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

Förslag på justerare: Cristian Bergvall  
Förslag på tid och plats för justering: onsdag 24 juni 2020, kl 14:00, socialtjänsten
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2. Budgetuppföljning 2020
Diarienr 20SN12
  

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -32,8 mkr och helårsprognosen för 2020 sätts 
till -65,5 mkr.

Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning per maj 2020
 Månadsuppföljning SOC maj 2020
 Analys SOC maj 2020
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3. Ändring av delegationsordning 2020
Diarienr 20SN103
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna de föreslagna ändringarna i 
delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Ändring som gäller omplacering HVB för både barn och missbruk som inte innebär några 
ökade kostnader, där önskemål om ändring inkommit från socialnämndens ordförande. Nya 
punkter har lagts in, B3.1.1 samt H1.2.

Under övriga ärenden har tre punkter lagts till gällande ansökan andra projektmedel än EU-
medel (Q3.4), ansökan och rekvirering av statsbidrag (Q3.5) samt godkännande av bisyssla 
(Q3.6).

Beslutsunderlag
 §88 SNAU Ändring av delegationsordning juni 2020
 Förslag ändringar delegationsordning juni 2020
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4. Revisorernas granskning avseende hantering av delegation
Diarienr 20SN46
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta yttrande över 
kommunrevisorernas granskning avseende delegation.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit del av revisionens granskning av styrelsen och nämndernas hantering 
av delegation.

På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning om styrelsen och 
nämndernas hantering av delegation är ändamålsenlig och rättssäker. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2019.

Socialnämnden fattade 22 466 delegationsbeslut år 2019. Detta avser dock bara 
sekretessärenden då allmänna delegationsbeslut inte har rapporterats till nämnden i enlighet 
med ” Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok”.

Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att:
- utse ersättare till ordinarie delegat.
- säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut.
- säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 40 §.
- säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 
efterlevs.
- ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden.
- säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande 
sammanträde.
- ta fram rutin för återkoppling till nämnd/styrelse.
- säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse.

Sammanfattning av KPMG:s revisorers granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 
delegation för det som gäller socialnämnden:

- Nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd av delegation saknas. Det 
framgår t.ex. inte hur hantering av delegationsbeslut som fattas utifrån sekretess ska hanteras. 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att säkerställa att en rutin för detta finns. Denna kan 
med fördel ingå i delegationsordningen.

- Det framgår inte tydligt i delegationsordningen i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 
anmälas till nämnden. Revisionen rekommenderar socialnämnden att tydliggöra detta i 
delegationsordningen.

- Revisionen rekommenderar socialnämnden att se över spårbarheten i delegationsbesluten då 
det i revisionens granskning saknades redovisade delegationsbeslut i enlighet med ”Anvisning 
för ärendeprocessen, Ärendehandbok” samt att det var svårt för revisionen att bedöma om 
beslutet registrerats på rätt sätt, att det finns hänvisning till delegationspunkt och om beslutet 
undertecknats av behörig delegat.
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- Revisionen rekommenderar socialnämnden att följa upp delegationsbeslut, dvs både att alla 
delegationsbeslut anmäls till nämnd samt att de registreras på rätt sätt. Uppföljningen kan med 
fördel ingå i nämndens interkontrollplan.

Nämnden avser att åtgärda ovanstående rekommendationer för att säkerställa ändamålsenliga 
och rättssäkra rutiner för hantering av delegationsbeslut. Socialnämnden ger i uppdrag åt 
förvaltningen att genomföra detta arbete. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart senast 
mars 2021.

Beslutsunderlag
 §89 SNAU Yttrande över kommunrevisorernas granskning avseende hantering av 

delegation
 Granskning av delegationsordningar - slutdokument
 Granskning av delegationsordning - Granskningsrapport

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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5. Internkontrollplan HSL 2020.
Diarienr 20SN121
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta internkontrollplan för hälso- 
och sjukvård 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att besluta 
om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för att ge en 
översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen.

