Stora Coop.

• Två timmar gratis parkeringstid med möjlighet att förlänga 
parkeringstiden mot en avgift. Befintliga betalparkeringar inga 
ändringar.

Beslut
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Samhällsbyggnad

• Uppsägning av avtalet med E-park, hösten 2018. E-park kunde inte 
leverera önskade funktioner.  

• Marknaden för att hitta rätt system har utretts under 2019. 
• En mobilparkeringsleverantör kan leverera en lösning (Smart HUB) 

som klarar Piteå kommuns krav med två timmar avgiftsfri parkering 
per dag.

• Möte mellan kommunen och leverantör har skett i januari 2020 för 
att försäkra oss om att den lovade tjänsten klarar kommunens krav. 

• Kontakt med andra kommuner som har upphandlat Smart HUB.
• Arbetet med upphandling har påbörjats.

Vad har hänt och var är vi nu?
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Samhällsbyggnad

Tidplan

Upphandling HUB       Upphandling mobilparkering            Införande

 31 maj 31 augusti

1 oktober
1 november
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Samhällsbyggnad

Smart HUB?
q HUB:en ger parkören större valfrihet
• möjlighet till fler olika app-leverantörer 
• möjlighet att använda 

parkeringsautomat
• biljettlösa parkeringsautomater
• spara avgiftsfri tid (2 tim/dag) att 

använda senare under dagen.
• Hitta parkering via kartjänst i app

q Övervakning 
• parkeringsvakten kan skanna reg. skylt 

via sitt fordon
• handterminal ansluts till HUB:en

Parkera med app, sms, talsvar och 
betalautomat
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Samhällsbyggnad

Zonkarta
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Samhällsbyggnad

• HUB ca. 60 000 kr/år. Vid uppstart tillkommer en engångskostnad.
• Mobilparkering ca. 10 % av intäkterna.
• Ombyggnad av parkeringsautomater samt flytt och installation ca. 

600 000 kr.
• Årlig kostnad för parkeringsautomaterna (10st) ca. 150 000 kr.

Kostnader
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VAR MED 
OCH 

PÅVERKA 
DIN KOMMUN

PITEFÖRSLAG
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• Digitaliserat förslag från medborgare
• Ett mer tillgängligt sätt att påverka Piteå kommun
• Verktyg för att skapa debatt och engagemang
• Möjlighet till egna regler/kriterier
• Kräver stöd från flera medborgare

Vad är Piteförslag?
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• Vem får lämna förslag
• Vem får rösta

Regler och riktlinjer

Ett förslag får endast handla om ett ämne per förslag.  Alla förslag utom de som har 
odemokratiskt, rasistisk eller diskriminerande innebörd ska publiceras. 

För att behandlas och få söka stöd får förslag inte: 
• avse myndighetsutövning mot enskild
• handla om något som är utom kommunens ansvarsområde
• handla om förhållandet mellan Piteå kommun som arbetsgivare och dess 

medarbetare

Förslag som har utretts de senaste två åren, är under en pågående process eller 
rättsprocess kommer inte att publiceras för röster

Regler
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• 2 månader
• Krävs att 42 stycken stödjer förslaget för att gå vidare 

– En promille av befolkningen
• Förslag som inte når upp till 42 personer som stödjer förslaget

Söka stöd
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• Lagstyrt Kommunallagen
• 175 beslutade sedan 2015
• 12 Bifall, 3 delvis bifall
• Medel handläggningstid 200 dagar
• 30 ärenden tog längre än ett år
 

Medborgarförslag  -idag

• Lång handläggning – Skapar frustration 
• Få bifall – Känsla av att inte kunna påverka
• Ojämn fördelning mellan nämnder
• Omfattande administration – Dyrt – 

framförallt per genomfört förslag
• Relativt jämn könsfördelning 
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Medborgarförslag  -idag

• Plats och tid för medborgarceremonier
• Fristadsmusiker
• Bokcirklar på biblioteket
• Handikapphiss på simhallen i Munksund
• Belysning motionsspår (8 ljuspunkter) från Grisberget till Långskataskolan
• Vägmarkeringar för cykelbana efter Hammarvägen (2st)
• Belysning gångväg vid Allén (Ej åtgärd, satt i plan)
• Översyn av Björklunda och Solanderskolans nyttjandeområde
• Cykelbana förbi Öjagården (Del i ovan)
• Hastighetssänkning till 30 km/h Gamla älvsbyvägen
• Minnessten för FN-veteraner

Förslag som bifallits
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Frågor

(136 av 226)



• Luleå
• Skellefteå
• Boden
• Gällivare
• Knivsta
• Borås
• Västerås
• Lund
• Gävle
• Sollefteå

Andra kommuner
• Söderhamn
• Nybro
• Göteborg
• Fagersta
• Huddinge
• Eslöv
• Linköping
• Sölvesborg
• Västervik
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Processen
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• Mars månad
• Lanseringskampanj 

Facebook, Digitala skärmar,  annonsblad, egen hemsida, PT-banner
• Målgrupper

Medborgare, Medarbetare, Politiker
• Mål – 50 förslag under 2020

Lansering och marknadsföring
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

1  

 

 

  

 

 

Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset 

  Onsdag 4 mars kl. 09:00-11:10 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

 Robin Nilsson, PRO 

 Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF 

 Gunn Bergdahl, SPF 

 Iva Lundström, SKPF 

 Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 
 Inger Sjöström, SKPF 

Benny Edlund, PRO 

Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

Åke Forslund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Malin Viklund, Socialnämnden   

 Lennart Björklund, PRO 

 
 

Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Magdalena Jonsson, avd.chef särskilt boende för äldre 

Christer Lindström, processledare  

Anders Lundkvist, kommunalråd 

Maria Sandström, VD PiteBo  

Kjell Norberg, trafikingenjör            

      
 

Utses att justera Gunn Bergdahl 

 
        Paragrafer §35-§ 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson, (SN) 

 
 

Justerande Gunn Bergdahl, SPF 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                        Socialförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

2  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§36 

Val av justerare 

Gunn Bergdahl utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

3  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§38 

Ny avdelningschef - särskilt boende för äldre 

Magdalena Jonsson 

 

Magdalena är på plats för att presentera sig. Hon har arbetat som avdelningschef i snart två 

månader. Hon kommer närmast från Region Norrbotten. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

4  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§39 

Skillnaden mellan medborgarförslag och E-förslag  

Christer Lindström 

 

Bildspel visas av Christer. Bilaga 1. 

 

Christer berättar att det idag finns något som heter Medborgarförslag. Nu vill man tillföra en 

till variant som man ska digitalisera och utveckla, med digitalt teknik. Det kommer att kallas 

Piteförslag. Det kommer vara betydligt enklare, en tillgänglig tjänst dygnet runt, året om. Man 

kommer även ha möjlighet att skapa debatter då det är digitalt. Man signerar via Bank-ID. 

 

Man kommer ha möjligheter att sätta egna regler på Piteförslag. Förslaget måste vara inom 

kommunens verksamhetsområden för att det ska gå igenom. Det kommer vara ett 

pilotprojekt. Man kommer fortfarande kunna lämna in pappersförslag, det kommer då vara en 

handläggare som lägger in förslaget åt en. Då inte alla kan hantera digitala tjänster så vill man 

att den möjligheten ska finnas kvar.  

 

Det som kommer vara nytt för E-tjänsten är att man kan stödja andras inskickade förslag. 

Detta kommer att marknadsföras.  

 

Varför är det billigare med en digital tjänst än förslag som kommer in via papper? Ställs som 

fråga. Christer svarar att man kan effektivisera arbetet då förslagen kommer in direkt. Största 

skillnaden är att Piteåborna gör en första gallring av förslagen, kommer det in fem förslag, kan 

ett bli valt. 

 

Något som undras är varför man har tillåtit så lång handläggningstid på förslag som skickats in. 

Christer säger att det är en långsam politisk process och att det jobbas kontinuerligt på 

förbättringar. Man kommer att få ett meddelande när ens förslag behandlas i nämnd eller 

fullmäktige, och man ska kunna delta. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

5  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§40 

Föreningsbidrag  

Carina Westbom  

 

Carina har fått förhinder och kunde inte delta. Eftersom hon inte kunde närvara så ska hon 

bjudas in på kommande kommunala pensionärsråd. 

 

Det blir inga ändringar i år på föreningsbidraget.  

 

Intresse finns för att bilda en arbetsgrupp med Carina och representanter från föreningarna.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

6  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§41  

Uppsägningstid hos PiteBo 
Maria Sandström och Anders Lundkvist 

 

Maria får direkt frågan: Vad är det som gäller kring uppsägningstid av lägenhet då man flyttar in 

på särskilt boende?  

 

Det är en stor och komplex fråga, säger Maria. Man går efter hyreslagstiftningen i Sverige, en 

generös lagstiftning gentemot hyresgästen. Uppsägningstiden i Sverige är tre månader, men 

det finns ett undantag, som är dödsfall. Då är det en månads uppsägningstid istället för tre. 

Det är en viktig princip på svensk hyresmarknad, ett fundament. Man gör inga undantag från 

detta. Hela hyresmarknaden hänger ihop. Den ska främja rörlighet, lätt att byta bostad. 

Konsekvenser uppstår i kedjan om man gör någon ändring i detta. Om en person som fått en 

plats på ett särskilt boende ska få kortare uppsägningstid, så blir det istället nästa person i 

kedjan som får ta kostnaden. En princip som gäller som gör det lätt att byta bostad utan att 

extra kostnader uppstår. Det är grundprincipen. 

 

Vid dödsfall orsakas kostnader i systemet då det bara är en månad. Stora kostnader uppstår 

då för PiteBo. Maria säger att de inte är socialtjänsten, de ska inte hålla på med det området, 

några sådana resurser har dem inte. Om man ger en helt ny grupp möjlighet, att som vid 

dödsfall, att ha en månads uppsägningstid, istället för tre, så blir det en jättekostnad för PiteBo. 

Det kommer dessutom även komma krav från andra grupper, om man skulle låta dem som 

fått plats på SÄBO, att få korta ner sin uppsägningstid. Det strider även mot hyreslagen och 

allbolagen om PiteBo skulle göra undantag för vissa grupper. 

 

Maria säger att när en person säger upp sin lägenhet, som önskar att blir av med den tidigare, 

så ställer PiteBo frågan till den som ska ta över lägenheten om den vill ta över den tidigare. På 

så sätt kan man förkorta sin uppsägningstid men detta är på frivillig basis. Alla vill inte ha 

lägenheten tidigare, det är många som vill vänta i tre månader. Men om båda parter är 

överens så kan man bli av med lägenheten på kortare tid. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

7  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§42 

E-park 
Kjell Norberg 

 

Bildspel visas av Kjell. Bilaga 2. 

 

Hösten 2018 skulle E-park ha trätt i kraft men dem kunde inte leverera önskade funktioner. 

Ett nytt system har utretts 2019, som kan leverera, Smart HUB. 

 

Detta är tidplanen: Upphandling HUB klar sista maj 2020, upphandling mobilparkering klar 31 

augusti 2020 och införande 1 oktober 2020. Kjell tror dock att det är mer rimligt att det 

kommer att införas någon gång i november - december 2020. 

 

Betalautomater kan kopplas samman till HUB, dem måste bara uppdateras digitalt. 

Man ska kunna betala med app, sms, talsvar och betalautomat. Kjell säger att 50 % av 

människorna använder app och 50 % använder betalautomat.  

 

Kjell får frågan vad som händer med handikapparkeringar och svarar att där blir det ingen 

förändring alls. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

8  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§43 

IVO-ärende 2017, särskilt boende för äldre 
Helena Magnusson 

 

Avvikelser kring personal kan uppfattas olika, det beror på hur tydlig man är i det man 

framför. När det framkommer att en anställd personal har ett dåligt bemötande kan det ta ett 

tag innan det når fram till chefen. Det finns ett visst mörkertal kring detta, säger Helena. 

 

Helena går inte in specifikt i detta ärende, hon berättar bara att personen inte jobbar kvar.  

Med avvikelser så blir det förbättringar men det är svårt att vara den som går till chefen mot 

sin kollega.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

9  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§44 

Förening- och förvaltningsfrågor 

 

Ingen hade något att ta upp.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-03-04 

10  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§45 

Nämnderna har ordet 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnads är på plats i sina nya lokaler i Stadsporten. Det är en annorlunda arbetsplats 

eftersom man jobbar i ett öppet landskap. Det har varit farhågor kring detta men det fungerar 

väldigt bra. Det finns olika zoner att jobba i så det finns möjlighet för alla att hitta sig en plats 

som passar bäst för en själv.  

 

Problem uppstår vid vinterväghållningen. Det fungerar inte alltid bra med att vägverket gör en 

viss del och kommunen sin del. Men det löser sig bra ändå, det brukar alltid uppstå problem 

med att få snöröjningen att gå ihop.  

 

Det har kommit in ett medborgarförslag att trappan upp bredvid Stadsberget skulle behöva 

förbättras och att man bör sätta värmekablar i trappen. Det kommer ej komma en ny 

värmekabel då den som finns är tillräckligt bra.  

 

Det är en del saker på gång, bland annat Berget och Strömnäsbacken.  

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Varken ordinarie eller ersättare på plats.  

 

Socialnämnden 

9 nya platser på Norrgården, Björkbacka. ”I väntan på”, då man kommer från PÄS eller väntar 

på en plats på särskilt boende. Det kan bli palliativ vård också, eller då man väntar på boende 

för personlig assistans. Norrgården har totalt 67 platser. 

 

Socialtjänsten har en ny organisation sen årsskiftet. Alla chefer är nu på plats. Det ser bra ut 

än så länge.  

 

Kvalitetsmässa för hela socialtjänsten. Väldigt positiv respons. Det är första gången för stöd 

och omsorg, äldreomsorgen har kört det länge.  
 

20 personer är beviljade platser på SÄBO och väntar på inflytt. 15 platser används för 

närvarande inte på Hortlaxgården och 4 platser används inte på Munkberga på grund av för 

små toaletter. Det hade då funnits 19 platser om dessa var tillgängliga. Läget ser ändå bra ut. 

60 personer väntade på plats innan Ängsgården, så det är en stor minskning. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Strömbackaköket levererar varm mat till särskilda boenden, det finns synpunkter att dem får 

kall mat och så är inte fallet. Det är lite klagomål på maten idag. Leveranserna till Luleå 

fungerar mycket bra. Regionen ställer frågan om dem också kan få levererad mat. Vi kan 

leverera varm mat till psyk och måltider till sjukhuset, men inte till lunchrestaurangen för 

dem anställda.  

 

Ett fyraårigt projekt, 2020-2023 där man ska se över kylanordningen. Kyl-tilluft. 

Markiser ska även ses över tidigare.  

 

Omflyttning sker i stadshuset. Skepp C ska renoveras.  

 

Kommunstyrelsen 

Färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 

 

Projekt att ta fram områden för att bygga strandnära.  

 

En enkät är gjord via SBA om vad man tycker om Piteå. Äldre är mer nöjda är yngre, 

utrikesfödda mer nöjda är infödda och stadsfolk är mer nöjda än dem på landsbygden. 

 
Reglemente för brukarråden. Det är nu separata dokument för alla tre råd, de ska sättas 

samman till ett dokument. Det blir inga förändringar under denna mandatperiod. 
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§46 

Övriga frågor 
 

Carina Westbom skickade med sig en vädjan att hon vill att man anger kvinnor och män på antal 

betalande medlemmar i pensionärsföreningarna. 

 

Ett studiebesök i Öjebyns produktionskök är av intresse samt att man önskar att ha ett 

sammanträde i Stadsporten. 

 

 

 

Mötet avslutas. 
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Kommunala förebygganderådet 27 februari 2020 

 

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

 
 

Beslutande Nina Lindström, ordförande  

 Britta Lysholm, Socialnämnden 

 Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden 

 Johanna Löfgren, Länkarna 

 Lilian Sjöström, Röda Korset 

 Maria Wikslund, RFSL 

 Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd (ersättare) 

 

 
 

Övriga deltagare    Michaela Gebing, sekreterare 

      Carina Westbom, Stöd och omsorg 

       

 
 

Utses att justera Lilian Sjöström, Röda Korset 

 
 

 

 
       Paragrafer §§ 1-11 
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Sekreterare Michaela Gebing 

 

 
 

Ordförande Nina Lindström, Socialnämnden  

 

 
 

Justerande Lilian Sjöström, Röda Korset 
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KFR § 1 

Mötet öppnas 

Ordförande Nina Lindström hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

 

KFR § 2 

Val av justerare 

Lilian Sjöström, Röda Korset utses att justera protokollet. 

 

 

KFR § 3 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. En övrig fråga tillkommer. 

 

 

KFR § 4 

Föregående protokoll 

På föregående sammanträde ställde André Bengtsson, Connextions frågan avseende föreningsbidragens 

ansökningsperiod. Carina Westbom, verksamhetsutvecklare säger att frågan diskuterats vid ett flertal 

tillfällen. Man har bland annat tittat på Luleås rutiner där man får föreningsbidraget utbetalt i januari. Carina 

säger att det inte är några direkta problem att göra om ansökningsförfarandet men det som gör att man tvekar 

till att ändra, är att om föreningsbidraget ska betalas ut i januari så innebär detta att beslutet om 

föreningsbidrag grundar sig på gamla uppgifter. Man vill säkerställa att de föreningar som söker är aktiva 

föreningar. Frågan är därför lagt på is och tidigare rutiner är fortsatt gällande.  

 

Att få en motivering till varför man beviljas en viss summa är inget som det finns rutin på i dag. Det krävs 

en del utökade resurser då det blir ett visst merarbete i handläggningen, men Carina ser det dock inte som en 

omöjlighet att få till på sikt.   

 

Carina säger också att det inte finns någon plan på att höja föreningsbidragen. Enda sättet att öka 

föreningsbidragen är om fullmäktige skjuter till mer pengar. I dagsläget har KFR:s föreningar en pott på 600 

000 kr. Kommunala tillgänglighetsrådets (KTR) föreningar delar på 365 000 kr och Pensionärsrådet (KPR) 

delar på 138 000 kr. De föreningar som ingår i KFR har även ett verksamhetsbidrag som en del i potten.  

 

I övrigt inget att tillägga angående föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
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KFR § 5 

Alkoholpotten 2020 

Det är ännu inte klart vad som lyfts över i potten för 2020. Ett meddelande kommer att gå ut till rådets 

ledamöter så fort summan är satt. Nästa tillfälle att bereda ansökningar för alkoholpotten är på beredning den 

23 april, för att sedan tas på KFR:s sammanträde den 14 maj.  

 

 

KFR § 6 

Nya reglementen brukarråd 

De nya reglementena kommer troligen att tas i KF den 18 mars. Det är dock inte föreslagit att det ska finnas 

möjlighet till adjungerande förening i rådet.  