Med anledning av Corona-krisen har arbetet med framtagandet av internkontrollplan HSL inte 
genomgått samma process som brukligt utan planen och riskanalysen är en kopia av fjolåret.

Beslutsunderlag
 §87 SNAU Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2020
 Internkontrollplan HSL 2020
 Internkontrollplan HSL 2020 - med korrigeringar
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020 - med korrigeringar
 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 190403
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6. Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten
Diarienr 20SN72
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7. Tertialrapport hälso- och sjukvård
Diarienr 20SN105
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Se bilaga.

Beslutsunderlag
 §90 SNAU Tertialrapport Hälso- och sjukvård
 Tertial 1 Hälso- och sjukvård
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8. Tertialrapport Vård- och omsorgsboende
Diarienr 20SN106
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9. Tertialrapport En ingång
Diarienr 20SN107
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
En ingång är en ny avdelning i socialtjänstens nya organisation som inrymmer 
myndighetsutövning inom försörjningsstöd samt för äldre och vuxna med funktionsvariationer. 
Utöver myndighetsutövning ingår uppdraget att leda förvaltningens operativa arbete utifrån 
medborgarnas behov och säkerställa samverkan både internt och externt. Under första tertialen 
har det varit ett lägre inflöde av hushåll som sökt försörjningsstöd samt minskad efterfrågan på 
hemtjänst. Vi kan se att vi haft en minskad inflyttning till särskilt boende under vilket kan 
förklaras av de restriktioner som tagits som ett led i att förhindra smittspridning.

Beslutsunderlag
 §92 SNAU Tertialrapport - En ingång
 Tertialrapport
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10. Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig 
verksamhet
Diarienr 20SN108
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Avdelningen har inte kunnat verkställa start av ny gruppbostad då lämpliga lokaler inte har 
funnits. Behov kvarstår. Arbete fortgår med att ta fram en strategisk boendeplan för att möta 
framtidens behov. Aktuellt inom daglig verksamhet är att hitta former för verkställande av 
beslut och att införa kombitjänster. Implementation av bemanningsstrategi pågår. Vi räknar på 
budget i balans och möjligen ett litet överskott. Sjuklönekostnader och 
sanering/reparationskostnader är höga under första tertialen. Arbete pågår att ta fram rutiner och 
handlingsplaner för detta. Vi arbetar med att öka brukarnas inflytande och delaktighet genom 
att förbättra genomförandeplaner och individuella uppföljningar. Vi analyserar den nationella 
brukarundersökningen och vidtar förbättringsåtgärder. Avvikelser och klagomål hanteras som 
ett led i ständigt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag
 §93 SNAU Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet
 Tertialrapport 1 2020
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11. Tertialrapport Ordinärt boende
Diarienr 20SN109
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Periodens rapport är till mycket stor del påverkad av pågående pandemi. Det inledande arbete 
som påbörjades med att förstå utmaningar, behov och möjligheter för att sätta en plan har i 
princip stannat av.
Verksamheten har till största delen arbetat med utmaningar och förändringar kopplade till 
pandemin. Avdelningens verksamheter har varit ganska påverkade av pandemin främst utifrån 
en förhållandevis hög personalfrånvaro vilket orsakat ökad anspänning/ stress hos både personal 
och enhetschefer.

Resultatet under perioden är – 5,0 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till 
viss del av ofinansierad verksamhet. Avdelningen har påbörjat arbetet med samplanering och 
det sattes även fokus på att arbeta med bemanningsekonomi med prioritering av områdena 
utifrån negativt resultat. Arbetet fortgår, om än i minskad omfattning. Det negativa resultatet är 
redan påverkat av kostnader orsakade av pandemin. Hemtjänsttimmarna har under perioden gått 
ner men utifrån de bemanningsproblemen har ingen enhetschef dragit ner på personal, detta för 
att säkerställa verksamheten. Sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, har varit hög.