 

 

KFR § 7 

Drogsnurror 

Det finns ca 180 drogsnurror kvar. Snurror finns att hämta hos Michaela Gebing (Sekreterare), receptionen 

vid ingång 3 på stadshuset. Rådet diskuterade om det finns andra sätt att nå ut med denna information som är 

mer kostnadseffektiv och är mer lättillgänglig. Kan man exempelvis ha den i broschyrform? Eller kan man 

göra en lösning som är nätbaserad i stället? Nina Lindström tar på sig att kolla med infoavdelningen vad det 

finns för möjligheter. 

 

 

KFR § 8 

Framtidens socialtjänst 

Påminner föreningarna om att lämna synpunkter på förslag på inriktningar i Socialtjänstens verksamhet som 

gått ut på remiss. Svaren ska lämnas till linda.stenstrom@pitea.se senast den 15 mars.  

 

Carina Westbom berättar att Socialtjänstens nya organisation börjar ta form. De nya cheferna är på plats och 

känslan är positiv. Man har även tillsatt ett kvalitetsteam som innefattar processledare, kvalitetssamordnare 

och verksamhetsutvecklare. Tillsammans ska de jobba med utvecklingsfrågor i Socialtjänsten. Stig-Roland 

Carlzon (PKR) frågar om det finns något nytänkande runt familjehem? Det har tillsatts en större grupp på 

familjehemssidan. Detta för att kunna stötta upp familjehemmen så att det alltid ska finnas stöd att få. Man 

har även sett över arvodena till familjehemmen. Man har även tecknat kontrakt med ett antal särskilt 

förstärkta jourhem. Dock behövs fler familjehem. Stig-Roland Carlzon (PKR) lyfter en idé om att det vore 

bra om man kan använda sig av gamla familjehem som mentorer åt nya familjehem. Detta då det ibland kan 

vara lättare att prata med de som har varit eller är i samma situation som en själv. Ett nätverk 

familjehemmen emellan. Nina Lindström tar frågan med sig till socialnämnden.  

 

Under året planeras även en uppstart av ett permanent LSS boende för unga (tonåringar) med omfattande 

problematik som gör att det inte kan bo hemma. Tidigare har inte denna lösning gått att få till i Piteå vilket 

inneburit långa resor för familjerna. Sedan tidigare finns två korttidsboenden i Piteå som fungerar som 

avlastning för familjer med barn som har ett LSS beslut.  
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KFR § 9 

Information från föreningarna och förvaltningarna 

RFSL – Maria Wikslund. Caféverksamhet på Lördagar. Årsmöte planeras om två veckor. Planering pågår 

inför pride som man tänkt lägga i samband med PDOL. Man ska även starta upp ett projekt som riktar sig 

mot ungdomar och att få fler att engagera sig i föreningen. Man hoppas även kunna nå ut till fler 

transsexuella, där mörkertalet är stort.  

 

Piteå Kristna Råd (PKR) – Stig Roland Carlzon. Många av verksamheterna inom kyrkan kretsar kring sång 

och musik. Detta enar många människor och betyder mycket för gemenskapen. Många enskilda människor, 

det är många som mår dåligt och det är många människor som är ensamma.  

 

Britta Lysholm berättar även om öppen gemenskap som under hösten och vintern funnits på Prästgårdsgatan 

31. Det är ett samarbete mellan kommunen och Svenska Kyrkan. Där har man kunnat komma och tvätta sina 

kläder och duscha och äta en måltid. Man har hållit öppet fyra dagar i veckan med varierande tider beroende 

på vilka måltider som serverats (mån-tors). Denna modell har i år varit ett alternativ till härbärget. 

 

Kyrkorådet har även infört projektet ”regnbågsnyckeln” som innebär att alla som arbetar inom församlingen 

ska gå en utbildning i HBTQ frågor. 

 

Länkarna – Johanna Löfgren. Det går framåt i föreningen igen efter en lite tuffare period. Årsmötet närmar 

sig. De har öppet i lokalen 6 dagar i veckan och försöker hitta på riktade aktiviteter 3 ggr/veckan. De 

försöker även satsa på fler utåtriktade aktiviteter som gör att de syns mer och förhoppningsvis även lockar 

fler ungdomar till föreningen.  

 

Röda Korset – Lilian Sjöström. Man har påbörjat ett projekt tillsammans med Piteå kommun, där röda 

korsets volontärer ställer upp och passa barnen till de nyanlända som går föräldrautbildning. De fortsätter att 

erbjuda platser på kupan, till de som har samhällstjänst. Majoriteten av stöd till familjer är till 

flyktingfamiljer. De har även skänkt pengar till aktiviteter för klienter som får hjälp via personligt ombud.  

 

Kultur och Fritid – Elisabeth Lindberg. Det finns gott om aktiviteter för barn i Piteå. Bland annat via 

biblioteket och idrottsanläggningar samt i samarbete med byarna. Elisabeth lyfter även enkäten personligt 

där det framkommer att 46% av de unga som svarat på enkäten inte vet vart de ska vända sig om de behöver 

hjälp och stöttning i sin vardag. Nämnden planerar att under nästa höst åka ut i högstadieskolorna och träffa 

elever för att höra med dem vad de vill ha. Behoven ser väldigt olika ut beroende på i vilket område man bor 

och vad som redan finnas att tillgå. På Sjulnässkolan och Öjebyskolan har man börjat med kvällsöppet då 

finns ungdomskonsulenterna på plats.  

 

Socialnämnden – Britta Lysholm. Det råder brist på särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande 

barn och unga. Detta uppdrag bygger mycket på ideellt arbete (även om en viss ersättning utgår) då det kan 

handla om att vara behjälplig med att ordna kontakt med andra myndigheter och se till att ungdomen får de 

ersättningar och bidrag han eller hon är berättigad till.  
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Carina Westbom upplyser även om den nya e-tjänsten där man som privatperson kan göra orosanmälan 

oavsett om det gäller barn eller vuxna. https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-

familj/Nar-barn-far-illa/ Även om e-tjänsten är mest riktad till barn som far illa, kan den även användas till 

vuxna. Anmälan lämnas då vidare till rätt avdelning.  

 

 

KFR § 10 

Övriga frågor 

Enkäten personligt 

Elisabeth Lindberg har ett önskemål om at bjuda in Anette Christoffersson för att prata om resultatet av 

enkätundersökningen personligt. Förslag på att bjuda in henne till nästa sammanträde den 14 maj. 

Sekreterare i rådet bjuder in.  

 

 

KFR § 11 

Mötet avslutas 
Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 14 maj 2020.  
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§ 117
Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos
Diarienr 20KS51

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport mars 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet.

Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista mars 2020 som uppgår till -4,2 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om -18,1 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport mars 2020
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Ekonomi 

Övergripande resultat 

För perioden redovisas underskott om -4,2 mkr vilket är i linje med samma period föregående år (-2,6). I resultatet 

finns kostnader på 48,4 mkr för ökad semesterlöneskuld (53,1). Den ordinarie verksamheten bedrivs med en 

nettokostnad i nivå med föregående år, -649,9 mkr (-641,0). Att nettokostnaderna är i nivå med fjolåret förklaras till 

stor del av att periodens intäkter är betydligt högre jämfört med ifjol som en följd av fastighetsförsäljningar till 

dotterbolag i kommunkoncernen. Coronapandemins effekter där världens börser fallit kraftigt under första kvartalet 

leder till ökade finansiella kostnader då placeringstillgångar värderas till marknadsvärde och periodens förändring 

belastar resultatet. 

Årsprognosen visar underskott om -18,1 mkr men innehåller ovanligt många stora osäkra poster. Totalt har ökning av 

generella statsbidrag till regioner och kommuner aviserats under 2020 på 22,5 mdkr. Detta avser både tidigare 

beslutade och i viss grad redan utbetalda bidrag samt även nya aviseringar kopplat till coronavirusets effekter men 

som ännu inte är fastställda. I dagsläget är 7 mkr utbetalt till Piteå kommun och beslutar riksdagen enligt aviserade 

förslag är ytterligare cirka 57 mkr att vänta till kommunen, som inte ingår i den presenterade prognosen. På nersidan 

är stora effekter på skatteunderlaget att förvänta till följd av viruset. Omfattningen är i dagsläget omöjlig att förutse 

men skulle exempelvis skatteunderlagstillväxten för året landa på 1,5 % (vilket är senaste prognosen från SKR i 

slutet av mars) minskar skatteintäkterna för 2020 med cirka 20 mkr jämfört med det som finns i prognosen. Skulle 

skatteunderlaget inte öka alls under året minskar intäkterna med ca 50 mkr jämfört med aktuell prognos. 

 

  Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Utfall 

tkr Jan-Mars 
2020 

Jan-Mars 
2020 

Jan-Mars 
2020 

Jan-Mars 
2019 

helår 2020 helår 2020 helår 2019 

        

Verksamhetens intäkter 166 971 220 008 -53 037 125 576 619 272 586 471 617 611 

Verksamhetens kostnader -786 989 -868 300 81 311 -738 318 -3 104 750 -3 032 018 -2 982 106 

Avskrivningar -29 870 -30 873 1 003 -28 268 -122 324 -123 501 -113 427 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-649 888 -679 165 29 277 -641 010 -2 607 802 -2 569 048 -2 477 922 

Skatteintäkter 535 111 539 181 -4 070 528 896 2 146 888 2 146 888 2 125 419 

Generella statsbidrag 122 330 107 425 14 905 102 691 436 809 429 708 409 298 

Finansiella intäkter 4 040 3 116 924 8 760 26 206 21 964 39 537 

Finansiella kostnader -15 768 -1 427 -14 341 -1 966 -20 184 -5 711 -7 074 

Periodens resultat -4 175 -30 870 26 695 -2 629 -18 083 23 801 89 258 

        

Semesterlöneskuldens 
resultateffekt 

-48 438   -53 112 -2 891  2 268 

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

-0,64%   -0,42% -0,70% 0,92 % 3,52% 
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Likviditet 

Inom likviditetsförvaltningen samordnas koncernens transaktionsmedel för att skapa maximal flexibilitet och 

kostnadseffektivitet. Kommunen och de helägda dotterbolagen använder gemensamma kontostrukturer för den 

operativa hanteringen där exempelvis tillfälliga överskott hos någon part i koncernen kan användas för tillfälliga 

behov hos någon annan. Detta skapar förutom flexibilitet också effekter så som lägre totala räntekostnader då 

tillgängliga medel nyttjas optimalt. 

Sedan årsskiftet har kommunens kassa varit stadigt på negativt område i en nedåtriktad trend. Första kvartalet har 

inneburit relativt stor kassabelastning från investeringssidan. Investeringsvolymen under kvartalet uppgick till 

115 mkr, att jämföra med 31 mkr samma period föregående år. Skillnaden förklaras till stor del av koncerninterna 

köp av fastigheter under inledningen av 2020. Mars är utöver detta en utbetalningstung månad kopplat till stor årlig 

pensionsutbetalning. Bolagssidan av koncernen har på aggregerad nivå stärkt kassan under kvartalet och för 

kommunkoncernen totalt har saldonivåer runt 100 mkr varit utfallet under perioden. 

Prognosen för året innehåller fortsatt relativt stora utflöden kopplat till investeringar. Effekten på likviditeten av att 

koncernen under en period erbjuder kunder förlängda betaltider på fakturor, som en hjälpande insats till 

coronadrabbade företag och föreningar, är svåra att överblicka. Olika scenarier har kalkylerats och detta följs 

löpande. Inom likviditetsförvaltningen finns 600 mkr i externa checkkrediter beviljade vilket skapar goda marginaler. 

Under året planeras ett antal upplåningsomgångar, både i vissa kommunala bolag och inom kommunen. För 

kommunens del är en första upplåning planerad under våren. I grafen nedan är planerad upplåning inkluderad. 

 

 

 

Investeringar  

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 289 mkr kommer upparbetas 

under året. Underskottet förklaras bland annat av förändrade redovisningsprinciper där vinster av markförsäljning nu 

intäktförs och därigenom inte minskar investeringsutfallet. Därutöver prognostiseras stor avvikelse mot budget för 

skolstrukturprojektet, -23 mkr. I detta projekt är de stora pågående delarna under året nya Strömnäsbackens förskola 

samt ombyggnation av skollokaler i Norrfjärden och Pitholm. Projektet med utveckling av Christinaområdet 

förväntas ta fart på allvar under året. Totalt prognostiseras 19 mkr upparbetas 2020. 

Under perioden januari-mars har 115 mkr investerats vilket inkluderar köp av fastigheter från kommunala bolag på 

totalt 87 mkr. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall. 

 

Investeringsprojekt Prognos utfall 2020 (mkr)  

Skolstruktur 60  

Reinvestering fastigheter 26  

Christinaprojektet (fastigheter och vägar) 19  

Reinvestering gator och vägar 10  
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Nämnder 

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden januari-mars på 40,7 mkr (-0,6 mkr 

samma period föregående år). De största förklaringarna till skillnaden mot ifjol är ökade intäkter av engångskaraktär 

kopplat till försäljning av fastigheter till kommunala bolag samt skillnad i hur årsbudgeten fördelats över årets 

månader. Socialnämndens underskott uppgår till -17,8 mkr för perioden (-15,7). 

För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -48,4 mkr, varav socialnämnden -68,2 mkr. Helårsutfallet 

2019 för samtliga nämnder var -10,5 mkr, att jämföra med helårsprognosen från mars ifjol på -52,8 mkr. 

 

  Nettokostnad Budget 
Budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

Prognos 
budget- 

avvikelse 
Budget- 

avvikelse 

tkr Jan-Mars 2020 Jan-Mars 
2020 

Jan-Mars 
2020 

Jan-Mars 
2019 

helår 2020 helår 2019 

       

Kommunfullmäktige 1 106 1 274 168 467 0 268 

Kommunstyrelsen 59 080 84 374 25 294 11 089 1 719 19 506 

- Kommunledningsförvaltningen 45 404 64 092 18 688 5 381 -742 6 691 

- KS gemensam 0 7 971 7 971 5 543 5 271 10 933 

- Kost- och servicenämnd, Piteås del 561 716 155 55 12 617 

- Räddningsnämnd, Piteås del 10 449 9 851 -598 304 0 873 

- Överförmyndarnämnd, Piteås del 944 928 -17 -194 0 392 

- Servicenämnd, Piteås del 1 723 817 -906 0 -2 822 0 

Barn- och utbildningsnämnden 248 268 253 655 5 387 836 0 6 583 

Fastighets- och servicenämnden -5 042 22 196 27 237 3 888 13 832 2 530 

Kultur- och fritidsnämnden 32 531 32 494 -37 423 0 -180 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 225 1 118 -107 -78 0 631 

Samhällsbyggnadsnämnden 44 853 45 318 465 -1 442 4 150 12 214 

Socialnämnden 246 277 228 469 -17 809 -15 700 -68 150 -52 058 

Gemensam kost- och servicenämnd -61 0 61 -99 0 0 

Gemensam räddningsnämnd 0 -3 -3 0 0 0 

Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 

Summa nämnder/styrelse 628 237 668 894 40 657 -616 -48 449 -10 506 

 
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,2 mkr. För helåret prognostiseras 

nollutfall.  

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden med 25,3 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del 

av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. Budgetavvikelsen är inte 

jämförbar i tabellen ovan med föregående år för KLF och KS gemensam utifrån förändrad fördelning av årsbudgeten 

över året. Detta får stort utslag även på sista raden i budgetavvikelsen. Helårsprognosen visar sammantaget överskott 

om 1,7 mkr. Helårsprognosens överskott härrör till centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas, däremot har 

styrelsen fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar. 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

För perioden redovisas resultat om 5,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år om 

0,8 mkr. Under de senaste tre åren har verksamheterna ombesörjt omfördelningar om cirka 50 mkr, vilket har 

resulterat i en ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen och fokus på kärnverksamhet. Historiskt sker en 

buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt verksamhetsår börjar. Under 

hösten visar prognosen ett ökat antal elever inom grundskolan vilket kommer att finansieras via vårens 
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resultatöverskott. 

Omvärldsfaktorer som Covid-19 påverkar verksamheterna i stor utsträckning. Under de senaste veckorna visar 

närvaron bland personal, barn och elever på ett stort bortfall. Inom förskolans verksamhet är det möjligt att parera 

bortfall av personal med bortfall av barn, men inom grundskolans verksamhet krävs det en undervisande lärare 

oavsett antal elever på plats. Konsekvenserna av den här situationen kommer leda till ökade sjuklöne- och 

vikariekostnader för nämnden, oaktat utlovade statliga ersättningar för sjuklön. Gymnasieskolorna bedriver 

undervisning på distans, vilket är möjligt med anledning av 1:1-datorerna. Omställningen har utmanat 

verksamheterna, men det nya undervisningssättet har fungerat förhållandevis bra. Grans naturbruksgymnasium har 

drabbats av Covid-19 i form av minskade intäkter i form av internat, hyra av stallplatser och lokaluthyrning för bland 

annat sporthall och konferenser. År 2020 är sista året Grans erhåller bidrag från regionen och omfattande arbete 

pågår för att få ekonomin i balans utan bidrag. Helårsprognosen för Grans beräknas till underskott om -0,4 mkr. 

För 2020 är prognosen att cirka 62,7 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt som 

Fastighetsförvaltningen verkställer på uppdrag av Barn-och utbildningsnämnden. De mest kostsamma projekten för 

2020 är Pitholmsskolan och Strömnäsbacken. På grund av förseningar i projekten, sammanfaller den kostsamma 

fasen för de båda projekten till 2020, vilket överskrider tilldelad budget för det isolerade året. 

Prognosen för 2020 beräknas vara en driftbudget i balans. Prognosen är förutsatt att inga stora oförutsedda kostnader 

uppstår under året. Utfallet från Covid-19 bedöms vara för osäkert för att inkluderas i den ekonomiska prognosen. 

 

Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 27,2 mkr, varav intäkt på 28,5 mkr från 

försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet ingår. Den faktiska reavinsten från renodlingsprojektet är 

13,8 mkr då de avyttrade fastigheternas restvärde ännu inte belastat nämnden som kostnad. Nämnden redovisar 

exklusive intäkter från renodlingsprojektet underskott på -1,3 mkr, varav kapitalkostnad överskott 0,2 mkr. 

Avdelning Fastigheter -2,8 mkr, övriga avdelningar visar överskott med 1,3 mkr. 

För helår prognostiseras överskott på 13,8 mkr tillhörande reavinst renodling. Kapitalkostnader -0,5 mkr, 

semesterlöneskulden -0,2 mkr. De ekonomiska konsekvenserna med anledning av coronapandemin är i nuläget 

mycket svåra att förutse, i denna uppföljning bedöms den uppgå till -1 mkr. Alla avdelningar förutom avdelning 

Fastigheter visar överskott. Avdelning Fastigheters prognos omfattar ökade kostnader för sandning och snöröjning på 

1,4 mkr, samt renoveringskostnader på 5,6 mkr som inte är värdehöjande och därmed belastar driften. Prognos -

0,5 mkr på helår. 

Sjukfrånvaron är för mars är 8,8 %, kvinnor 9,9 % och män 6,0 % 

Ackumulerad sjukfrånvaro (12 månader) 7,4 %, kvinnor 8,1 % och män 5,5 %. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden visar budgetavvikelse om 0 mkr för perioden. 