Beslutsunderlag
 §94 SNAU Tertialrapport Ordinärt boende
 Tertialrapport 1 ordinärt boende

(13 of 208)



Kallelse

12. Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen
Diarienr 20SN110
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Se bilaga.

Beslutsunderlag
 §95 SNAU Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen
 Tertialrapport Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri
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13. Tertialrapport Stöd till vuxna funktionsnedsatta
Diarienr 20SN111
  

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver avvikelser i vår verksamhet- vuxna funktionsnedsatta, både vad gäller 
avvikelser i verksamhet kopplat till kvalité samt avvikelsehantering- ett resultat av 
skyddsombudsstoppet. Här ges även en beskrivning av mål, uppdrag och aktiviteter.
En beskrivning hur verksamheten går i förhållande till budget, en beskrivning hur vi avser att 
jobba för medborgarnas möjlighet till inflytande samt en kort beskrivning av antal brukare.

Beslutsunderlag
 §96 SNAU Tertialrapport Vuxna funktionsnedsatta
 Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T1 jan - april ny
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14. Föreningsbidrag Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2020
Diarienr 20SN116
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem samt ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem och 
vid behov reduceras till budgetutrymmet.

Socialförvaltningens anslag för föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna för år 2020 är 
138 000 kr. Det aktiva stödet ökas från 19,60 kr per medlem till 19,84 kr per medlem. Det 
innebär en ökning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,24 kr per medlem.

Beslutsunderlag
 §97 SNAU Föreningsbidrag KPR 2020
 Sammanställning av föreningsbidrag KPR
 Uträkning av föreningsbidrag KPR
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15. Föreningsbidrag Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) 2020
Diarienr 20SN117
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
År 2020 har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag, vilka är samma som föregående år.
Varje förening ges 5 000 kronor i grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande medlem.
Utöver detta betalas ett administrativt bidrag ut till Piteå Funktionsrätt Centrum och 
Funktionsrätt Piteå om vardera 75 000 kronor enligt beslut i sn 2019-06-19. Den totala summan 
är 365 000 kronor.

Piteå Funktionsrätt Centrum har 8 medlemsföreningar med totalt 724 medlemmar.
Funktionsrätt Piteå har 8 medlemsföreningar med totalt 1 994 medlemmar.
En förening ligger utanför dessa två ”paraplyorganisationer”.

Samtliga föreningar har redovisat medlemsantalet i män och kvinnor, vilket återfinns i 
underlaget.

Beslutsunderlag
 §98 SNAU Föreningsbidrag KTR 2020
 Underlag föreningsbidrag KTR 2020
 Förslag föreningsbidrag 2020_KTR
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16. Föreningsbidrag Kommunala Förebygganderådet (KFR) 2020
Diarienr 20SN118
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
År 2020 har nio föreningar ansökt om föreningsbidrag, vilka är samma som föregående år.
Samtliga föreningar har ansökt om grundbidrag, medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den 
totala summan att fördela är 600 000 kronor.

Alla föreningar har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket återfinns i 
underlaget

Beslutsunderlag
 §99 SNAU Föreningsbidrag KFR 2020
 Underlag föreningsbidrag KFR 2020
 Föreningsbidrag_ber_2020_KFR
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17. Förslag på att inte öppna gruppbostad i Blåbärsskogens 
lokaler
Diarienr 20SN44
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att inte öppna ny gruppbostad 
i Blåbärsskogens lokaler då lokalerna inte uppfyller kraven.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att 
återkomma med nytt förslag till lämpliga gruppbostadslokaler

Ärendebeskrivning
Då det finns behov av ytterligare en Bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt 
Lagen om stöd och service (LSS) för personer med funktionsnedsättning så har arbete pågått 
under 2019 att finna en lösning för att hitta lämpliga lokaler. PiteBo erbjöd socialtjänsten totalt 
åtta lägenheter inklusive personallägenhet och gemensamhetslägenhet. Dessa fanns belägna i 
nybyggnation, Blåbärsskogen. Först den 16 mars 2020 fick avdelningschef, enhetschef och 
huvudskyddsombud från socialtjänsten möjlighet att besöka den tänkta verksamheten. Det 
visade sig att det inte var fungerande lokaler för gruppbostad utifrån följande aspekter: Boende i 
gruppbostad erbjuds personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är 
nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Lägenheterna ska finnas i direkt anslutning 
till gemensamhetsutrymmet. Den tänkta lokalen var fördelade på två separata trapphus/entréer. 
För att nå det gemensamma utrymmet samt även personallägenheten så var de boende tvingade 
att gå ut genom porten och in i nästa port. Boendelägenheterna låg i direkt anslutning till hiss 
och trapphus där externa hyresgäster passerar. Det fanns ingen avskiljning utan de boendes 
lägenheter var belägna mitt i entrén och i direkt anslutning till hiss och trapphus, utrymmet var 
dessutom trångt. Även om ett gruppboende med fördel inkluderas i det ordinära 
boendebeståndet så måste hänsyn tas till de boendes integritet och rätt till viss avskildhet. De 
bör slippa att direkt möta för dem okänd människor när de förflyttar sig inom sitt boende, till 
grannar och personal.

Beslutsunderlag
 §100 SNAU Förslag på att inte öppna gruppbostad i Blåbärsskogens lokaler

(19 of 208)



Kallelse

18. Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar
Diarienr 20SN81
  

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
2020-05-03 Monica Wiklund Holmström Piteå-Tidningen

Beslutsunderlag
 §103 SNAU Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med maj 2020
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19. Delgivningar juni 2020
Diarienr 20SN125
  

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

Beslutsunderlag
 §81 KF Reglemente för krisledningsnämnden
 §80 KF Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
 Reglemente för krisledningsnämnden
 §83 KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond
 §126 KS Riktlinjer för inköp
 Riktlinjer för inköp
 § 84 KF Policy för inköp
 Policy för inköp
 §85 KF Inköpspolicy för Piteå kommun
 § 86 KF reglemente för arkiv
 Reglemente för arkiv
 §90 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för 

fjärde kvartalet 2019
 §91 KF Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för fjärde 

kvartalet 2019
 § 86 KF reglemente för arkiv
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20. Delegationsbeslut
Diarienr 20SN20
  

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 
2020-05-01 - 2020-05-31.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade 2020-05-01 - 2020-05-31 anmäls.
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21. Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020
Diarienr 20SN18
  

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 2020.

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan:
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020

Beslutsunderlag
 §105 SNAU Återkoppling av ärendebevakningslistan juni 2020
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22. Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 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 maj:

2020-05-19 Delegation till enhetschef för särskilt boende för äldre angående beslut om 
undantag från besöksförbud
2020-04-28 Placering enligt 11 § LVU

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

med maj 2020

(24 of 208)



Kallelse

23. Ordförande och socialchef informerar
Diarienr 20SN24
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24. Kontaktpolitikerna har ordet
Diarienr 20SN22
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25. Av ledamöter väckta frågor
Diarienr 20SN23
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Ärende 2  

Budgetuppföljning 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-06-11Socialförvaltningen
Dnr 20SN12

Budgetuppföljning per maj 2020

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -32,8 mkr och helårsprognosen för 2020 
sätts till -65,5 mkr.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning SOC maj 2020
Analys SOC maj 2020

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

Emelie Nilsson
Ekonomicontroller
Socialförvaltningen

(29 of 208)