Verksamhetskostnaderna ligger i stort sett på samma nivå som fjolåret, inga större oförutsedda kostnader. 

Personalkostnader inom anläggningar är högre på grund av personalomsättning. 

Nämndens prognos för helåret är utfall i linje med budget. 

Den milda vintern har inneburit speciella förutsättningar för vinterverksamheterna och kommer även påverka vårens 

växtlighet. Linbäcksstadion hade stora problem att komma igång med sina skidbackar delvis beroende på 

belysningsentreprenaden som slutfördes under hösten men främst brist på kyla och snö. Norrfjärdens bibliotek har 

varit stängt på grund av omfattande renoveringar och kommer så fortsätta fram till hösten. Verksamheten har från 

mars månad helt präglats av Coronavirusets konsekvenser. Den 11 mars tog regeringen beslutet att ställa in alla 

arrangemang med fler än 500 deltagare. Detta fick stora konsekvenser för föreningslivet både inom idrott och kultur 

och blev startskottet på inställda arrangemang, tävlingar och träningsverksamhet som på sikt kommer få stora 

konsekvenser för föreningslivet. 

 

Miljö och tillsynsnämnden  

Resultatet för perioden visar underskott med -0,1 mkr och en prognos för året som inte avviker från budget. 

Periodens resultat förklaras till största del av negativ semesterlöneskuld. Det finns dock en stor osäkerhet i 

årsprognosen då det i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona både för ekonomi- och verksamhetsmål. 

I huvudsak har verksamheten bedrivits enligt plan. Spridningen av Coronaviruset har dock påverkat 

inspektionsverksamheten så att tillsynen vid förskolor i högre grad kommit att uppmärksamma risken för 

smittspridning. Även livsmedelskontrollen och serveringstillstånd har påverkats på det viset. Spridningen av viruset 

har även ökat behovet av information och rådgivning. För att underlätta för näringslivet har verksamheten erbjudit 

företag att lägga upp betalningsplaner för årsdebiteringar och viss annan fakturering senareläggs. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Perioden visar överskott med 0,5 mkr. Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 4,2 mkr som i sin helhet 

förklaras av vinst vid försäljning av mark. Markförsäljningen avser mark på Haraholmen och Strömnäsbacken. 

Utökad vaktnärvaro på busstationen medför extrakostnader. Prognosen innehåller negativa ekonomiska effekter pga. 

fattade beslut för att stävja utvecklingen av Coronapandemin. Det finns dock en stor osäkerhet i årsprognosen då det 

i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona både för ekonomi- och verksamhetsmål. 

De verksamheter som hittills mest påverkats är vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamhet och 

flyktingsamordningen, dvs. verksamheter med betydande deltagarkontakter. 

I utbildningsverksamheten har övergång skett till distansutbildning och kontaktytorna för vägledning har begränsats, 

vilket det även gjorts inom arbetsmarknadsverksamheten. Flyktingmottagningen har vidtagit liknande åtgärder. De 

delar av verksamheten som vänder sig mer direkt till allmänheten har justerat sina öppettider. Genom påverkan på 

andra delar av samhället finns även farhågor att möjligheterna till kommande placeringar till praktik eller feriearbete 

kommer att försvåras. Än har dock inte de tecken som finns på stigande arbetslöshet slagit igenom i form av ökat 

inflöde till verksamheterna. Övriga delar av verksamheten har i stort genomförts som planerat även om en minskning 

av inkommande bygglovsansökningar har märkts. 

 

Socialnämnden 

Utbrottet av Covid-19 påverkar Socialtjänsten redan i mars och bedömningen är att kostnaderna kommer att öka 

ännu mer en tid framöver. Det är dock mycket svårt att sätta prognos i dagsläget då det inte går att förutspå hur länge 

pandemin håller i sig och vilka ökade kostnader för personal och material som den kommer att generera. I prognosen 

finns dock inräknat att åtgärder för att effektivisera främst inom bemanning kommer att fortsätta i den omfattning 

som verksamheten tillåter. Socialtjänstens totala budgetavvikelse per mars är -17,9 mkr och helårsprognosen sätts till 

-68,2 mkr. 

Ordinärt boende har en budgetavvikelsen om -4,6 mkr per mars vilket till största del beror på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Översyn av 

bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019 och fortsatte i början av 

2020 med fokus på samplanering i vissa grupper. Arbetet har dock förskjutits pga. Covid-19 och kommer att 

återupptas när verksamheten tillåter. Helårsprognosen sätts till -16,5 mkr. 

Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till mars på -4,8 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, i dagsläget är det tre stycken fastställda LVM och 

ytterligare två LVM-ansökningar på väg in. Ett tolvstegsprogram inom missbruksvården är nu implementerat och i 

full drift, de ekonomiska effekterna kommer längre fram i tiden. Helårsprognosen för avdelningen sätts 

till -20,2 mkr. 

Hälso- och sjukvård har till och med mars en budgetavvikelse om -0,7 mkr. Den nya sjuksköterskeorganisationen är i 

drift inom kort. Två nya chefer är anställda och har börjat arbeta med förberedelserna inför flytten av 

sjuksköterskorna på särskilt boende till hälso- och sjukvård som kommer att ske under april 2020. I och med detta 

förväntas bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Det nya avtalet för 

transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket kommer att påverka resultatet 

negativt för både rehab och hemsjukvården. Årsprognosen för avdelningen sätts till -2,3 mkr. 

Särskilt boende för äldre har per mars en budgetavvikelse om -2,3 mkr. Det beror bland annat på omfördelning av 

personalresurser (antal årsarbetare) 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 längre fram under våren. Renovering av Hortlaxgården, fortsatt behov av 

bemanningssjuksköterskor samt påverkan av Covid-19 har negativ effekt på kostnadsutvecklingen. Helårsprognosen 

är -6,0 mkr. 

Stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om -2,2 mkr. Underskottet ligger nästan i 

sin helhet hos verksamheten för personlig assistans. Inom privat assistansanordnare har det varit höga kostnader för 

utbetalda sjuklöner till privata utförare, detta är en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full 

budgettäckning. Egen produktion har haft sjukdom i grupperna vilket ofta fått täckas med att ordinarie personal 

jobbar övertid vilket blir en dyr lösning i längden. Årsprognosen för avdelningen sätts till -8,4 mkr. 

Omsorgsavdelningen: en ingång har en budgetavvikelse för hela avdelningen om -1,1 mkr. Här ingår Beställare 

hemtjänst 65+ som har en budgetavvikelse på 1,1 mkr vilket är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. Ett 

arbete har startats med att se till så att alla beviljade timmar ska läggas in i verksamhetssystemet så att 

hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaden för färdtjänst ligger på 

samma nivå som 2019 och kommer att generera ett budgetunderskott även 2020. Försörjningsstöd har ca 0,6 mkr 

lägre kostnader jämfört med föregående år men mycket tyder på att Covid-19 kommer att påverka försörjningsstödet 

negativt. Kommuner i andra delar av Sverige som ligger längre fram i utbredningen av viruset har sett en stor ökning 
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av kostnader i försörjningsstöd. Totalt för avdelningen sätts helårsprognosen till -10,1 mkr. 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en positiv budgetavvikelse om 0,1 mkr per mars. Gruppbostäder har 

dock högre kostnader än 2019 till följd av ökad sjukfrånvaro men prognosen är att de ska klara budget. Inom Daglig 

verksamhet har en sen faktura gällande 2019 påverkat resultatet negativt för 2020. Övriga verksamheter inom 

avdelningen har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller negativa så prognosen sätts totalt till 0 mkr. 

 

Gemensam räddningsnämnd 

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. 

Analysen visar på positiva siffror för både intäkter och kostnader för perioden. Vilket är nödvändigt utifrån att 

intäkterna går ner under maj-september beroende på efterfrågan samt att kostnaderna normalt är högre under samma 

period beroende på bland annat mark- och skogsbränder, semestrar mm. Pandemins påverkan på nämnden är svår att 

bedöma men så här långt har vi sett ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på inställda/pausade 

utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper. 

Perioden har hittills präglats av den numera gemensamma organisationen med Älvsbyn och naturligtvis den 

pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering mm. 

Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer hittills. 

 

Gemensam överförmyndarnämnd 

Gemensamma överförmyndarnämnden har under årets första kvartal kostnader i linje med budget. Verksamheten 

förväntas för helåret bedrivas inom given budgetram. 

 

Strategiska områden 

Utbildning, arbete och näringsliv 

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

Kommunens befolkning uppgick den sista februari 2020 till 42 257 invånare. Under årets två första månader har 

befolkningen minskat med 24 invånare vilket motsvarar -0,06%. Piteås befolkning har minskat de tre senaste 

månaderna. Huvuddragen i analysen som gjordes i samband med årsredovisning 2019 kvarstår. 

Invandringen och därmed invandringsöverskottet fortsätter att minska, hade invandringen varit på samma nivå som 

motsvarande period 2019 hade befolkningen ökat under årets två första månader. Nu minskar invandringsöverskottet 

från +65 till +23, jämfört med sista februari 2019. Inrikes inflyttning är den lägsta sedan 2009 och kommande 

månaders statistik avgör om detta endast är ett hack i kurvan eller ett större trendbrott. Ingen statistik finns ännu som 

visar flyttmönstren mellan kommuner i Sverige 2019. Födelseunderskottet har minskat främst till följd av lägre 

dödstal. 

  2020 jan-feb 2019 jan-feb  

Födda 67 72  

Döda 82 93  

Födelseöverskott -15 -22  

Inrikes inflyttning 164 183  

Inrikes utflyttning 201 194  

Inrikes flyttningsöverskott -37 -11  

Invandring 32 74  

Utvandring 9 9  

Invandringsöverskott 23 65  

Justeringar 5 -7  

Folkökning -24 26  

Folkmängd 42 257 42 142  

Den arbetsföra befolkning, åldrarna 16-64 år, har minskat med 56 personer till 24 917 invånare jämfört med februari 

2019. Samtidigt har antalet över 65 år (+125) och 0-15 år (+46) ökat vilket sammantaget ger en ökad 

försörjningsbörda. Eftersom ålder i SCB:s befolkningsstatistik baseras på invånarnas ålder den 31 december inträffar 

en kalendereffekt vid årsskiften som påverkar åldersgruppernas storlek. 64-åringar förflyttas till gruppen 65+ och 15-
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åringar förflyttas till gruppen arbetsför befolkning 16-64 år. Årskullarnas storlek påverkar under årets första månader 

gruppernas storlek mer än in- och utflyttning. 

Coronapandemin kommer sannolikt att påverka antalet dödsfall i Piteå kommun varpå vi kan förvänta oss ett 

successivt ökande födelseunderskott under 2020. Att åtgärderna med att begränsa pandemin kommer att minska 

flyttrörelserna inom och mellan länder år 2020 är sannolikt. Då Piteå kommun utifrån den demografiska 

sammansättningen är beroende av inflyttning, in någon form, för att öka sin befolkning kommer det att bli svårt att 

leva upp till budgeterad befolkningsutveckling år 2020. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Åtgärderna för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset har drabbat stora delar av näringslivet i världen, 

Sverige och Piteå. Konjunkturnedgången har varit mycket kraftig och hastig. Ekonomer varnar för en global 

recession, som om den blir långvarig kan övergå i depression. Svenska myndigheternas och politikernas uppmaning 

om social distansering har slagit hårt mot framförallt tjänstesektorn där mänsklig interaktion ofta är en förutsättning 

för företagen. Att nedgången i ekonomisk aktivitet drabbat hela världen samtidigt och att den i praktiken påverkar 

alla branscher gör krisen unikt svår. Analyser visar att Piteå kommun med sin relativt stora besöksnäring riskerar att 

drabbas extra hårt. 

Åtgärder och initiativ för att mildra den ekonomiska krisen 
Samhället i Sverige har i pandemins spår stängts ned i en mindre omfattning än i många andra länder. Den svenska 

linjen baserad på tillit till medborgarna samt expertmyndigheternas rekommendationer fördjupar förhoppningsvis 

inte den ekonomiska krisen för näringslivet mer än nödvändigt. En rad åtgärder för att mildra effekterna för företagen 

har vidtagits. På nationell nivå har det exempelvis beslutats om ett nytt system för korttidspermittering, att staten 

tillfälligt står för sjuklönen samt en statlig företagsakut. Piteå kommun har också startat en företagsakut. 

Företagsakuten är en ingång för alla företagsärenden. Fokus ligger på att informera och erbjuda kostnadsfri, 

personlig service och rådgivning till företagarna – oavsett vilka utmaningar företaget står inför. Ambition är att utgå 

från varje enskilt företags situation och erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd. Behoven och utmaningarna varierar 

stort vilket kräver en stor flexibilitet. Näringslivsarbetet i kommunen har under mars månad har även fokuserats på 

samordning av forum och mötesplatser. Företagare från olika branscher har träffats för att diskutera nuläge och 

utifrån uppkomna behov vara med och skapa nya samarbeten. Exempelvis ger lokala digitala byråer kostnadsfritt 

stöd till de handelsföretag som snabbt behöver digitalisera sin verksamhet. Med förhoppningen om att 

mötesrestriktionerna kan lättas under maj-juni planeras lokala kampanjer kring bland annat hemester och de unika 

erbjudanden som finns i Piteå. 

Kreativa initiativ från näringslivet, civilsamhället och privatpersoner i Piteå har genomförts för att minska smittans 

spridning och samtidigt mildra effekterna för företag som drabbas av den sociala distanseringens konsekvenser. 

Initiativet Local Hero Piteå har via sociala medier under devisen Tillsammans kan vi se till att företagen som gör 

Piteå underbart finns kvar efter krisen byggt upp en plattform för att stötta småföretag. Local Hero har fått 

efterföljare i en rad städer i Sverige och uppmärksammats i nationell media. Piteborna och företag har för att stötta 

restauranger köpt hämtmat som aldrig förr, dels för att äta själva men också för att skänka till personal som arbetar i 

vård och omsorg. 

Fler åtgärder kommer att krävas för att rädda så många jobb och företag som möjligt. Samtidigt visar den senaste 

månadens initiativ och samarbeten mellan företag, civilsamhälle och kommunkoncernen att många vill Piteås bästa 

samt att det i grunden finns ett relativt gott företagsklimat i kommunen. 

Krisen i siffror 
Antalet varsel om uppsägning ökade kraftigt under mars 2020. Arbetsförmedlingens varselstatistik visar att varslen i 

Norrbotten och Sverige främst skett inom hotell- och restaurangverksamhet (432). I mars 2020 varslades totalt 535 

personer i Norrbotten om uppsägning, en ökning från 24 personer i februari 2020. Norrbotten är ett av länen i 

Sverige där varslen ökat mest, dock från väldigt låga nivåer. Alla personer som varslats om uppsägning har inte blivit 

uppsagda ännu och det tar tid innan eventuellt verkställda varsel och effekter av konkurser syns i 

arbetslöshetssiffrorna. Under mars månad ökade arbetslösheten i Piteå kommun endast med 0,1 procentenheter till 

6,0 %. Men enligt Arbetsförmedlingens analys från i början av april är läget på arbetsmarknaden allvarligt och om 

utvecklingen fortsätter kan arbetslösheten i Sverige nå en topp under sommaren med 10 procent inskrivna arbetslösa. 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Årets arbete är i gång med fokus på utnämnandet till MR-kommun. Preliminärt ska utnämnandet ske på 

nationaldagen den 6 juni samt uppmärksammas vid Kommunfullmäktige juni månads sammanträde. Utifrån rådande 

omständigheter med Coronapandemin är det dock fortfarande oklart om utnämning kan ske nationaldagen, planering 

pågår även för alternativt datum den 24 oktober på FN-dagen. En extern kampanj påbörjas under april månad. 

Översyn av information på kommunens interna webb pågår. Intresset för mångfaldsdiplomering har ökat och i 

(166 av 226)



9 

 

nuläget planeras för fyra diplomeringar under våren. Utmaningen är att arbeta med digitala lösningar för att kunna 

genomföra publika diplomeringstillfällen. 

 

Personal 
För få en tydligare bild av trenden för sjukfrånvaron presenteras den ackumulerade sjukfrånvaron 12 månader bakåt. 

Det visar att sjukfrånvaron har sjunkit de senaste åren, både totalt, för kvinnor och män, samt för de olika 

åldersgrupperna. Enligt Försäkringskassan är det särskilt vanligt att yngre personer drabbas av psykisk ohälsa, därför 

är det särskilt positivt att sjukfrånvaron i den gruppen minskat väsentligt de senaste tre åren. Det är kommunens 

äldsta medarbetare som har högst sjukfrånvaro i jämförelse. Långtidsfrånvaron, över 59 dagar, ökar något i 

förhållande till samma period föregående år. 

Sjukfrånvaro i % (ackumulerat 12 

månader) 
Februari 2020 Februari 2019 Februari 2018 

1. Total sjukfrånvaro 6 6,3 7,4 

2. Sjukfrånvaro > 59 dagar 46,1 45,6 52,2 

3. Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 7,2 8,1 

4. Sjukfrånvaro män 3,6 2,9 4,8 

5. Sjukfrånvaro <29 år 5,8 6,7 7,4 

6. Sjukfrånvaro 30-49 år 5,7 5,7 7,1 

7. Sjukfrånvaro >50 år 6,3 6,9 7,7 

  

Utveckling av den ackumulerade sjukfrånvaron (12 månader) i förhållande till tidigare år. 

 

Frisktalet, alltså de med en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar, ligger runt 70 % , det innebär att det är ca 30 % av 

medarbetarna som varit sjuk fler än 8 dagar de senaste 12 månaderna. Det  är ingen större skillnad över de senaste tre 

åren. 

Nyttjandegraden av timanställningar minskar marginellt i förhållande till samma period föregående år och motsvarar 

277 årsarbetare. 

 

Nyckeltal Utfall kvinnor senaste Utfall män senaste Utfall Feb 2020 Utfall Feb 2019 

Sjukfrånvaro, % 6,6 % 3,6 % 6 5,3 

Frisktalet (0 -7 

sjukdgr), % 

68,3 % 84 % 72 % 71 % 

Andel heltidstjänster, %    94,3 % 

Antal timmar som utförs 
av timanställda 

  550 875 552 195 

Kvinnors lön i 

förhållande till mäns 
lön, % 

  92,9 % 93 % 
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§ 124
Principbeslut om statliga medel
Diarienr 20KS258

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de kommunala konsekvenserna av Covid-19-pandemin så långt 
det är möjligt särredovisas och följs upp inom ramen för kommunens styr- och 
ledningssystem.

Kommunstyrelsen beslutar att när Riksdagen fattar beslut om extra generella statsbidrag till 
följd av covid-19, sker ingen fördelning per nämnd utan statsbidragen kvarstår som en del av 
kommunens totala finansiering av verksamheterna.

Ärendebeskrivning
Regeringen har under våren 2020 presenterat ett stort antal åtgärder för att stoppa 
smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin. 
I Vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att regioner och kommuner tillförs 
generella resursförstärkningar för att förbättra möjligheterna att klara av det ansträngda 
ekonomiska läget. Förslaget innebär 20 miljarder extra i generella statsbidrag för 2020, varav 
12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Beslut beräknas tas av 
Riksdagen i juni 2020.

För kommuner och regioner medför pandemiutbrottet främst konsekvenser för såväl minskade 
intäkter i form av bl.a. minskade skatteintäkter som omfattande merkostnader i 
verksamheterna. SKR:s bedömning är att BNP riskerar att falla med flera procent redan i år, 
vilket i hög grad kommer att påverka kommunernas och regionernas skatteintäkter negativt. 
En minskning av skatteunderlaget med 1 % motsvarar minskade skatteintäkter om ca 21 mkr 
för Piteå kommuns del. Skulle skatteunderlaget inte öka alls under 2020 så minskar 
skatteintäkterna med ca 50 mkr i år.

Utöver förslaget om extra tillskott av generella statsbidrag så har Riksdagen har redan antagit 
ett förslag från Regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras 
med 1 mdkr för merkostnader inom hälso- och sjukvård kopplade till utbrottet av Covid-19. 
Regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför 
föreslås ytterligare 2 mdkr gå till detta ändamål, totalt 3 mdkr. Omfattningen för Piteå 
kommuns del kan inte bedömas i nuläget.

Regeringen ser också över flera olika möjligheter att minska den administrativa bördan för 
kommunsektorn och underlätta hanteringen av det nya Coronaviruset genom att till exempel 
förändra krav på uppföljning och återrapportering för riktade statsbidrag och 
överenskommelser. Ett intensivt och brett arbete pågår och regeringen har för avsikt att 
återkomma med konkreta förslag.

Innebörden för Piteå kommuns del år 2020 är en förstärkning av generella statsbidrag med 
totalt 64,5 mkr, varav 7,1 mkr redan är utbetalade och 14,3 mkr är förstärkningar som 
föreslagits före Covid-19-utbrottet. Den förstärkning som görs i syfte att täcka minskande 
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skatteintäkter och merkostnader till följd av Covid-19 motsvarar för Piteås del ca 43 mkr. Av 
totalt föreslagen förstärkning om 64,5 mkr är 28,6 mkr av engångskaraktär år 2020 och 
resterande 35,9 mkr är ett permanent ramtillskott som även finns med kommande år.
De föreslagna extra statsbidragen utbetalas först efter att Riksdagen fattat beslut i linje med 
Regeringens förslag.

Riksdagen har också fattat beslut om att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner under 
april och maj 2020. Det innebär att alla arbetsgivare kompenseras för sjuklönekostnaderna de 
första 14 dagarna under två månaders tid. Ersättningen betalas ut till kommunens skattekonto 
och kommer att särredovisas så uppföljning är möjlig för kommunen på övergripande nivå. 
Omfattningen kan dock inte bedömas i nuläget.

Samtliga förvaltningar inom Piteå kommun har fått i uppdrag att månatligen sammanställa 
uppkomna intäktsbortfall och merkostnader till följd av Covid-19. De kommunala 
verksamheter har årligen kostnader för personal och varor som i år ökar markant till följd av 
effekterna av pandemin. Därför har en gemensam beräkningsprincip tagits fram för 
kostnadsjämförelse med genomsnittliga kostnader för åren 2017-2019. Merkostnader som 
normalt inte uppkommer i kommunal verksamhet bokförs utan jämförelse med tidigare år.

Kommunledningsförvaltningen samordnar sammanställning av effekterna av Covid-19 inom 
ramen för ordinarie uppföljningar i månadsbokslut och delårsbokslut. Dessa rapporteras till 
Kommunstyrelsen respektive till Kommunfullmäktige enligt fastställt årsplanering för 
ekonomiska aktiviteter för 2020.

I ett mycket instabilt och osäkert ekonomiskt läge är prognoserna mycket svårbedömda för 
hur ekonomin kommer att utvecklas under året och de kommande åren. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att de kommunala konsekvenserna av Covid-
19-pandemin så långt det är möjligt särredovisas och följs upp inom ramen för kommunens 
styr- och ledningssystem. När Riksdagen fattat beslut om extra generella statsbidrag till följd 
av Covid-19 motsvarande ca 43 mkr, så sker ingen fördelning per nämnd utan statsbidragen 
kvarstår som en del av kommunens totala finansiering av verksamheterna.
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1 Inledning
Riktlinjerna anger ramarna för kommunkoncernens inköpsprocess och grundar sig på 
kommunens inköpspolicy. Inköpsprocessen är en kommunövergripande process. 
Kommunstyrelsen beslutar om upprättande av kommunövergripande riktlinjer. Med inköp och 
inköpsprocessen avses ett antal delprocesser; upphandlingsprocessen, beställningsprocessen, 
betalningsprocessen och uppföljningsprocessen.
Piteå kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka lyder 
under de lagar som styr offentlig upphandling. Inköp är en strategisk ledningsfråga och kan 
användas som styrmedel för nå uppsatta mål och effektivt resursnyttjande. Alla medarbetare 
som berörs av någon del av inköpsprocessen ska ha kännedom om och tillämpa 
kommunkoncernens riktlinjer samt övriga gällande styrdokument, beslutad inköpsprocess och 
tillhörande rutiner för inköp. 

2 Inköpsorganisationen
Inköpsprocessen är kommunövergripande process med ett antal definierade nyckelpersoner 
inom inköpsprocessen. För att säkerställa kvaliteten i inköpsprocessen bör dessa 
nyckelpersoner, enligt nedan beskrivna roller, ha en god kompetens inom hela inköpsprocessen. 
Kompentensutveckling, samarbete, erfarenhets- och informationsutbyte ska ske kontinuerligt.  

2.1 Central inköpsfunktion
Inköpschefen ansvarar för strategisk ledning och styrning av inköpsverksamheten, 
inköpsprocessen samt utvecklingsfrågor. Funktionen ansvarar för strategiska och 
kostnadseffektiva upphandlingar och målsättningen är att kommunen ska göra goda affärer som 
svarar upp mot de kommunala verksamheternas behov. Funktionen ansvarar även för 
inköpsanalyser och utveckling av uppföljningsarbetet i syfte att säkerställa en kvalitetssäkrad 
uppföljningsprocess. Funktionen ansvarar för koordinering och support av kommunens 
inköpssamordnare. 

2.2 Inköpssamordnare
Inköpssamordnare kvalitetssäkrar och samordnar inköp för den egna 
verksamheten/förvaltningen samt innehar roll som koordinator och support för övriga beställare 
i verksamheten. 

2.3 Beställare 

Beställaren kvalitetssäkrar och samordnar inköp för den egna verksamheten.

2.4 Referensgrupp

Referensgrupperna är utsedda resurser från verksamheten med syfte att säkerställa att rätt 
sortiment eller tjänst upphandlas. Referensgruppens uppgift är att inhämta synpunkter från 
brukare samt att iaktta helhetssyn vid framtagandet av kravspecifikation för att möta 
kommunens samlade behov av aktuella varor och/eller tjänster.  Referensgruppens deltagande 
och engagemang i upphandlingsprocessen säkrar att upphandlingen utformas för att lösa 
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verksamhetens behov och säkerställer ett ändamålsenligt avtal. Upphandlaren leder 
upphandlingsprocessen som omfattar behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingens 
genomförande och implementering av avtal.

3 Samverkan 

Samordnad upphandling ska genomföras inom de inköpsområden där det finns gemensamma 
behov och där det är affärsmässigt gynnsamt. Upphandling kan samordnas dels inom 
kommunen och dels i samarbete med andra upphandlande myndigheter/enheter och andra 
externa aktörer. Centralt upphandlade ramavtal genom inköpscentraler kan användas där det 
bedöms ge verksamhetsnytta och/eller en effektivare upphandlingsprocess.

4 Lagen och tröskelvärden

4.1 Grundläggande upphandlingsprinciper

Utifrån lagstiftningens fem grundprinciper är det av särskild vikt för upphandlande myndighet 
och enhet att beakta följande: 

 Icke diskriminering
Förbud att indirekt eller direkt diskriminera någon potentiell leverantör exempelvis utifrån 
nationalitet. Detta innebär bland annat att det inte är möjligt att ställa krav som ger ett 
speciellt företag fördelar, exempelvis ett lokalt företag.

 Likabehandling
Samma förutsättningar ska ges till samtliga potentiella leverantörer. Innebär exempelvis att 
information som ges ska tillhandahållas till samtliga leverantörer, vid samma tidpunkt.

 Öppenhet
Upphandlingen ska vara öppen, tydlig och saklig. Leverantör ska veta hur och på vilka 
premisser upphandlingen och dess bedömningar/tilldelning kommer att ske.

 Proportionalitetsprincipen
De krav som ställs i upphandlingen ska stå i samband med det som upphandlas och även 
vara nödvändigt för att uppnå upphandlingens syfte. Kraven ska vara i rimlig proportion till 
den upphandlade varan/tjänsten.

 Ömsesidigt erkännande
Krav på att leverantör ska uppvisa speciell utbildning/intyg utfärdat av speciell myndighet 
eller liknande kan inte ställas. Leverantör som kan uppvisa likvärdig utbildning/intyg eller 
liknande som har utfärdats i ett EU-medlemsland av behörig intygsgivare/myndighet ska 
godkännas.

4.2 Tröskelvärden

Tröskelvärden är det beloppsvärde som avgör vilka regler i lagstiftningen som ska tillämpas i 
respektive upphandling, de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella 
förfarandena under tröskelvärdena. Tröskelvärden revideras vanligtvis vartannat år. Det totala 

(172 av 226)



Sid 3

avtalsvärdet av det som ska anskaffas avgör vilket förfarande som ska tillämpas. 

För att se aktuella värden se Konkurrensverkets hemsida

5 Upphandling 

5.1 Avrop

Avrop ska ske från kommunens avtal, i de fall avtal saknas ska upphandling genomföras. 
Verksamheten ska i förekommande fall initiera en upphandling och beställa ett 
upphandlingsuppdrag. 

5.2 Direktupphandling

När det totala avtalsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen kan Direktupphandling 
användas. Direktupphandlingens värde och komplexitet avgör om verksamheten eller Central 
inköpsfunktion ska genomföra upphandlingen.

Vid beräkning av direktupphandlingarnas värde avses den upphandlande myndighetens köp av 
varor/tjänster av samma slag under ett räkenskapsår. Alla direktupphandlingar skall 
konkurrensutsättas. Direktupphandling ska föregås av en analys av det långsiktiga behovet av 
en vara eller tjänst. I det fall det konstateras att, kommunen har ett återkommande behov, ligger 
det i affärsmässigheten att upphandla ett ramavtal. Värdet avgör formaliakrav samt former för 
dokumentationsplikt. Direktupphandlingar ska alltid diarieföras och registreras i kommunens 
avtalsdatabas. 

5.3 Beslut om upphandling

Beslutsinstans i samband av anskaffning av varor, tjänster och entreprenader är reglerad i 
kommunstyrelsens och berörda nämnders reglementen och delegationsordningar. 

6 Mångfald och en väl fungerade konkurrens

Konkurrensen på marknaden och mångfalden av leverantörer, varor och tjänster ska tillvaratas 
för att eftersträva goda affärer. Vid planering av upphandlingar ska hänsyn tas till små och 
medelstora leverantörers möjligheter att lämna anbud på hela eller delar av efterfrågad volym. 
Innan anbudsunderlaget skrivs, bör dialog genomföras med potentiella leverantörer för att 
uppnå större förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller 
utveckla.

7 Finansiering

Finansiering av anskaffning sker inom ramen för nämndernas tilldelade budget för drift 
respektive investeringar. Ansvar för finansiering via leasing/upplåning ligger inom 
finansförvaltningen Ekonomiavdelningen.  

8 Avtal och uppföljning
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Uppföljningsprocessen omfattar bland annat avtalsuppföljning och leverantörsuppföljning. 
Avtal skall aktivt följas upp, såväl inom verksamheter som på övergripande koncernivå. 

8.1 Avtalstrohet

Kommunens beställare är skyldig att följa tecknade avtal. Vid anskaffningsbehov ska kontroll 
göras mot kommunens avtalsdatabas för att undersöka om avtal finns. Inköp som faller inom 
befintliga avtal får inte ske från annan leverantör än den/de som är avtalade. Varje förvaltning 
ska säkerställa att styrdokument och rutiner för inköp följs.

8.2 Avtalsregistrering

Samtliga avtal ska registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Detta gäller även 
direktupphandlingar. I det fall direktupphandlingar genomförs av verksamheten, ansvarar 
verksamheten för att registrera avtalet. Syftet med den centrala avtalsdatabasen är att erhålla 
tillförlitlig statistik gällande kommunens avtalstrohet. Detta för att säkerställa kvaliteten i 
avtalsuppföljning mot kommunstyrelsens mål.

9 Miljömässigt ansvarsfull upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling handlar om att öka användningen av miljökriterier och 
använda inköp som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål.

Miljöanpassad upphandling ska leda till att användningen av andelen miljöanpassade produkter 
ökar, att kommunen når uppställda mål samt att teknik och nya innovationer utvecklas.

För att uppnå de åtaganden som gjorts i enlighet med Piteå kommuns diplomering som 
Fairtrade City, ska etisk hänsyn beaktas i upphandlingsprocessen.

Mer information om miljöhänsyn och etisk hänsyn vid upphandling och exempel på kriterier 
finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

10 Djurskydd

Vid upphandling av livsmedel ska svensk djurskyddslagstiftning vara vägledande. 
Upphandlingsmyndighetens miljökriterier och stödverktyg för att ställa krav på djurskydd ska 
vara vägledande vid upphandling. Vid upphandling av animaliska livsmedel ska 
Upphandlingsmyndighetens baskrav utgöra lägsta nivå.

11 Social hänsyn

Kommunen ska eftersträva målsättning för social hänsyn utifrån den nationella 
upphandlingsstrategin. Arbetsrättsliga villkor och säkerställande av tillgänglighet ska särskilt 
beaktas om upphandlingens art motiverar detta. Upphandlingsmyndighetens handledning ska 
vara vägledande. 

Kommunens leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal eller i väsentliga delar likvärdiga 
försäkringslösningar för att trygga de anställdas arbetsvillkor samt skapa rättvisa 
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konkurrensvillkor för företagen. Mer information om social hänsyn vid upphandling och 
exempel på kriterier finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

11.1 Mänskliga rättigheter

I förberedelsefasen av en upphandling ska hänsyn tas till hållbarhetsrisker i leveranskedjan om 
upphandlingens art motiverar detta. Riskanalyser kan vara aktuella inom produktkategorier där 
det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljöskydd och korruption i leveranskedjan. Upphandlingsmyndighetens vägledning avseende 
hållbarhetsrisker i leveranskedjor ska ligga till grund för bedömning om särskild riskanalys ska 
genomföras för att identifiera risker inom leveranskedjan.

12 Innovationer och innovativa lösningar

Lämpliga områden för innovationsupphandling identifieras i förberedelsefasen av en 
upphandling och ska särskilt beaktas om upphandlingens art motiverar detta. Vägledning kring 
innovationsupphandling finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

13 Prioriteringsordning för upphandlingar 

I de fall upphandlarresurser inte räcker till för att genomföra upphandlingar i den takt som det 
finns behov och efterfrågan ska prioritering ske enligt nedanstående rangordning. 

1. Katastrof-, olycks- och räddningsinsatser
Exempelvis tjänster, boende, fordon, utrustning, redskap, etc.

2. Ramavtal
Ramavtal som är strategiska ur försörjningssynpunkt för kommunens olika verksamheter. 
Livsmedel, sjukvårdsmaterial, hälso- och sjukvård, persontransporter, bränsle, verktyg och 
redskap, maskintjänster/vinterväghållning, papper och plast, kontorsmaterial, byggmaterial, etc.

3. Investeringar
Exempelvis bostadsbyggande, fritidsanläggningar, infrastruktursatsningar

4. Delfinansierade projekt
EU- och/eller Statligt finansierade projekt inom olika områden

5. Övrigt
Ramavtal, leveransavtal som inte är strategiska för kommunen

När behov föreligger ska inköpsenheten kunna lyfta upphandlingsprioriteringar till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för vägledning och dialog.

Antagen av KS 2020-04-28 § 126
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§ 126
Riktlinjer för inköp
Diarienr 20KS240

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna anger ramarna för kommunkoncernens inköpsprocess och grundar sig på Policy 
för inköp. Inköpsprocessen är en kommunövergripande process. Med inköp och 
inköpsprocessen avses ett antal delprocesser; upphandlingsprocessen, beställningsprocessen, 
betalningsprocessen och uppföljningsprocessen.

Piteå kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka 
lyder under de lagar som styr offentlig upphandling. Inköp är en strategisk ledningsfråga och 
kan användas som ett strategiskt verktyg för att skattemedel används på bästa sätt. En effektiv 
och kvalitetssäkrad inköpsprocess är en förutsättning för att nå uppsatta mål och effektivt 
resursnyttjande.

Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny utvecklad inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt.

Med anledning av de omfattande förändringarna har de tidigare beslutade Riktlinjerna för 
Piteå kommuns upphandling omarbetats och ersatts med helt nya Riktlinjer för inköp, i 
enlighet med den nya inköpsprocessen, ny Policy för inköp samt den nationella 
upphandlingsstrategin. I samband med denna omarbetning av Riktlinjer för inköp har även 
Riktlinjer för prioritering av kommunens upphandlingar införlivats i dessa nya Riktlinjer för 
inköp.

Yrkande
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Ändring av 2.4 Referensgrupp: 
Referensgruppens uppgift är att inhämta synpunkter från brukare samt att iaktta helhetssyn 
vid framtagandet av kravspecifikation för att möta kommunens samlade behov av aktuella 
varor och/eller tjänster.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Tillägg till 6 Mångfald och en väl fungerande 
konkurrens: Innan anbudsunderlaget skrivs, bör dialog genomföras med potentiella 
leverantörer för att uppnå större förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden 
kan erbjuda eller utveckla.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Ändring av 10 Djurskydd: Vid upphandling av 
livsmedel ska svensk djurskyddslagstiftning vara vägledande. Upphandlingsmyndighetens 
miljökriterier och stödverktyg för att ställa krav på djurskydd ska vara vägledande vid 
upphandling. Vid upphandling av animaliska livsmedel ska Upphandlingsmyndighetens 
baskrav utgöra lägsta nivå.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Helena Stenberg (S): Ändring av 11 Social hänsyn: Kommunen ska eftersträva målsättning 
för social hänsyn utifrån den nationella upphandlingsstrategin. Arbetsrättsliga villkor och 
säkerställande av tillgänglighet ska särskilt beaktas om upphandlingens art motiverar detta. 
Upphandlingsmyndighetens handledning ska vara vägledande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): Ändring av 11 Social 
hänsyn: Kommunens leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal eller i väsentliga delar 
likvärdiga försäkringslösningar för att trygga de anställdas arbetsvillkor samt skapa rättvisa 
konkurrensvillkor för företagen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Helena Stenberg (S) och Håkan Johansson (M): Ändring av 11.1 Mänskliga rättigheter: I 
förberedelsefasen av en upphandling ska hänsyn tas till hållbarhetsrisker i leveranskedjan om 
upphandlingens art motiverar detta. Riskanalyser kan vara aktuella inom produktkategorier 
där det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljöskydd och korruption i leveranskedjan. Upphandlingsmyndighetens vägledning avseende 
hållbarhetsrisker i leveranskedjor ska ligga till grund för bedömning om särskild riskanalys 
ska genomföras för att identifiera risker inom leveranskedjan.