Budgetuppföljning maj 2020
Socialtjänsten

AVDELNING
Årsbudget 

2020

Periodbudget 

Jan - Maj

Periodens 

förbrukning    

Jan - Maj

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan - Maj

Linjär avvikselse 

mot budget helår 

2020

Budgetavvikselse 

innevarande 

månad

Årsprognos 

2020

516 Ordinärt boende 79 081 31 790 38 548 -6 758 -16 219 -1 730 -15 650 

515 Barn och familj & Missbruksvård 101 577 42 111 52 870 -10 759 -25 822 -3 097 -21 800 

513 Hälso- och sjukvård 71 050 25 889 26 391 -502 -1 205 -494 -2 700 

517 Särskilt boende för äldre 280 745 114 217 120 759 -6 542 -15 701 -2 437 -7 300 

519 Vuxna funktionsnedsatta 53 193 21 837 24 225 -2 388 -5 731 -461 -7 700 

514 En ingång 150 554 60 463 59 948 515 1 236 1 783 -6 500 

518 Psykosocialt stöd 130 222 52 968 52 745 223 535 -213 0

510-511 Politik och förvaltningsledning 11 592 4 831 5 277 -446 -1 070 143 0

512 Stab och ledningsstöd 33 106 31 201 37 351 -6 150 -14 760 -2 432 -3 800 

   varav semesterlöneskuld 0 17 403 24 640 -7 237 -17 369 -2 326 -1 100 

5XX Totalt Socialtjänsten 911 119 385 307 418 114 -32 807 -78 737 -8 938 -65 450 
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Månadsuppföljning ekonomi maj 2020 

 

Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -32,8 mkr och 

helårsprognosen för 2020 sätts till -65,5 mkr. Extrakostnader kopplat till 

Covid-19 uppgår till 7,6 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 -6,8 mkr januari till maj beror till största del på 

fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av 

nattpatrullen. Analys pågår i de hemtjänstgrupper med störst underskott. Covid-relaterade 

kostnader uppgick per maj till 1,6 mkr på hela ordinärt boende. Helårsprognosen sätts denna 

månad till -15,7 mkr. 

 

Händelser 

 Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och 

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

se bilaga ”Analys och handlingsplan hemtjänst”. Personalkostnaderna inom 

hemtjänstproduktionen har ökat och kan kopplas till bland annat svårigheter med 

schemaläggning i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från 

slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för 

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

verksamheten en ökning av 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. Nattpatrullen har under våren 2020 haft 

hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för verksamheten. 
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 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 

måste vara förberedda då insatserna kommer igång. I vissa grupper kommer detta 

sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Prognos för 

hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -16,7 mkr för helåret 

2020. Äldrecentrat beräknas till -0,6 mkr. De övriga verksamheterna inom området har 

plus- eller 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 slogs ihop till en grupp och gick in i detta i maj. 

Strömnäs och Munksund/Klubbgärdet är på gång med samma förändring efter 

sommaren. Resurser tillsattes i början av året för kartläggning av och stöd vid 

schemaläggning i Hortlax. Detta pågick delvis (pga. Covid) under mars och april och 

gruppen genererar idag ett betydligt lägre underskott än föregående år. 

Planeringsverktyget TES uppgraderas före sommaren och kommer från hösten att leda 

till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar. Arbetet med 

bemanningsekonomi har generellt förskjutits pga. Covid och bedrivs när verksamheten 

tillåter. 

 Ekonomiuppföljning på enhetsnivå kommer att ske minst varannan månad med start 

från februari månads budgetuppföljning. Extra fokus kommer att ligga på de grupper 

med störst underskott. 

 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. 
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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 maj på -10,8 mkr. 

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

institutionsvården och förstärkta familjehem. Inom området Missbruk ser vi däremot en 

inbromsning beroende på avslutade LVM och större andel billigare placeringar. Totalt sett 

ökar underskottet, detta handlar till viss del om engångsposter och rättningar från tidigare 

månader. Helårsprognosen för avdelningen hamnar på -21,8 mkr.  

 

Händelser 

 Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar 

på en hög nivå under januari till maj 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 även kostnaderna minskade under 2019 

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

placeringar än vad som är nödvändigt på förstärkt familjehem. Fler familjehem är 

kontrakterade vilket borde leder till att man rör sig mer mot nollprognos. Årsprognos 

sätts i nuläget dock till +0,8 mkr. 