Propositionsordning
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Helena Stenberg (S): Ändring av 12 Innovationer och innovativa lösningar. Lämpliga 
områden för innovationsupphandling identifieras i förberedelsefasen av en upphandling och 
ska särskilt beaktas om upphandlingens art motiverar detta.  Vägledning kring 
innovationsupphandling finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 

Yrkande
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Ändring av 13 Prioriteringsordning för 
upphandlingar: 1. Katastrof-, olycks- och räddningsinsatser, 2. Ramavtal, 3. Investeringar, 4. 
Delfinansierade projekt, 5. Övrigt

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för inköp
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Från: Margareta Johansson <Margareta.Johansson@pitea.se>
Till: Åsa Öberg <Asa.Oberg@pitea.se>
Tuula Rosenberg <Tuula.Rosenberg@pitea.se>
Diariet FSN <diarietfsn@pitea.se>
Diariet BUN <diarietbun@pitea.se>
Diariet KFN <diarietkfn@pitea.se>
Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Diariet SBN <diarietsbn@pitea.se>
Diariet MTN <diarietmtn@pitea.se>
Diariet KSN <diarietksn@pitea.se>
Nämnd Överförmyndare <ofn@pitea.se>
Ärende: §127 KS Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling
Datum: 2020-04-30 08:29:54

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-28 skickat till
Ekonomichef Åsa Öberg
Inköpschef Tuula Rosenberg
Fastighets- och servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och tillsynsnämnden
Gemensam Överförmyndarnämnd
Gemensam kost- och servicenämnd

Med vänlig hälsning
Margareta Johansson
Kommunsekreterare
Internt Stöd
Kommunledningsförvaltningen

Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Webb:

Svartuddsvägen 1
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0911-69 70 42
www.pitea.se
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 127
Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling
Diarienr 20KS238

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling.

Ärendebeskrivning
Omfattande förändringar i inköpsprocessen och förtydligade av nya roller etc. kräver 
omarbetning av kommunens Riktlinjer för upphandling som beslutades i Kommunstyrelsen 2 
014-08-18, § 171.

En ny riktlinje har därför tagits fram för att följa den nationella strategin. Rubriken på 
riktlinjen har även ändrats till Riktlinjer för inköp.

Dessutom har Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-09-29 § 254 införlivats i denna riktlinje.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för 
Piteå kommuns upphandling.
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FrÅn: Margareta Johansson <Margareta.Johansson@pitea.se>
Till: Åsa Öberg <Asa.Oberg@pitea.se>
Tuula Rosenberg <Tuula.Rosenberg@pitea.se>
Diariet FSN <diarietfsn@pitea.se>
Diariet BUN <diarietbun@pitea.se>
Diariet KFN <diarietkfn@pitea.se>
Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Diariet SBN <diarietsbn@pitea.se>
Diariet MTN <diarietmtn@pitea.se>
Diariet KSN <diarietksn@pitea.se>
Nämnd Överförmyndare <ofn@pitea.se>
Ärende: §128 KS Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar
Datum: 2020-04-30 08:31:48

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-28 skickat till
Ekonomichef Åsa Öberg
Inköpschef Tuula Rosenberg
Fastighets- och servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och tillsynsnämnden
Gemensam Överförmyndarnämnd
Gemensam kost- och servicenämnd
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 128
Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar
Diarienr 20KS239

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar.

Ärendebeskrivning
Omfattande förändringar i inköpsprocessen och förtydligade av nya roller etc. kräver 
omarbetning av kommunens Riktlinjer för upphandling som beslutades i Kommunstyrelsen 2 
014-08-18, § 171.

En ny riktlinje har därför tagits fram för att följa den nationella strategin. Rubriken på 
riktlinjen har även ändrats till Riktlinjer för inköp.

Dessutom har Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-09-29 § 254 införlivats i denna riktlinje.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för 
prioritering av Piteå kommuns upphandlingar.
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Sammanfattning 
I detta cirkulär presenterar vi den ekonomiska vårpropositionen. Den syftar till att 
ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. Vårändringsbudgeten anger för-
ändringar i årets budget. Några av satsningarna: ytterligare 20 miljarder kronor satsas 
på generella medel till kommuner och regioner för 2020, anslaget för att ersätta mer-
kostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt omsorg ökar, liksom 
anslaget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändrings-
budget för 2020 
Den 15 april presenterade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition 
(2019/20:100) och Vårändringsbudget för 2020 (2019/20:99).Vi sammanfattar de för-
slag inom olika områden som berör kommunerna åren 2020–2022. Sveriges Kommu-
ner och Regioners (SKR) egna kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 
2020–2022. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan samman-
fattas några av satsningarna: 

• Ytterligare 20 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och reg-
ioner för 2020. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning för 
2020 med 22,5 miljarder kronor jämfört med BP20. För 2021 och 2022 höjs de ge-
nerella statsbidragen med 12,5 miljarder kronor. 

• Anslaget för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälso- och sjuk-
vård samt omsorg ökar från 1 miljard till 3 miljarder kronor. 

• 675 miljoner kronor i ökat anslag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 
ökat antal platser och slopad medfinansiering, tidigare 50 procent, för kommunerna 
2020. 2021 och framåt förväntas kommunernas medfinansiering vara 30 procent. 

• 300 miljoner kronor extra till Statens Bostadsomvandling för 2020. 
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Ekonomi 
Den samhällsekonomiska prognosen i vårbudgeten 
Här följer en sammanfattning av den samhällsekonomiska utveckling som vårbudge-
ten baseras på (se kapitel 4). Prognosperioden sträcker sig mellan 2020 och 2023. Pri-
märt fokus i kommentarer nedan ligger på innevarande och nästa år. 

Knappast har en så skarp konjunkturnedgång tidigare skett simultant i det stora flerta-
let av världens länder. Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsik-
terna globalt och i Sverige. Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den 
makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i stort. 

Sammanfattande punkter 

• Mycket stor prognososäkerhet. 
• Kraftiga nedrevideringar av den ekonomiska tillväxten: såväl den globala som 

den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. 
• Både BNP och sysselsättning i Sverige faller i år; arbetslösheten stiger snabbt. 
• Lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023. 
• Ett stort underskott i den statliga sektorns finansiella sparande beräknas för i år 

(–2,8 procent av BNP), till stor del som följd av beslutade utgiftshöjningar, men 
också som följd av försvagade skattebaser och skattesänkningar. 

• Det stora underskott i den konsoliderade offentliga sektorns sparande som följer 
(–3,8 procent av BNP), samt den svagare BNP-utvecklingen, medför en bety-
dande uppgång i skuldkvoten för offentlig sektor (skulden i relation till BNP). 

BNP-tillväxten i Sverige beräknas för 2020 och 2021 landa på –4,2 respektive 3,3 pro-
cent. Helårssiffran för 2020 inbegriper såväl en markant nedgång under andra kvarta-
let som en tydlig återhämtning under andra halvåret. Återhämtningen mot slutet av 
2020 antas fortgå 2021. 

Trots att konjunkturen beräknas börja vända upp i år innebär BNP-utvecklingen inne-
varande och nästa år en sammantagen nedgång om cirka 1 procent, det vill säga att 
BNP för helåret 2021 är mindre än BNP 2019. Jämfört mot en genomsnittlig tillväxt 
dessa år – om exempelvis 1,5 (alternativt 2) procent per år – är differensen således 3 
(alternativt 5) procent; som en illustration av förlusten av produktion/inkomster. 

Den snabba försvagningen av efterfrågan syns såväl inhemskt som i vår omvärld. Glo-
bal BNP väntas i år minska med 3,3 procent (handelsviktat) och svensk exportmarknad 
väntas falla med hela 9,0 procent. För inhemsk efterfrågan antar regeringen att det 
framförallt är investeringarna som kommer att falla brant. För konsumtionen i offent-
lig och hushållssektorerna antas inget sådant fall; i princip väntas den inhemska kon-
sumtionen vara oförändrad 2020, jämfört med 2019. 
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Fallet i resursutnyttjandet är mycket skarpt. BNP- och timgapen beräknas för helåret 
2020 uppgå till cirka –5 och –3 procentenheter; innebärande att faktisk BNP samt det 
faktiska antalet arbetade timmar ligger 5 respektive 3 procent under de nivåer som re-
geringen uppskattar vara förenliga med ett ”balanserat resursutnyttjande” (ett läge 
med varken låg- eller högkonjunktur). 

Sysselsättningen väntas falla markant i år, räknat i såväl antalet personer som antalet 
arbetade timmar. Antalet och andelen arbetslösa stiger därmed snabbt. Den relativa ar-
betslösheten beräknas stiga med mer än två procentenheter från 2019 till 2020 (mätt 
som årsgenomsnitt). I regeringens beräkningar ligger andelen arbetslösa på 9,0 pro-
cent av arbetskraften både 2020 och 2021. 
En knapp ökning för de offentliga konsumtionsutgifterna väntas nästa år följas av en 
mindre nedgång. Konsumtionsutgifterna i kommunsektorn beräknas dock minska så-
väl 2020 som 2021. 

Löneökningstakten antas falla tillbaka från 2019. I KL-termer (Konjunkturlönestatisti-
ken) antas timlönen stiga med 2,2 respektive 2,4 procent 2020 och 2021. En än större 
nedväxling, jämfört med 2019, syns för KPIF-inflationen; prognosen antar en inflation 
för helåren 2020 och 2021 på 0,5 respektive 1,5 procent (för KPIF). 

Det sker i år en betydande försvagning av det finansiella sparandet i offentlig sektor, 
till följd av den kraftiga konjunkturnedgången och de åtgärder som aviserats. Under-
skottet beräknas bli 3,8 procent av BNP i år. Till övervägande del är det statens finan-
ser som försvagas. I takt med den ekonomiska återhämtningen förstärks de offentliga 
finanserna och underskottet beräknas till –1,4 procent av BNP 2021. Underskotten till-
sammans med fallande BNP leder till att den offentliga sektorns bruttoskuld förväntas 
landa på 39,9 procent av BNP i år. 

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen 
Procentuell förändring om inte annat anges; prognoser från BP 2020 i parentes (september 2019) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP1 1,3 (1,5) –4,2 (1,2) 3,3 (1,7) 3,4 (2,0) 3,3 

Arbetade timmar1 –0,3 (1,1) –2,4 (0,3) 1,5 (0,3) 1,1 (0,5) 2,1 

Arbetslöshet2 6,8 (6,3) 9,0 (6,4) 9,0 (6,4) 8,4 (6,5) 7,0 

BNP–gap3 0,8 (0,9) –5,2 (0,2) –3,6 (0,0) –1,9 (0,0) –0,4 

Timlöner4 2,6 (2,6) 2,2 (2,8) 2,4 (3,0) 2,6 (3,1) 2,8 

KPIF, årsgenomsnitt 1,7 (1,7) 0,5 (1,6) 1,5 (1,8) 1,6 (2,0) 1,8 

Prisbasbelopp, tusen kronor 46,5 (46,5) 47,3 (47,3) 47,5 (48,2) 48,1 (49,2) 48,7 

Finansiellt sparande i off. sektor5 0,4 (0,4) –3,8 (0,3) –1,4 (0,4) 0,1 (1,2) 1,5 

Strukturellt sparande i off. sektor5 0,4 (0,0) –0,9 (0,2) 0,6 (0,5) 1,2 (1,3) 1,7 

Konsoliderad bruttoskuld5 35,1 (34,8) 39,9 (33,4) 38,3 (31,8) 36,2 (29,6) 32,4 
1Kalenderkorrigerat.   2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP.   
4Konjunkturlönestatistiken.   5Procentandel av BNP. 

Källa: 2020 års ekonomiska vårproposition. 
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Frågor om ekonomi kan ställas till Anders Brunstedt tfn 08-452 78 19, Bo Legerius tfn 
08-452 77 34 och Anna Kleen tfn 08-452 77 62, avdelningen för ekonomi och styr-
ning. 

Regeringens skatteunderlagsprognos 
Regeringens skatteunderlagsprognos visar betydligt svagare utveckling 2019 och 2020 
än SKR:s prognos från februari (tabell 2). Regeringen räknar med väsentligt lägre ök-
ningstal än SKR redan för 2019. Det beror på förslaget i en extra ändringsbudget 
(2019/20:151) om att enskilda näringsidkare ska kunna sätta av 100 procent av vinsten 
upp till 1 miljon kronor till periodiseringsfond i deklarationen för 2019. Dessa medel 
ska återföras till beskattning under de påföljande sex åren. 

Den 20 mars publicerade SKR en prognosindikation, som landade i en ökning av skat-
teunderlaget på 1,5 procent i år. Regeringens bedömning är att ökningen 2020 blir 1,8 
procent. 

Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2019 2020 2021 2022 2023 2019–2023 

SKR, feb 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8 17,4 

Reg, apr 2,0 1,8 3,9 3,5 4,5 16,7 

Anm.: SKR:s prognosindikation den 20 mars var 1,5 procent för 2020. 

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. 

De stora skillnaderna mellan prognoserna samtliga år 2019–2021 beror huvudsakligen 
på att de gjorts med nästan två månaders mellanrum; en i vanliga fall kort tidsskillnad 
men i nuläget med avgörande betydelse, då konjunkturförsvagningen varit snabb. 
Kunskapsläget om såväl effekterna av covid-19-smittan som om beslutade åtgärder för 
att begränsa smittspridningen har kunna skilja avsevärt bara på några veckors sikt. Ef-
ter SKR:s februariprognos och prognosindikation i mars har ny information givit tyd-
liga indikationer om en allt snabbare konjunkturförsvagning, vilken har föranlett nya 
politiska beslut med konsekvenser för skatteunderlaget. 

Frågor om skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, tfn 08-452 77 34, avdelningen 
för ekonomi och styrning. 

Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning,  
kommuner 
Riksdagen beslutade den 19 februari om ett nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för 
att stärka välfärden om 2,5 miljarder kronor för 2020. Anslaget får användas för stats-
bidrag till kommuner och regioner för att stärka välfärden. Medlen på anslaget ska för-
delas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. Medlen fördelas 
proportionellt utifrån befolkningsmängd, lika mycket i kronor per invånare. 

(189 av 226)



 

 CIRKULÄR 20:18 
2020-04-16 

 
 

 
6 (15) 
 

    
   

 
 

 

Flera kommuner och regioner befann sig redan innan utbrottet av det nya coronaviru-
set i en ansträngd ekonomisk situation. Samtidigt förväntas behovet av välfärdstjänster 
öka framöver till följd av den demografiska utvecklingen. Regeringen aviserade därför 
i januari 2020 en satsning på att höja de generella statsbidragen med 5 miljarder kro-
nor för 2020 i vårändringsbudgeten. 

Lågkonjunkturen som antas följa i virusutbrottets spår väntas ytterligare drabba kom-
munsektorn. För att mildra osäkerheten, bidra till stabilitet i sektorn, och för att öka 
kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga tillgången till en bra vård, 
skola och omsorg, föreslår regeringen att ytterligare 15 miljarder kronor tillförs kom-
munsektorn i generella statsbidrag 2020. Från och med 2021 är ökningen 12,5 miljar-
der kronor i form av ett permanent tillskott till kommunsektorn som fördelas via an-
slaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. 

Kommunernas andel av tillskotten framgår av tabell 3 och 4. På regeringens webb-
plats finns kommunvisa fördelningar:  
https://www.regeringen.se/4966ba/contentas-
sets/3ed4ffb5f2224ff0b8ef7703503cc431/preliminar-fordelning-till-kommuner-och-
region-2020-pdf.pdf 

Tabell 3. Tillskott till kommuner 
Miljarder kronor 

  2020 2021 2022 

Tillskott, beslutat i riksdag februari 1,74 – – 
Extra generella statsbidrag VÄB 2020 (aviserat januari) 3,50 – – 
Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (aviserat april) 10,50 8,75 8,75 

Summa 15,74 8,75 8,75 

Tabell 4. Tillskott till kommuner 
Kronor per invånare 

  2020 2021 2022 

Tillskott, beslutat i riksdag februari 169 – – 

Extra generella statsbidrag VÄB 2020 (aviserat januari) 339 – – 

Extra generella statsbidrag VÄB och VÅP 2020 (aviserat april) 1 017 841 834 

Summa 1 525 841 834 

 

Tillskotten som avser år 2020 kommer att betalas ut i särskild ordning (troligen i 
juni), tillskottet till kommunerna på 1,74 miljarder som beslutades i februari är redan 
utbetalt. Den del av tillskotten som är permanenta anslagsökningar, 8,75 miljarder för 
kommunerna från och med 2021 ingår från detta år i anslaget för kommunalekono-
misk utjämning och kommer därmed att ingå i SKR:s kommunvisa beräkningar som 
presenteras i samband med skatteunderlagsprognosen den 29 april. 
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Frågor om stöd till kommunsektorn kan ställas till Mona Fridell, tfn 08-452 79 10, av-
delningen för ekonomi och styrning. 

Barn och utbildning 
Anslaget på 4,9 miljarder kronor under innevarande år för att stärka likvärdigheten 
och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan, Statligt stöd för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling, utvidgas till att även omfatta utgifter som syftar 
till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i fritidshemmen. Således ingen 
förändrad ram men en bredare möjlighet att använda medlen. 

Skolverket har ännu inte aviserat hur förändringen av villkoren gällande likvärdig-
hetsbidraget skall hanteras. 
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ökas med 245 miljoner kronor till att omfatta 
3,1 miljarder kronor för att utöka yrkeshögskolan. För åren 2021 och 2022 beräknas 
utgifterna öka med 315 miljoner kronor respektive 79 miljoner kronor. Stödet till vux-
enutbildningen och yrkeshögskoleutbildning syftar till att motverka effekter av coro-
navirusutbrottets påverkan på arbetslösheten. 

Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 675 miljoner kronor till att omfatta 3,04 
miljarder kronor för att förbättra kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yr-
kesinriktad vuxenutbildning. Staten finansierar nu samtliga platser i regionalt yrkes-
vux under 2020 och tillför medel för att möjliggöra fler helårsplatser än vad som nytt-
jades 2019. För 2021–2023 beräknas utgifterna öka med 71 miljoner kronor per år. 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen att kommunernas medfinansiering i stats-
bidraget för yrkesvux skulle ses över och har föreslagit en 70/30 modell från 2021, 
kommunerna har tidigare medfinansierat statsbidraget med 50 procent. 