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

återsöka, tänkta intäkter har därför uteblivit i början av året och påverkat 

budgetavvikelsen negativt. I maj upptäcktes att vi under en tid räknat med för låga 

kostnader för förstärkta familjehem, dock är volymerna samma som tidigare. Detta har 

nu rättats upp och helårsprognos ökas därmed till -4,8 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 2,2 mkr hittills under 

året. Helårsprognos på ca -4,0 mkr.  

 Inom institutionsvård vuxna har antalet vårddygn sjunkit men däremot kostnaderna ökat 

från slutet av 2019 främst pga. 4 st. fastställda LVM (LVM är dyrare än andra 

placeringar). Per maj ses ändå en inbromsning tack vare ett avslutat LVM och färre 

vårddygn samt billigare placeringar generellt. Vad gäller övriga placeringar ligger de på 

ungefär samma nivå som tidigare i år. Helårsprognos förbättras och sätts till -1,5 mkr.  

 Övriga verksamheter beräknas gå +1,7 mkr på totalen. 
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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. 

 

Hälso- och sjukvård 

 Avdelningen för hälso- och sjukvård har per maj en budgetavvikelse om -05 mkr och 

helårsprognosen sätts till -2,7 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. I dagsläget är det ca. 8 vakanta sjukskötersketjänster. Allt 

extra sjukvårds- och förbrukningsmaterial kopplat till Covid-19 belastar hemsjukvård 

dag, oavsett vilken av Socialtjänstens verksamheter detta ska användas. Detta påverkar 

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

på att gruppen har en överanställning med 1,0 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 maj är -0,4 mkr. Personalbudgeten går i princip 

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 maj en budgetavvikelse om -6,5 mkr 

och en årsprognos om -7,3 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 under sommaren. På vissa boenden måste fördelningen ev. 

ses över. 

 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 1,5 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. 
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 Flera boenden dras med långvariga arbetsmiljöproblem, en översyn är gjord av 

avdelningschefen och ska utvärderas. Kostnader för två avslut av personal belastar 

kontot för områdes stöd, ev. blir ytterligare två avslut aktuella inom kort. 

 Viss tomhållning av boendeplatser sker till följd av Covid-19 men kösituationen upplevs 

ändå som stabil. 

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

och chefer och personal arbetar hårt för att undvika ytterligare smittspridning. 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 -2,3 mkr. 

 Underskottet ligger hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har 

en budgetavvikelse om -3,1 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. 

 Avdelningen har inte påverkats nämnvärt av Covid-19, i Mars syntes en markant 

uppgång på sjukfrånvaron men har de senaste månaderna sjunkit till normal nivå igen. 

Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 (aktivitet 026) uppgår till 1 

mkr.  

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

budgetavvikelse om ca 0,5 mkr. Personalkostnaderna står för -0,4 mkr vilket bland annat 

beror på utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Men 

under Maj har personalkostnaderna här varit lägre än budgeterat.  

 Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder förbättras med 

0,2 mkr mot föregående månad och sätts till -7,7 mkr. 
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Omsorgsavdelningen: en ingång 

 Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på + 1,6 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 1,7 mkr 

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

beroende på lägre kostnader samt tillskott i budget på grund av 15 platser stängt på 

Hortlaxgården. 

 Kostnaden för färdtjänst fortsätter att minska jämfört med 2019 beroende på minskat 

resande pga covid-19 och budgetavvikelsen totalt för färdtjänst var då – 2,4 mkr. 

Prognosen för 2020 förbättras till – 1,6 mkr men det är stor osäkerhet hur det kommer 

att utvecklas resterande del av året..  

 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 

minskat under april och maj 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 framöver och prognos för försörjningsstödet 

sätts till -8 mkr. 

 Totalt för avdelningen är det en budgetavvikelse på + 0,5 mkr och prognosen är – 6,5 

 mkr. Orsaken till att prognosen är sämre än budgetavvikelse är osäkerhet hur 

hemtjänsttimmarna utvecklas samt hur covid-19 påverkar försörjningsstöd och även till 

viss del färdtjänsten. 