SKR är mycket positiva till slopad medfinansiering för regional yrkesvux 2020 men 
om satsningen ska få full effekt behöver staten snarast gå ut med information om hur 
statsbidraget ska hanteras för att kommunerna ska hinna använda medlen i år. Det 
skulle även vara en stor fördel att samma finansieringsmodell gäller för 2021 då fler-
talet utbildningar som startar i höst kommer att pågå nästa år. 

Frågor om förskola, grundskola och gymnasieskola kan ställas till kan ställas till Hen-
rik Bergström, tfn 08-452 79 47, frågor om vuxenutbildning till Kristina Cunningham, 
tfn 08-452 79 14, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. 

Digitalisering 
Regeringen satsar 10 miljoner kronor 2020 för att underlätta distansundervisning för 
universitet och högskolor. 
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I budgeten tillförs särskilda medel för att klara omställningen till distansundervisning 
för högskoleväsendet. Något motsvarande stöd för skolhuvudmännens omställning har 
inte aviserats. Områden som omfattas är omställning och utbildning för personal, 
tjänster och infrastruktur. 

Datainspektionens anslag utökas med 10 miljoner kronor då uppgiften att besluta om 
tillstånd för och utöva tillsyn över kamerabevakning har medfört högre utgifter än vad 
regeringen tidigare har beräknat. 

SKR:s medlemmar beskriver redan idag att det är långa handläggningstider för bland 
annat trygghetskameror inom omsorg och lösningar inom samhällsbyggnadsområdet. 
Det riskerar att utgöra ett hinder för effektiva och innovativa lösningar i offentlig sek-
tor. SKR bedömer att de tillförda medlen riskerar att inte vara tillräckliga för att han-
tera en ökande mängd ärenden. 

Frågor om skolans digitalisering besvaras av Mikael Svensson tfn 08-452 71 25, och 
om digitalisering besvaras av Susanne Svanholm tfn 08-452 72 79, avdelningen för di-
gitalisering. 

Kultur och fritid 
Regeringen har i tidigare ändringsbudget beslutat om ett tillskott 2020 om totalt 1 mil-
jard för att stödja kulturverksamheter i hela landet och att Riksidrottsförbundet tillförs 
medel att fördela till Sveriges idrottsföreningar. Medlen, som fördelas med 500 miljo-
ner till kultur och 500 miljoner till idrott, syftar till att mildra konsekvenser för in-
komstbortfall till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det är i nuläget 
oklart om dessa medel också kommer att tillfalla kultur- och fritidsverksamheter i 
kommuner och regioner. 

Regeringen har tidigare aviserat ett ökat antal platser för folkhögskolor. Det var då 
inte tydligt att denna satsning skulle vara flerårig. I vårändringsbudgeten ökas anslaget 
med 52 miljoner kronor år 2020 och att utgifterna beräknas öka med 104 respektive 52 
miljoner kronor för 2021 respektive 2022. De nya platserna ska finansieras helt av sta-
ten. 

I nuläget står regionerna för 25 procent i medfinansiering av dessa platser. Med tanke 
på de extraordinära omständigheterna anser regeringen att staten bör stå för hela 
kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering borde behövas. 

Frågor om kultur och fritid kan ställas till Katrien Vanhaverbeke tfn 08-452 75 15, av-
delningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 
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Individ- och familjeomsorg 
Barn- och ungdomsvård 
Anslaget till Statens institutionsstyrelse förstärks med 250 miljoner kronor i syfte att 
sänka kommunernas avgifter för placeringar vid särskilda ungdomshem och för att 
stärka säkerheten vid SiS-institutioner. 

Frågor kan ställas till Mikael Mattsson Flink, tfn. 08-452 71 69, avdelningen för vård 
och omsorg. 

Jämställdhet och kvinnofrid 
Med anledning av risken för ökat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck, tillfördes i den femte extra ändringsbudgeten 100 miljoner kronor till organi-
sationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som arbetar 
med våldsutsatta kvinnor och barn. 

Regeringen föreslår att föräldraförsäkringen ökas med 1,7 miljarder kronor. Anslaget 
används bland annat för utgifter för tillfällig föräldrapenning. I samband med utbrottet 
av det nya coronaviruset har ansökningarna om tillfällig föräldrapenning ökat kraftigt 
och därmed bedöms utgifterna för tillfällig föräldrapenning öka mer än vad som tidi-
gare har beräknats. 

Anslaget till Jämställdhetsmyndigheten ökas med 5 miljoner kronor under inneva-
rande år för fortsatt arbete med att stödja universitet och högskolor i deras arbete med 
jämställdhetsintegrering. 

Frågor om jämställdhet besvaras av Charlotta Undén, tfn 08-452 71 62, avdelningen 
för arbetsgivarpolitik och Anna Ulveson, tfn 08-452 74 67, avdelningen för vård och 
omsorg. Frågor om kvinnofrid kan ställas till Kerstin Sahlgren tfn 08-452 72 22, av-
delningen för vård och omsorg. 

Infrastruktur, fastigheter och trafik 
Kommunikationer 
Utveckling av statens transportinfrastruktur får ingå ekonomiska åtaganden som inklu-
sive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 116,4 miljarder kro-
nor för perioden 2021–2050. En ökning på 3,9 miljarder kronor som innebär att hela 
statens åtagande i Sverigeförhandlingens storstadsavtal ingår i bemyndigandet för pe-
rioden. 

Sverigeförhandlingens storstadsavtal innebär stora ekonomiska åtaganden för de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. SKR har framfört vikten 
av att inte belasta nationell transportplan med kostnader relaterade till Sverigeför-
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handlingen, eftersom det riskerar att leda till stora undanträngningar av andra nöd-
vändiga infrastrukturåtgärder runt om i landet. SKR anser därför att det är positivt att 
staten tar sitt ansvar och säkrar finansiering av sina delar av storstadsavtalen. 

Anslaget Trängselskatt i Stockholm får ingå ekonomiska åtaganden som inklusive ti-
digare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 39 miljarder kronor 2021–
2057. Medlen används bland annat för statlig medfinansiering till projektering och ut-
byggnad av tunnelbaneutbyggnad i Stockholm. Regeringen anser att hela statens åta-
gande i storstadsavtalen bör vara medräknat i bemyndigandet. Sammantaget föreslår 
därför regeringen att därmed bemyndigandet ökas med 10,5 miljarder kronor, där även 
ökade kostnader för Förbifart Stockholm ingår. 

SKR har framfört vikten av att inte belasta nationell transportplan med kostnader re-
laterade till Sverigeförhandlingen, eftersom det riskerar att leda till stora undanträng-
ningar av andra nödvändiga infrastrukturåtgärder runt om i landet. SKR anser därför 
att det är positivt att regeringen väljer att nyttja trängselskatten för att hantera kost-
nader relaterade till Sverigeförhandlingen och Förbifart Stockholm. 

Frågor om kommunikationer besvaras av Emma Ström, tfn 08-452 76 67, avdelningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Samhällsviktigt flyg 
Regeringen har sedan tidigare fattat beslut utifrån coronakrisen att säkerställa förut-
sättningarna för samhällsviktiga transporter till bland annat Norrland och Gotland ge-
nom en temporär allmän trafikplikt på ett antal linjer. Flyget har drabbats hårt till följd 
av coronaviruset och inrikesflyget har nästan helt stannat av. Samtidigt är det viktigt 
att upprätthålla kritiska linjer för transporter som bland annat har betydelse för hälso- 
och sjukvård, räddningstjänst och för gods. 

Trafikverket har därför fått i uppdrag att skyndsamt ingå avtal om flygtrafik på ett 
flertal linjer. 

SKR ser positivt på regeringens beslut om att införa trafikplikt på ett antal flyglinjer 
med flygplatser i Norrland och på Gotland. SKR anser dock att regeringen skulle be-
höva besluta om mer omfattande stödåtgärder och att fler regionala flygplatser, uti-
från de samhällsviktiga behoven, bör få trafikplikt under pågående kris. 

Frågor om flyg besvaras av Ulrika Appelberg, tfn 08-452 71 42, avdelningen för till-
växt och samhällsbyggnad. 

Fastigheter 
Enligt förordning (2020:193) om stadsbidrag till regioner och kommuner för att eko-
nomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd 
av covid-19 omfattas även kostnader för verksamheternas anpassningar som rör loka-
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ler. Verksamheter behöver flyttas om i befintliga hälso- och sjukvårdslokaler, befint-
liga lokaler behöver anpassas för vårdens ändrade behov samt tillfälliga vårdlokaler 
behöver införskaffas och anpassas till följd av covid-19. 

Regeringen bemyndigas att under 2020 besluta om kapitaltillskott på högst 300 miljo-
ner kronor till Statens Bostadsomvandling AB SBO. Medlen ska användas till ytterli-
gare likviditet för att finansiera omvandlingen av förvärvade fastigheter, med en tydli-
gare inriktning mot bland annat behoven hos äldre i glesbygdskommuner och energi-
effektivisering av fastigheterna. 

SKR ser positivt på att Statens Bostadsomvandling AB ska arbeta med uppdraget att 
säkerställa tillgängliga bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. Den demo-
grafiska förändringen med ett ökande antal äldre personer leder till ökat behov av 
tillgängliga bostäder i hela landet. 

Frågor om fastigheter kan ställas till Helén Örtegren, tfn 08-452 75 88, samt Jan-Ove 
Östbrink, tfn 08-452 71 05, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 

Miljö 
Regeringen föreslår en utökning av stödet för installation av solceller, med 200 miljo-
ner kronor för 2020, för att möjliggöra att fler kan beviljas stöd även under 2021 och 
2022. 

Stödet för produktion av biogas utökas och förlängs med 120 miljoner kronor. 

Bidraget till klimatanpassning utökas något till 124 miljoner kronor med sikte på kun-
skapshöjande insatser till stöd för myndigheter, kommuner och näringsliv, medan an-
slaget Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv minskas med motsvarande 
belopp. 

En satsning på gröna jobb på 150 miljoner kronor föreslås för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Det görs främst inom natur- och skogsvård för ökad tillgäng-
lighet till friluftsliv och rekreation och för bekämpning av växtskadegörare. 

För sanering och återställning av förorenade områden görs en mindre neddragning på 
15 miljoner kronor, till förmån för Kemikalieinspektionens arbete med kemikaliekon-
troll. 

Frågor om miljö kan ställas till Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad. 
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Arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor 
Lönebildning 
Regeringen antar en svagare löneökningstakt framöver. På grund av en ökad osäkerhet 
kopplad till virusutbrottet skjuts avtalsrörelsen upp till hösten 2020 och befintliga kol-
lektivavtal förlängs. Det råder osäkerhet kring hur detta kommer att påverka löneök-
ningstakten 2020. I ett läge då resursutnyttjandet bedöms vara betydligt lägre än nor-
malt med en stigande arbetslöshet och svag produktivitetsutveckling väntas lönerna 
2020 och 2021 växa i något långsammare takt än tidigare år. 

Enligt den preliminära konjunkturlönestatistiken uppgick löneutvecklingen 2019 till 
2,6 procent. Prognosen för periodens timlöneutveckling har reviderats ned något med 
tidigare och ligger på 2,2 % (2020), 2,4 % (2021) och 2,6 % (2022). 

Det särskilda statsbidraget för satsningen på lärarlöner kvarstår. 

Frågor om lönebildning besvaras av Tor Hatlevoll, tfn 08-452 79 69, avdelningen för 
arbetsgivarpolitik. 

Arbetsmarknad och arbetsliv 
Anslaget för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med 7,5 miljar-
der kronor. Ökad arbetslöshet kommer att innebära allt fler deltagare i jobb- och ut-
vecklingsgarantin och jobbgarantin för unga. Det ingår också en resursförstärkning till 
arbetslöshetskassorna för att hantera ett ökat antal ärenden. 

Anslaget för kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ökar med 
1 164 miljoner kronor. Detta bland annat för att möjliggöra för fler att delta i arbets-
marknadsutbildning, extratjänster, stöd- och matchningstjänster och tidiga insatser. I 
detta ingår 180 miljoner kronor för att stärka kommunernas möjligheter att skapa som-
marjobb för ungdomar. 

Anslaget för nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 
föreslås ökas med 50 miljoner kronor. Detta för att kunna öka rätten till stöd för 
nystartsjobb med 12 månader för de som redan har nystartsjobb. 

SKR har sedan tidigare lyft fram att Arbetsförmedlingen mer aktivt behöver säker-
ställa lokal närvaro med personal och lokaler att verka från. Detta behöver nu inten-
sifieras. 

Den ökade tillgängligheten till A-kassa är viktigt för att säkra den ekonomiska trygg-
heten för många individer. Ytterligare justeringar kan komma att behövas för att öka 
tillgängligheten och i förlängningen hindra att allt fler tvingas till ekonomiskt bistånd. 

Det är positivt att förstärkning sker av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. På kort 
sikt har SKR farhågor att de distansinsatser som utvecklas brister i likvärdighet för de 
som inte har resurser i form av datakapacitet och internetuppkoppling. 
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Fler extratjänster är positivt för att stärka möjligheterna till etablering för grupper 
som står längre från arbetsmarknaden. Det kommer dock att ta tid att åter utöka anta-
let tjänster. Framgent behöver mer stabila nivåer eftersträvas över tid för att säkra 
kvalitet och utveckling av detta arbete. 

SKR ser positivt på att regeringen återinför möjligheten för kommuner att söka stats-
bidrag för sommarjobb. Dock kommer beskedet om satsningen även detta år i ett sent 
skede då många kommuner redan är klara med rekvirering av lämpliga platser. Där-
till kan situationen med covid-19 försvåra anskaffning av platser. Önskvärt är att re-
geringen tar beslut som gäller flera år framöver vilket ger kommunerna en möjlighet 
till tidigare planering av insatsen. 

Frågor om arbetsmarknad besvaras av Karin Nordin och Tor Hatlevoll, avdelningen 
för arbetsgivarpolitik, samt Åsa Karlsson, Oscar Svensson och Per Överberg, avdel-
ningen för utbildning och arbete. 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
Staten står för regioners och kommuners extraordinära sjukvårdskostnader kopplade 
till det nya coronaviruset: 

• Slopat karensavdrag och kravet på läkarintyg 
• Ökat anslag smittbärarpenning 
• Höjd låneram Socialstyrelsen – för beredskapsinvesteringar 
• Ökad testning för covid-19 
• Tillfälligt slopat prestationskrav för kömiljarderna 
• MSB:s informationsinsatser 
• Satsning på virus- och pandemiforskning 

Regeringen föreslår nu att anslaget för sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas med 
50 miljoner kronor. 

Under mars 2020 presenterade regeringen två utredningar med förslag om bestämmel-
ser om ersättning för karensavdrag, sjukpenning, karens och arbetsgivarens rätt till er-
sättning för sjuklönekostnader. Regeringen uppskattar att övertagande av sjuklönean-
svaret motsvarar 650 miljoner kronor per månad i kostnadslättnad för kommunsek-
torn. 

De särskilda åtgärder i form av stöd till egenföretagare vid sjukdom som regeringen 
har vidtagit med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset ökar utgifterna mer 
än vad som tidigare har beräknats. 

Frågor om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning besvaras av 
Tina Eriksson, 08-452 77 27, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 
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Läraryrket och lärarutbildning 
Regeringen föreslår att anslaget till universitet och högskolor ökas med 13,5 miljoner 
kronor för att validera tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet för behörighet att 
påbörja en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och 1,5 miljoner kronor för 
valideringsinsatser inom Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar en 
examen (VAL). 

Regeringen bedömer att fler regeländringar kan behövas för att fler ska kunna ställa 
om till läraryrket, t.ex. för fler behöriga och kortare utbildningsvägar inom både KPU 
och VAL. 

Frågor om läraryrket och lärarutbildningen besvaras av Somia Frej, tfn 08-452 77 06 
och Kalle Berg, tfn 08-452 73 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Gymnasieskola och yrkesutbildning 
Regeringen anser att kommunernas förutsättningar att erbjuda regionalt yrkesinriktad 
vuxenutbildning behöver förbättras och antalet platser byggas ut med anledning av 
varsel och uppsägningar till följd av coronaviruset. Regeringen har i tidigare proposit-
ion aviserat medel för 1 500 nya utbildningsplatser samt att staten finansierar samtliga 
platser i regionalt yrkesvux under 2020, kravet på kommunernas medfinansiering tas 
bort. Anslaget ökas därför med 675 miljoner kronor. För 2021–2023 beräknas utgif-
terna öka med 71 miljoner kronor per år. 

Regeringen föreslår att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kunna hantera 
fler kurser och kurspaket (korta utbildningar) inom yrkeshögskolan, en försöksverk-
samhet för en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen och att 
MYH ska stödja utbildningsanordnare att övergå till distansundervisning med anled-
ning av utbrottet av coronaviruset. Anslaget till Myndigheten för yrkeshögskolan 
(MYH) ökas därför med 9 miljoner kronor. 

För att kunna svara mot delvis nya behov på arbetsmarknaden med anledning av coro-
naviruset bedömer regeringen att fler yrkeshögskoleplatser behövs. Regeringen har 
därför tidigare aviserat medel motsvarande 5 000 platser under 2020. Anslaget ökas 
därför med 157 miljoner kronor. 

Frågor om gymnasieskola och yrkesutbildning besvaras av Katarina Storm Åsell, tfn 
08-452 75 95, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Högre utbildning och universitetsforskning 
Regeringen föreslår ökade medel till universitet och högskolor för att möjliggöra för 
fler personer att läsa sommarkurser, behörighetsgivande utbildning (t.ex. tekniskt 
basår och vårdbasår) eller för att påbörja en längre utbildning. Utbyggnaden av utbild-
ningar mot bristyrken ska prioriteras och ökade medel föreslås för att fler ska kunna 
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ställa om till läraryrket. Anslaget till universitet och högskolor föreslås öka med sam-
manlagt 513 miljoner kronor. 

I regeringens femte extra ändringsbudget den 1 april föreslogs att det inte bör göras 
någon inkomstprövning för studerande med studiemedel under 2020. Att man inte gör 
någon inkomstprövning innebär i realiteten att det så kallade fribeloppet slopas för 
samtliga studenter. Genom att ta bort fribeloppet behöver studenter som vill gå in och 
arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa ef-
fekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. De tillfälliga be-
stämmelserna ska gälla retroaktivt för hela året och beräknas kosta cirka 1 miljard kro-
nor. 

SKR har tidigare under våren uppmanat regeringen att göra undantag i reglerna 
kring studiemedel så att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i vidareutbildning 
och studenter i slutet av relevanta utbildningar ska kunna stärka bemanningen i 
hälso- och sjukvård och omsorg, inte minst under sommarmånaderna. 