 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

 Gruppbostäder LSS har en budgetavvikelse på – 0,4 mkr för perioden. Kostnaderna 

har ökat med ca 1,7 mkr jämfört med 2019. Psykiatriboendena har i princip kostnader 

enligt budget. Inom boendeverksamheterna är kostnader för ca 1,1 mkr uppbokade 

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

boendena är -1,0 mkr 

 Övriga verksamheter inom området har mindre budgetavvikelser antingen positiva 

eller negativa. Prognosen totalt för området är i dagsläget +-0 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 maj är -0,5 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 -6,2 mkr där semesterlöneskulden står för – 7,2 

mkr. 

 Bemanningsenheten gör ett överskott på 1,1 mkr vilket är normalt för enheten ska 

generera ett plus den här tiden på året för att klara semesterperioden under sommaren 

 Stabs och ledningsstöd har en budgetavvikelse på -0,4 mkr till och med maj men 

kommer att generera ett underskott på ca 2,7 mkr för helåret beroende på resursenheten 

som inte är fullt finansierad. Prognosen har förbättrats eftersom anställda på 

resursenheten övergår till arbete som chefer i ordinarie verksamhet. Prognosen för hela 

avdelningen är -3,8 mkr. 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 88
Ändring av delegationsordning juni 2020
Diarienr 20SN103

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna de föreslagna ändringarna 
i delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Ändring som gäller omplacering HVB för både barn och missbruk som inte innebär några 
ökade kostnader, där önskemål om ändring inkommit från socialnämndens ordförande. Nya 
punkter har lagts in, B3.1.1 samt H1.2.

Under övriga ärenden har tre punkter lagts till gällande ansökan andra projektmedel än EU-
medel (Q3.4), ansökan och rekvirering av statsbidrag (Q3.5) samt godkännande av bisyssla 
(Q3.6).

Beslutsunderlag
 Ändring av delegationsordning juni 2020
 Förslag ändringar delegationsordning juni 2020
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Förslag ändringar delegationsordning 
juni 2020

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Förslag ändringar 
delegationsordning juni 2020 Delegationsordning 2019-12-18 Socialnämnden

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Socialförvaltningen 20SN103 Tills vidare
Dokumentinformation Anger till vem Socialnämnden delegerat sin beslutanderätt i vissa 

ärenden/grupper av ärenden
Dokumentet gäller för Politiker och tjänstepersoner
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B – Beslut gällande barn och unga enligt Socialtjänstlagen
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
B1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem
4 kap 1 § SoL AU Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett 

visst familjehem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 6 kap 6 § SoL. Utredning av 
familjehemmet ska alltid ske.

B2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 
för barn och ungdom

4 kap 1 § SoL Handläggare BoF
Tjänsteperson i 
beredskap

Ej varaktig vård högst 4 mån

B3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende och särskilt boende

4 kap 1 § SoL AU

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

4 kap 1 § SoL Ordförande
Vice ordförande
Tjänsteperson i 
beredskap

Används i undantagsfall om punkten B2 
bedöms som ej tillräcklig insats

B3.1.1 Omplacering som inte innebär ökade kostnader 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO
Tjänsteperson i 
beredskap

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef BoF

B4 Beslut om att anmäla till IVO om placering som 
innebär att fler än tre barn placeras i ett och 
samma familjehem/jourhem. 

3 kap 19a § SoF Enhetschef BoF

B5 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom 
i samband med placering, omplacering, eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård och 
boende enligt kommunens riktlinjer

4 kap 2 § SoL Handläggare BoF
Tjänsteperson i 
beredskap

B5.1 Utöver kommunens riktlinjer 4 kap 2 § SoL Enhetschef BoF
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B6 Beslut om öppenvårdsinsatser för barn och unga 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF
B7 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF
B8 Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson/-familj
Handläggare BoF

B9 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § SoL Handläggare BoF
B10 Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem 
som inte tillhör någon av hens föräldrar eller annan 
vårdnadshavare.

6 kap 6 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson. 

B11 Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs.