Frågor om högre utbildning och universitetsforskning besvaras av Anna-Clara Olsson, 
tfn 08-452 76 47 och Kalle Berg, tfn 08-452 73 67, avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

 
 
Niclas Johansson 

 Jonathan Fransson 
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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 
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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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Inledning  

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig mycket väl i jämförelse med andra 
länder. Uppföljningar visar på goda medicinska resultat, att patienter överlag är nöjda med 
kvaliteten och att förtroendet för hälso- och sjukvården är gott. Samtidigt står svensk hälso- 
och sjukvård inför en rad strukturella utmaningar. 

Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska välfärdssamhället. Antalet 
gamla och unga ökar dock snabbare än befolkningen i arbetsför ålder och under den 
kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i åldern 80 år och äldre att öka med 
närmare 50 procent medan gruppen i arbetsför ålder endast bedöms öka med 5 procent. Den 
demografiska förändringen innebär stora utmaningar att finansiera och inte minst bemanna 
hälso- och sjukvårdens verksamheter och kommer som en del av lösningen att kräva att 
kommuner och regioner förändrar arbetssätt och utvecklar sina organisationer. Hälso- och 
sjukvården måste ställas om i hela landet för att bättre kunna möta denna utmaning – en 
utmaning som redan är påtaglig i stora delar av landet. Det ökade behovet av hälso- och 
sjukvård behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt, med bl.a. nya och förbättrade arbetssätt, 
samt ett innovativt nyttjande av teknik och digitala tjänster. 

Inom ramen för det arbete som bedrivs avseende Agenda 2030 och folkhälsopolitiken är 
målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i 
Sverige god och för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan positivt. 

Men det finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som kan noteras mellan såväl 
kvinnor och män, flickor och pojkar som mellan socioekonomiska grupper och vissa andra 
utsatta grupper. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga men även i den 
yrkesverksamma befolkningen och hos äldre. Samhället i stort, inte minst hälso- och 
sjukvården, har en viktig roll både i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Att ställa 
om hälso- och sjukvården till ett mer effektivt, främjande, förebyggande och proaktivt 
arbetssätt är en av de åtgärder som kan ge ett mer ändamålsenligt och effektivt 
resursutnyttjande och därmed bidra till att hälso- och sjukvården kan möta den demografiska 
utmaningen. 

Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas med trygghet, förståelse och 
kompetens. Vårdcentraler och ungdomsmottagningar behöver vara särskilt rustade. 
Samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och andra relevanta aktörer behöver fungera mer 
effektivt, så att den som har stora behov eller samsjuklighet i beroendesjukdomar och annan 
psykisk ohälsa, till exempel till följd av våldsutsatthet, inte riskerar att falla mellan stolarna. 

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig och tillhandahållas på lika villkor för hela 
befolkningen. Det finns därför behov att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och 
tillgänglig vård i hela landet som bättre motsvarar olika människors och gruppers behov. 
Vikten av kontinuitet är också central, både för patienter och medarbetare. Patienternas 
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möjligheter till delaktighet och självbestämmande ska stärkas och principen om vård efter 
behov tryggas. Patientens möjlighet till information och rätt att välja ska värnas och utvecklas. 

För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, bland annat till följd av den 
demografiska utvecklingen, behöver vården ställas om. Denna omställning innebär en 
vidareutveckling av den nära vården samtidigt som andra delar av vården koncentreras och 
högspecialiseras. 

Primärvården ska vara basen och navet i svensk hälso- och sjukvård. Den ska finnas nära 
invånarna och ha goda möjligheter att arbeta främjande, förebyggande och proaktivt. I 
primärvården byggs kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad trygghet och 
tillgänglighet. 

Kortare väntetider och minskade köer ska ge fler patienter vård i rätt tid. Ökad tillgänglighet 
handlar också om geografisk närhet, öppettider, nyttjande av digital vård och digitala 
lösningar för kontakter med vården. 

Tillgänglighet handlar också om ett bemötande som bidrar till att patienter upplever sig sedda 
och om att hälso- och sjukvården utformas så att den inte utestänger någon. Det kan röra sig 
om fysiska anpassningar eller om anpassad information och kommunikation utifrån olika 
patienters behov. 

Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera 
väl. Att människor vill utbilda sig för att arbeta inom, och stanna kvar i vården, inte minst 
inom primärvården, är därför grundläggande. För att möta bland annat de demografiska 
utmaningarna är det avgörande att vården också arbetar för att utnyttja kompetensen bättre. 
Nya arbetssätt inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan kan bidra till 
utvecklingen. 

En ökad förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter tillsammans med säkra och 
ändamålsenliga IT-system är centrala faktorer för utvecklingen av hälso- och sjukvården och 
för att personalen i hälso- och sjukvården ska få bättre förutsättningar att tillhandahålla en 
god och nära vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Att nyttiggöra tekniska och 
vetenskapliga framsteg inom life science-området är centralt i ett långsiktigt perspektiv. 
Forskning och innovationer är grundläggande för utvecklingen av hälso- och sjukvården. 

För att nå önskad utveckling behöver dock stat, regioner och kommuner arbeta med samma 
inriktning. 

1.1   Förutsättningar för överenskommelser inom hälso- och sjukvård och folkhälsa 

Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är 
värdefulla verktyg för att åstadkomma förändring, eftersom de ger möjlighet att gemensamt 
formulera en vision och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen. 
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Överenskommelser mellan regeringen och SKR kan användas inom områden där regeringen 
och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en utveckling i 
önskad riktning. Genom överenskommelser ges förutsättningar för att insatser kan ske 
samordnat på lokal, regional och nationell nivå. Viktiga utgångspunkter för 
överenskommelser är ett tillitsbaserat förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv utifrån det jämställdhetspolitiska målet om jämställd 
hälsa. 

Överenskommelserna omfattar hälso- och sjukvård och insatser som är offentligt 
finansierade, oavsett vem som utför dessa. Det betyder att såväl regioner och kommuner som 
privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård, som är offentligt finansierad, omfattas. Den 
enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en 
mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som 
underlättar den enskildes aktiva val. Alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform ska ha 
likvärdiga villkor. Även offentligt finansierade privata aktörer ska därför kunna få ta del av 
medlen, givet att juridiska förutsättningar finns, och medverka till att insatserna som framgår 
av överenskommelserna genomförs. 

1.2   Överenskommelser för 2020 inom hälso- och sjukvård och folkhälsa 

Regeringen och SKR kommer för 2020 ingå ett antal överenskommelser på centrala områden, 
som på olika sätt bidrar till hälso- och sjukvårdspolitiska mål på olika områden. 

Det gäller t.ex. omställningen till en god och nära vård, förbättrad tillgänglighet genom 
kortare väntetider, stärkt kompetensförsörjning, insatser för att möta den ökade psykiska 
ohälsan samt en stärkt förlossnings- och cancervård. För att följa utvecklingen av den svenska 
hälso- och sjukvården och de satsningar som görs genom bland annat överenskommelserna 
behöver relevant data kunna samlas in och analyseras för att ge stöd till ökad kvalitet och 
effektivitet. 

Inriktningen är att arbetet med överenskommelserna ska vara strategiskt och långsiktigt och 
bygga på en samsyn kring de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Arbetet bör i 
ökad utsträckning utgå från regionala och lokala behov, förutsättningar och utmaningar för 
att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar. 

Regeringen avser att utveckla arbetssättet för att uppnå ökad samordning när det gäller de 
styrsignaler som ges till kommuner och regioner. I detta ligger bland annat att se över hur den 
administrativa bördan för regionerna kan minska avseende överenskommelserna. 
Uppföljningen ska i högre grad fokusera på resultat och måluppfyllelse, mindre på process. 
Överenskommelserna utvecklas löpande tillsammans med SKR för att de ska bli så 
ändamålsenliga, bl.a. avseende antal och detaljeringsgrad, och så kostnadseffektiva som 
möjligt. Parterna avser särskilt att utveckla arbetssättet för att uppnå ökad samordning av 
rapportering och redovisning avseende de ingångna överenskommelserna. Utvärdering och 
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analys av vilka styrmedel som är mest ändamålsenliga beroende på insatsens karaktär sker 
löpande. 

En tydlig målsättning under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och 
kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. 

Begrepp  

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. För att nå hälsa 
måste en individ eller grupp kunna identifiera och förstå sina önskemål, tillfredsställa sina 
behov och förändra eller hantera sin omgivning. Begreppet hälsa är därför inte bara frihet 
från sjukdom utan något som innefattar hela människan och formas av hennes upplevelser. 
Hälsa är inte något statiskt tillstånd utan en process som förändras över tid. 

Psykisk ohälsa används som en övergripande term som täcker lindriga såväl som måttliga och 
allvarliga psykiska besvär men även kliniskt definierade psykiatriska diagnoser.  

Psykiska besvär kan beskrivas som upplevelser av psykiskt lidande som inte behöver vara 
förenliga med kriterier för en psykiatrisk diagnos. Det är ofta normala reaktioner på en 
påfrestande livssituation. 

Psykiatriska diagnoser fastställs med hjälp av internationella diagnossystem som bygger på att 
det förekommer ett antal symtom och en tydlig påverkan på funktionsförmågan.   

Utveckling av området 

Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts som ett växande problem. Detta är inte 
unikt för Sverige utan i hela världen ses tecken på ökade behov av hjälp för psykiska besvär 
och psykiatriska diagnoser. Med nuvarande utveckling kommer psykiska besvär och 
psykiatriska diagnoser att stå för en betydande sjukdomsbörda 2030.  

Exempel på relaterade överenskommelser som även omfattar delar som rör 

psykisk hälsa 

I överenskommelsen Nationella vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet 
framgår att under 2020 ska personcentrerade och samordnade vårdförlopp för fler 
sjukdomsområden tas fram. Psykiatriska diagnoser är ett prioriterat område. 
Implementeringen av dem kommer påbörjas under 2021.  

Överenskommelsen God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med 
fokus på primärvården består av olika utvecklingsområden som alla syftar till att stödja 
utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. Medel 
inom ramen för denna överenskommelse om god och nära vård kan med fördel användas till 
att förbättra tillgängligheten i primärvården för vuxna med psykiska besvär liksom att ta 
tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens inom exempelvis psykisk ohälsa. 
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Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården omfattar bl.a. särskilda medel 
på 380 miljoner kronor riktade mot att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin varav 300 
miljoner kronor är prestationsbaserade. Målsättningen för tillgängligheten är fortsatt 30 dagar 
för en första bedömning och ytterligare 30 dagar för fördjupade utredningar och 
behandlingar. 

Överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
omfattar 500 miljoner kronor till regionerna för att stimulera tillgången till rehabiliterings- 
och behandlingsinsatser för patienter med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig 
smärta.  

I överenskommelsen om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. finns bland annat 
en satsning på kvalitetsregister och riktade projekt inom psykiatriområdet.  

Inriktning och syfte med årets överenskommelse 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor. 
Motsvarande mål för socialtjänsten är att samhällets socialtjänst på demokratins och 
solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. För att nå dessa mål organiserar 
myndigheter och vårdgivare arbetet inom olika delområden och processer. För att möta 
aktuella behov i samhället behövs såväl vidmakthållande och vidareutveckling av befintliga 
vård- och stödinsatser inom region och kommun som utveckling och innovation av nya 
arbetssätt.  

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner är överens om att det långsiktiga arbetet 
med att stimulera en kraftfull utveckling av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta 
psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik, som 
pågått i Sverige de senaste åren 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. Främjande och förebyggande 
insatser ska utvecklas för att motverka ökad psykisk ohälsa samtidigt som personer med 
allvarliga och komplexa tillstånd ska få vård och stöd baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Regionernas och kommunernas arbete inom ramen för överenskommelsen ska så långt det är 
möjligt utgå från bästa tillgängliga kunskap och Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och 
andra berörda myndigheters framtagna kunskap. Snabbt införande av ny kunskap och 
systematiskt arbete med att använda bästa tillgängliga kunskap och effektiva arbetssätt 
innebär bättre resultat av vård och stöd och därmed minskat lidande men också effektivare 
resursanvändning. Ambitionen är att åstadkomma långsiktigt hållbara resultat genom att 
statens och huvudmännens insatser är samordnade och förstärker varandra.  

Det finns tre syften med årets överenskommelse:  
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1) Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner 
som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser.  

2) Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa 
tillgängliga kunskap.  

3) Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser 
som regeringen och SKR är överens om, inom ramen för denna överenskommelse, 
för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de 
som redan har drabbats.  

Innehåll i årets överenskommelse 

6.1   Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner samt vård 

av hög kvalitet där patienterna finns – mobila lösningar 

För att skapa långsiktigt hållbara resultat är regeringen och SKR överens om att fortsatt 
stödja det utvecklingsarbete som pågår utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som 
huvudmännen tagit fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser. Ett antal områden 
återkommer i många handlingsplaner och annat utvecklingsarbete som initierats med stöd av 
tidigare överenskommelser på området psykisk hälsa. Det är bland annat insatser till barn och 
unga, till personer med samsjuklighet, behov av förbättrad tillgänglighet till såväl första linjen 
som specialistinsatser, gemensamt suicidpreventivt arbete samt behov av samordning och 
samverkan. 

Arbetet med inriktning att minska behov av tvång och andra utvecklingsarbeten för att 
förbättra innehållet i den specialiserade psykiatrin som skett med stöd av tidigare 
överenskommelser behöver spridas vidare och vidmakthållas. Genom att erbjuda effektiv 
behandling, god omvårdnad, kontinuitet i kontakter och professionellt bemötande kan 
behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder minska.  

Nära vård är ett förhållningssätt till hur all hälso- och sjukvård organiseras och tillhandahålls 
sömlöst med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov och förutsättningar så 
att individens hela livssituation kan beaktas. Det innebär att insatser behöver samordnas. 
Svensk hälso- och sjukvård är sjukhusdominerad och primärvården utgör en mindre del av 
hälso- och sjukvårdssystemet. Hälso- och sjukvårdens strukturer behöver förändras för att 
åstadkomma såväl ökad kvalitet som bättre tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande. 
Primärvården har en mycket viktig roll att fylla för en mer jämlik, jämställd, personcentrerad 
och effektiv hälso- och sjukvård. Den rollen kommer att bli allt viktigare men även andra 
delar av vården är relevant för att skapa en god och nära vård, anpassad för patientens behov.  

Integrerade verksamheter och arbetssätt där den enskildes behov av sociala insatser såväl som 
medicinska och psykologiska behov kan tillgodoses samtidigt och samordnat behöver 
fortsätta att utvecklas. För att öka kvaliteten på och tillgängligheten till akutpsykiatriska 
bedömningar och omhändertagande såväl som mer planerade psykiatriska 
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omvårdnadsinsatser utanför sjukhuset behöver regionerna vidareutveckla mobila lösningar 
eller liknande arbetsmodeller. Ett sätt att öka kvaliteten i det akuta omhändertagande av 
patienter med psykiatrisk problematik är t.ex. inrättande av s.k. Psykiatriambulanser där 
bemanningen består av ambulanssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska.  

Kommuner och regioner har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. Den andel av hälso- 
och sjukvårdsåtgärder som utförs av kommunen blir allt större och kommer framgent att bli 
allt viktigare i omställningen till nära vård. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av 
patienter från sjukhusen leder till att åtgärder för rehabilitering och habilitering i större 
utsträckning behöver utföras i den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Den 
tekniska utvecklingen gör att även patienter med svårare hälsoproblem kan vårdas i hemmet i 
stället för på sjukhus. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) behöver goda förutsättningar för att fullgöra sitt ansvar att verka för en 
god och säker hälso- och sjukvård. Psykisk ohälsa finns både bland yngre och hos personer 
65 år och äldre och de behöver tillgång till lämplig vård. Bland personer med varaktiga 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser hade nära 65 procent psykisk ohälsa 2016.  

Personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar har förutom behov av sociala 
insatser också ofta behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är viktigt att det såväl inom 
hälso- och sjukvården som kommunen bedriver som inom socialtjänsten finns kompetens 
och kunskap om konsekvenser av allvarlig psykisk ohälsa men lika viktigt är det att 
uppmärksamma somatiska sjukdomstillstånd hos personer med långvariga psykiska 
funktionsnedsättningar. Personer med allvarliga psykiatriska tillstånd drabbas oftare än 
befolkningen i övrigt av somatiska sjukdomar. Personalen i kommunerna kan bl.a. behöva 
mer kunskap om hur man kan förebygga och tidigt upptäcka somatiska hälsoproblem hos 
personer med psykiatriska tillstånd. Samordning och samverkan mellan den psykiatriska 
specialistvården, regionernas primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten kommer bli allt viktigare för att tillgodose den enskildes behov inte minst kring 
personer med kroniska sjukdomar.  

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och förskola eller skola har olika uppdrag och ansvar när det 
gäller att ge barn förebyggande och behandlande stöd och insatser. Socialtjänsten har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 
dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Verksamheternas 
uppdrag måste prioritera en helhetssyn och innebära att varje verksamhet säkerställer att 
hjälpen ges samordnat och effektivt. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser och främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska också 
bidra i arbetet med att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. 

Regeringen och SKR är överens om att staten bidrar med 300 miljoner kronor till regionerna 
och 200 miljoner kronor till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och 
regionala handlingsplanerna. Parterna är vidare överens om att medlen även ska användas för 

(211 av 226)



10 

 

utveckling av mobila lösningar eller liknande arbetsmodeller/funktioner samt att SKR ska 
stödja och konkretisera förslag för förbättrad tillgänglighet med mobila lösningar och 
effektiva och ändamålsenliga lösningar för transporter av patienter. SKR ska vidare följa upp 
utvecklingen av mobila lösningar eller liknande funktioner samt hur kommunerna ingår i 
verksamheten, t.ex. den kommunala hemsjukvården.  

Medlen fördelas efter befolkningsmängd.  

6.2   Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga  

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa och antalet som får psykiatriska 
diagnoser har ökat kraftigt. Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser såsom 
depression och ångestsyndrom riskerar att bli långvarigt sjuka och då ökar också risken för 
självmordsförsök och självmord. Flickor och unga kvinnor är överrepresenterade vad gäller 
självupplevd och diagnosticerad psykisk ohälsa. Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och 
unga vuxna kan även medföra en ökad grupp av unga i befolkningen som får svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. 

Tillgänglighet till BUP har varit en prioriterad fråga men trots att regionerna har haft 
handlingsplaner och bedrivit lokalt förbättringsarbete, har tillgängligheten försämrats under 
en tioårsperiod. Fler barn har fått träffa BUP och mer vård har producerats men efterfrågan 
har ökat mer. Fortsatt fokus på förbättrad tillgänglighet med bibehållen kvalitet och goda 
behandlingsresultat ingår i denna överenskommelse men kommer även med som en del i den 
tillgänglighetssatsning som finns i överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2020. 

I överenskommelsen finns fortsatta satsningar på att stärka första linjens vård för barn och 
unga där ungdomsmottagningarna utgör en viktig arena. Satsningen syftar till att barn och 
unga med psykisk ohälsa ska erbjudas god och nära vård som möter deras behov inom rimlig 
tid. Att utveckla första linjens vård kan bidra till ökad tillgänglighet till barn- och 
ungdomspsykiatrin, genom att barn som inte har behov av specialiserad psykiatrisk vård får 
vård inom till exempel primärvård, ungdomsmottagning eller någon form av 
samtalsmottagning.   

Utvecklingsarbete med att ta fram nya former för att ge effektiva insatser för barn och unga, 
exempelvis grupp- och individinsatser i digitala former behöver intensifieras.  

Regionerna ska samverka med skola och elevhälsa för att möjliggöra förebyggande och 
främjande insatser. Vid behov ska samverkan även ske när det gäller åtgärdande insatser. Det 
kan t.ex. handla om såväl generella hälsofrämjande insatser som att förebygga och upptäcka 
psykisk ohälsa. 

För insatser som syftar till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk hälsa, samt 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga fördelas 370 miljoner kronor till regionerna. 
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Medlen ska gå till insatser i vårdkedjan som syftar till att korta köerna i barn- och 
ungdomspsykiatrin och första linjens vård. Ett syfte med att stärka första linjens vård, är att 
möjliggöra att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas och genom att tidigt möta den 
psykiska ohälsan bland barn och unga minska behovet av insatser via barn- och 
ungdomspsykiatrin. Utöver detta fördelas 150 miljoner 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. 

6.3   Personer med samsjuklighet – Insatser för att skapa goda förutsättningar för 

samverkan  

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera hälsoproblem samtidigt. Det är vanligt att 
personer med missbruk eller beroende har ytterligare hälsoproblem. Personer med 
samsjuklighet i beroende och annan psykiatrisk diagnos är en särskilt utsatt grupp. Det finns 
även andra målgrupper som har behov av insatser från flera verksamheter. Det kan t.ex. röra 
sig om barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.  

Det finns möjligheter att både förbättra insatserna för individen och använda 
samhällsresurserna mer effektivt genom att kommuner och regioner hittar effektiva 
samarbetsformer både inom samma huvudman och mellan de olika huvudmännen. För att 
kunna erbjuda stöd utifrån individens hela livssituation krävs att verksamheter inom både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård är överens om vad var och en kan erbjuda, vad som bör 
erbjudas gemensamt och hur de ska samverka.  

Under 2019 intensifierades arbetet med att främja användningen av samordnad individuell 
plan (SIP) samt att stödja kommuner och regioner i utvecklingen av överenskommelserna om 
samverkan kring personer med missbruk och beroende. Bland annat genomförde SKR en 
kartläggning av hur SIP används och analyserade hur kunskapen om användningen av SIP 
kan öka och vidareutvecklas. 

Överenskommelsen innehåller en fortsatt satsning på att skapa förutsättningar för en mer 
sammanhållen vård och omsorg för personer som behöver insatser från flera huvudmän. 
Personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos är en särskilt 
prioriterad grupp. Gemensam kompetensutveckling främjar samarbete och kan öka 
användningen av bästa tillgängliga kunskap. 

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, fördelas 200 miljoner kronor till regioner och kommuner 
gemensamt. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd. 
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6.4   En god vård och omsorg är effektiv och säker, utgår från individen behov och är 

baserad på bästa tillgängliga kunskap  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.  

Under 2016 tog regionerna beslut om att etablera ett ändamålsenligt och effektivt system som 
långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer. Innehållet i denna överenskommelse 
och det stöd SKR ger sker i samverkan med det nationella programområdet för psykisk hälsa 
och de regionala programområden när det är tillämpligt. Under de senaste åren har 
arbetsgrupper arbetat med att ta fram vård- och insatsprogram som vänder sig till både 
kommunernas och regionernas personal. Programmen Schizofreni och liknande tillstånd 
liksom Självskadeproblematik är klara och Ångest-depression, Missbruk och beroende och 
ADHD beräknas bli klara under 2020. 

I överenskommelsen ingår en satsning på att förbättra möjligheterna för kommunerna och 
regionerna att bedriva en kunskapsbaserad god och säker vård och omsorg. Medel fördelas 
till regioner och kommuner för att stärka förutsättningar för en kunskapsbaserad liksom 
jämlik vård och omsorg. I detta ingår bl.a. att förstärka satsningar på arbetet med nationella 
riktlinjer gällande depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni samt 
levnadsvanor. Vidare ska regioner och kommuner arbeta med implementering av den 
kunskap som finns kring patientsäkerhet. Medlen kan vidare användas till att förstärka 
regioners och kommuners arbete med systematisk uppföljning. 

För att förstärka arbetet för en kunskapsbaserad och säker vård och omsorg fördelas 
100 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd.   

6.5   Brukare och patienter som aktiva medskapare av vården – En mer 

personcentrerad vård   

Att ta tillvara den erfarenhet, kunskap och det engagemang som finns hos brukare av 
välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjukvården är viktigt för kvalitet i vården. 
Patientens rätt till inflytande handlar inte bara om mötet mellan patient och vårdpersonal eller 
att få göra sin röst hörd och erbjudas en skräddarsydd behandling, utan är mer komplext än 
så. Tillräckliga resurser, en organisation som är uppbyggd utifrån principer om 
patientmedverkan är förutsättningar för att brukare och patienter ska erbjudas en vård som 
utgår ifrån olika patientgruppers behov och anpassas efter den enskildes behov. Helhetssyn 
och kontinuitet är också viktigt för en personcentrerad vård.  

En systematisk brukarmedverkan är viktig för att säkerställa en god kvalitet och utveckling av 
vården. Regeringen och SKR är överens om att det behövs förstärkta satsningar på att stödja 
samverkan mellan patient-, brukar- och närståendeföreningar och andra intresseföreningar 
och att det är ett gemensamt ansvar för kommun och region att stärka den enskildes 
inflytande över sin vård och omsorg men också stärka organisationernas delaktighet.  
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För att stärka brukarmedverkan fördelas 24 miljoner kronor till regioner och kommuner 
gemensamt. 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. 

6.6   En nollvision för suicid - suicidprevention 

Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Död genom suicid är den yttersta 
konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt för den som är drabbad. Suicid leder 
ofta även till stort lidande och försämrad hälsa för närstående och andra berörda. För att 
minska risken för suicid behöver berörda aktörer samverka och arbeta systematiskt och 
förebyggande. Personer med en psykisk sjukdom har en förhöjd risk för suicid. En tredjedel 
av alla som tar sitt liv har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården, men 
betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård.  

Regeringen och SKR är överens om att detta är ett prioriterat område och att det 
kunskapsbaserade suicidpreventiva arbetet på regional och lokal nivå behöver förstärkas. Det 
finns även behov av ökad samverkan i det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet 
mellan regioner och kommuner, integrerad suicidprevention inom ramen för arbetet med 
psykisk hälsa/ohälsa, kompetensutveckling om suicid och befolkningsinriktat suicidpreventivt 
arbete hos särskilda yrkesgrupper samt implementeringsstöd av strategierna i det nationella 
suicidpreventiva handlingsprogrammet på regional och lokal nivå. Därutöver behövs ökad 
kunskap om effektiva arbetssätt inom området.  

Regeringen avser ge Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att stödja, följa och 
utvärdera satsningen. SKR ska samordna regioner och kommuner och bidra till att lyfta goda 
exempel inom satsningen. För att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional 
nivå fördelas 200 miljoner kronor till länen. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 
Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region anger. 

6.7   Psykiatrisk traumavård  

Asylsökande barn och vuxna är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 
uppskattade förekomsten av psykisk ohälsa bland asylsökande i Sverige till omkring 20–30 
procent 2015. Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), är högre bland 
asylsökande och nyanlända jämfört med övriga befolkningen. Även bland barn, speciellt 
ensamkommande barn, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och PTSD, vanligt 
förekommande. Socialstyrelsen med flera aktörer har rapporterat om ett ökat antal 
suicidförsök och fullbordade suicid bland ensamkommande barn.  

Även andra grupper kan ha behov av psykiatrisk traumavård. Det kan t.ex. röra personer som 
blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Insatser för den gruppen bör baseras på den 
kartläggning av mottagningar för sexualbrottsutsatta som SKR genomför under 2019. 
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Tidiga insatser för krishantering och traumabehandling men även behandling i senare skede 
är av stor vikt. Symtom på PTSD kan visa sig långt efter den tid då själva traumat uppstod 
eller i samband med nya traumatiska situationer som i sig kan vara av lindrigare art. Särskilt 
viktigt är att uppmärksamma barn och unga och att i möjligaste mån skydda från trauma.  

I syfte att stärka den psykiatriska traumavården fördelas 50 miljoner kronor till regionerna. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

SKR ska samordna regioners och kommuners arbete och lyfta goda exempel  

22 miljoner kronor fördelas till SKR för samordning av regioner och kommuner, utveckling 
av initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokal och regional utveckling. I detta 
ingår att:  

- Samordning och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete baserat på 
handlingsplanerna, stöd till uppföljning och analyser som kan vara intressant för flera 
kommuner och regioner.  

- Utvecklingsarbete och stöd kring tillgänglighet för barn och unga med psykiatrisk 
problematik. 

- Stöd till det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet. Insatserna ska samordnas 
med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.   

- Innovationsstöd och samordning liksom uppföljning av satsningen på mobila 
lösningar.   

- Inventering av pågående utveckling, erfarenhetsutbyte, och analys av 
framgångsfaktorer och hinder. 

- Stöd till utveckling av traumavård, extra fokus på nyanlända, barn och unga.  

- Stöd till uppföljning och systematiskt förbättringsarbete på verksamhetsnära nivå.    

Administrativa kostnader för SKR 

- Hantera administration av överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas. SKR ska ta fram anvisningarna i nära samarbete med Socialstyrelsen 
och Folkhälsomyndigheten och anvisningarna ska vara tillgängliga för kommuner och 
regioner senast den 31 mars 2020.   

 

(216 av 226)



15 

 

Medelstilldelning 2020 

Totalt uppgår överenskommelsen för 2020 till 1 716 000 000 kronor. Insatserna riktar sig till 
all offentligt finansierad vård och omsorg.  
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8.1   Specificerad uppställning av medelstilldelning 

Nedan redovisas utbetalade medel uppdelat per insats och mottagare. 

 

*Förklaring av mottagare  
SKR innebär att medlen betalas ut till SKR för att användas av SKR.  
Regionerna, kommunerna eller länen via SKR innebär att medlen betalas ut till SKR för att sedan fördelas till regionerna, 
kommunerna eller länen 
 

 

 Belopp (kr) Mottagare* 
Till regioner  
Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande 

 
300 000 000 

 
Regioner via 
SKR  

Insatser för barn och unga inkl. barn- och 
ungdomspsykiatrin  

 
370 000 000 

 
Regioner via 
SKR  

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård  100 000 000  Regioner via 
SKR  

Traumavård  50 000 000 Regioner via 
SKR 

   
Till kommuner 
Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling 
av mobila lösningar eller liknande 

 
200 000 000  

 
Kommuner via 
SKR  

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård 
och socialtjänst 

100 000 000 Kommuner via 
SKR  

   
Länsgemensamma medel  
Insatser för personer med samsjuklighet 

 
200 000 000  

 
Till länen via 
SKR  

Insatser för stärkt brukarmedverkan  24 000 000  Till länen via 
SKR 

Suicidprevention  200 000 000  Till länen via 
SKR 

Ungdomsmottagningar  150 000 000 Till länen via 
SKR  

   
Till SKR  
Stöd till samordning m.m. 

 
22 000 000 

 
SKR  

   
Totalt - SKR 22 000 000  
Totalt - Regionerna (via SKR) 820 000 000  
Totalt - Kommunerna (via SKR)  300 000 000  
Totalt - Länsgemensamma (via SKR) 574 000 000  
Totalt - Överenskommelsen 1 716 000 000 
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8.2   Beräkningsmodell för fördelning av stimulansmedel till regionerna och 

kommunerna 

Fördelning av medlen sker utifrån befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 
november 2019. För följande satsningar används andra fördelningsmodeller. 

- Insatser för barn och unga inklusive ungdomsmottagningar fördelas utifrån andel av 
befolkningen som är 0–25 år i respektive region.  

- Medel för brukarmedverkan fördelas med 1 000 000 kronor per län förutom de tre 
storstadslänen som får vardera 2 000 000 kronor. 

- Medel för samverkan utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner 
anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

-  

9.   Redovisning av regionernas och kommunernas utvecklingsinsatser 

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. 
Överenskommelsen ska slutredovisas senast den 31 mars 2021. I redovisningen ska 
jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna bidragit 
till det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa.  

Ekonomiska villkor och rapportering 

10.1   Ekonomiska villkor för medlen till regionerna, kommunerna och SKR 

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 1 716 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, 
anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition och anslagsposten 5 Asylsökande och 
nyanlända. Beslut om utbetalning av medlen till SKR, regionerna och kommunerna kommer 
att fattas genom ett särskilt beslut. Detta beslut tas i samband med beslut om 
överenskommelsen. 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och kommuner, 
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvirering av medel ska ske 
senast den 1 december 2020. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom 
denna tid. Medel som SKR, regionerna eller kommunerna inte har utnyttjat ska återbetalas till 
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. 

En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts av SKR ska 
lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Information som ska ingå i rekvisition 
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och ekonomisk redovisning beskrivs i bilaga 1. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska 
granska och intyga uppgifterna under punkt tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift 
i original samt information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i 
redovisningen. Om redovisning inte inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet.  

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om 
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.  

Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara 
undertecknade i original av behörig företrädare för SKR. 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av 
räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning. 

10.2   SKR:s rapportering  

SKR ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 
september 2020. I delrapporten ska SKR översiktligt beskriva den verksamhet som har 
bedrivits i regionerna, kommunerna och länen under första halvåret 2020. De ska även 
redogöra för den egna verksamheten som har bedrivits under första halvåret 2020. Vidare ska 
de redogöra för eventuella hinder och utmaningar som förhindrar att mål och ambitioner för 
insatserna inom ramen för överenskommelsen kommer att uppfyllas innan årets slut. 

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 
31 mars 2021. I verksamhetsrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som har 
bedrivits under 2020 med stöd av bidraget. I det ingår att så långt det är möjligt särredovisa 
kostnaderna och resultat för de olika insatser som genomförts med stöd av medel i 
överenskommelsen. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt 
och det ska framgå hur insatserna bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd 
hälsa. 

Uppföljning  

Parterna är överens om att insatserna i överenskommelsen ska följas upp och analyseras. 
Utöver den redovisning av insatserna som regeringen och SKR kommer överens om inom 
ramen för överenskommelsen, avser regeringen ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
i uppdrag att stödja, följa och utvärdera överenskommelsen. 
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Godkännande av överenskommelse  

För staten   För Sveriges  

genom Socialdepartementet Kommuner och Regioner 

  

   

Stockholm den 30 januari Stockholm den 31 januari  

 

Maja Fjaestad  Staffan Isling 

Statssekreterare  Verkställande direktör 
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Bilaga 1 

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning avseende från 
Kammarkollegiet rekvirerade medel inom ramen för denna överenskommelse. 
 
I den ekonomiska redovisningen ska SKR redogöra för den verksamhet som bedrivits 
under 2020 med stöd av bidraget. SKR ska verka för att omfattning och finansiering av 
respektive område inom överenskommelsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning 
som möjligt.  
 

Rekvisition  Ekonomisk redovisning 
1. Kontaktuppgifter 
Bidragsmottagare 
Organisationsnummer 
Kontaktperson 
Postadress 
Telefon inkl. riktnummer 
Faxnummer 
E-postadress 

1. Kontaktuppgifter 
Bidragsmottagare 
Organisationsnummer 
Kontaktperson 
Postadress 
Telefon inkl. riktnummer 
Faxnummer 
E-postadress 

2. Bidrag som ansökan avser 
Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer för 
regeringsbeslut avseende utbetalning 
Överenskommelsens benämning 
Belopp som rekvireras 
Rekvisitionen avser perioden 
 

2. Bidrag som ansökan avser 
Regeringskansliets diarienummer för 
bakomliggande överenskommelse 
Regeringskansliets diarienummer avseende 
regeringsbeslut för utbetalning 
Överenskommelsens benämning 
Summa bidrag enligt överenskommelsen 
Summa bidrag som utbetalats från 
regeringen/Regeringskansliet 
Period som den ekonomiska redovisningen 
avser 

3. Uppgifter för utbetalning 
Bankgiro/Plusgiro 
Önskad betalningsreferens 
 

3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 
Bidrag som erhållits av 
regeringen/Regeringskansliet 
Kostnader  
Kostnader (specificera större 
kostnadsposter) 
Summa kostnader 
Medel som inte har förbrukats (Bidrag – 
kostnader) 
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4. Underskrift i original av behörig 
företrädare 
Bidragstagaren intygar att lämnade 
uppgifter är riktiga samt försäkrar att 
bidraget kommer att användas enligt den 
gemensamma överenskommelsen. 
Datum 
Underskrift 
Namnförtydligande 
 

4. Ekonomichefens (eller motsvarande) 
granskning av den ekonomiska 
redovisningen 
Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller 
motsvarande) intygar att den ekonomiska 
redovisningen under punkt 3 är korrekt.  
Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller 
motsvarande) bedömer inte att den 
ekonomiska redovisningen under punkt 3 är 
korrekt. (Avvikelserna och eventuella 
åtgärder ska också redovisas.) 
Namn 
Befattning 
Telefon inkl. riktnummer 
E-postadress 

 5. Underskrift i original av behörig 
företrädare 
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter 
är riktiga. 
Datum 
Underskrift 
Namnförtydligande 
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Underlag SCB befolkningsstatistik per 2019-12-31

Kommun Befolkning Andel

Grundsumma 

100 000 kr/ 

kommun + 

andel

Norrbotten 250 093 2 251 795 100 000

Arjeplog 2 785 25 076 125 076

Arvidsjaur 6 220 56 004 156 004

Boden 28 080 252 828 352 828

Gällivare 17 529 157 828 257 828

Haparanda 9 685 87 202 187 202

Jokkmokk 4 923 44 326 144 326

Kalix 15 886 143 035 243 035

Kiruna 22 867 205 891 305 891

Luleå 78 105 703 244 803 244

Pajala 6 052 54 491 154 491

Piteå 42 281 380 691 480 691

Älvsbyn 8 066 72 625 172 625

Överkalix 3 315 29 848 129 848

Övertorneå 4 299 38 707 138 707

SUMMA 250 093 2 251 795 3 651 795

Att fördela 3 651 795 kr. Grundsumma 100 000 kr/kommun. 

Resterande 2 251 795 kr fördelas per kommuninvånare
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Ärende 17  

Återkoppling av 
ärendebevakningslistan maj 
2020
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Ärendebevakningslistan maj 2020

Besluts-
datum

§ Uppdragsbeskrivning Klart senast Ansvarig

2017-10-25 Sn Slutföra Framtidens stöd och omsorg Hösten 2020 Socialnämndens 
ordförande

Sammanhållen LSS-enhet 0 – 64 år SN 27/5 Chef En ingång 
19-12-18 Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart 

anhörigstödverksamhet 
Redovisas till SN 
vårterminen 2020

Chef En ingång
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