6 kap 8 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson. 
Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att överväga om vård enligt 
SoL fortfarande behövs.

B12 Medgivande att ta emot ett barn för adoption. 6 kap 6, 12 §§ 
SoL  

AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson.

B13 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL AU Beslut som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras 
till utskott men inte till tjänsteperson.

B14 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare.

AU Observera LOU.

B15 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn (över 4 mån)

11 kap 2 § 2 st. 
SoL

AU

B16 Beslut om uppföljning när utredning avslutas utan 
insats eller då en placering upphört

11 kap 4 a och b 
§§ SoL

Enhetschef BoF

B17 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon 
åtgärd

11 kap 1 och 2 
§§ SoL

Enhetschef BoF

B18 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF

B19 Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende 
till annan kommun hos IVO

2 a kap 11 § SoL Enhetschef BoF

B20 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun

2 a kap 10 § SoL Enhetschef BoF
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B21 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL AU Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna.

B22 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i ett annat hem än det 
egna

8 kap 1 § SoL,
6 kap 1-4 §§ SoF

Administratör Se rekommendationer SKL

B23 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
betalning av ersättning eller avgift

8 kap 1 § SoL Enhetschef BoF Se även nr A1.18 och nr I15

B24 Ersättning till kontaktperson/familj
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
B24.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 

omkostnadsersättning) enligt riktlinjer
Handläggare Se rekommendationer SKL

Gäller även bistånd och LSS 
handläggare

B24.1.1 Utöver riktlinjer upp till 15 % Handläggare Vid omfattande behov
B24.1.2 Utöver riktlinjer över 15 % AU
B24.2 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-

familj enligt riktlinjer
Handläggare Se rekommendationer SKL

Gäller även bistånd och LSS 
handläggare

B24.2.1 Utöver riktlinjer AU
B24.3 Beslut om ersättning till familjehem för förlorad arbetsinkomst AU
B24.3.1 Tillfälligt i högst 2 månader Enhetschef BoF Används endast då beslut 

från AU inte kan avvaktas, 
exempelvis vid oförberedda 
händelser.

B24.3.2 Upp till 3 månader i samband med nyplacering Handläggare BoF Används som regel vid 
nyplaceringar/omplaceringar 
i familjehem.

B24.4 Beslut om att ingå avtal med kontrakterat familjehem inom den 
kostnadskalkyl som är beslutad av socialnämnden.

Enhetschef BoF Se utredning beslutad i SN 
2019-12-18 
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H – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med missbruk och beroende
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
H1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem 

för vård eller boende, familjehem eller särskilt boende upp till 3 
månader

4 kap 1 § 
SoL

AU Observera LOU men också kravet 
på individuell bedömning i 
biståndsärenden

H1.2 över 3 månader 4 kap 1 § 
SoL

AU Det överstrukna skulle ha tagits 
bort tidigare men det har missats.

H1.2 Omplacering i hem för vård eller boende som inte innebär ökade 
kostnader

4 kap 1 § 
SoL

Enhetschef IFO För familjehem se B24.1, B24.1.1

H2 Beslut om upphörande av biståndsinsats 4 kap 1 § 
SoL

Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri

H3 Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats vid 
hem för vård eller boende eller i familjehem

8 kap 1 § 
SoL

Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri

P – Upphandling, avtal mm
Upphandlingsbeslut mer än 0,1 basbelopp enligt kommunens inköpspolicy och upphandlingsregler. Upphandlingar under 0,1 basbelopp liksom avrop på 
ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna.
Rättighet att underteckna avtal och andra handlingar. Från socialnämnden och dess utskott utgående skrivelser ska på nämndens eller utskottets vägnar 
undertecknas av ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschef eller avdelningschef, om socialnämnden inte beslutar något annat. På samma sätt 
undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar.
Befattningshavare som fattar beslut med stöd av delegation uppdras även underteckna handling som upprättats med anledning av sådant beslut om inte 
annat anges. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
P1 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut > 15 basbelopp AU
P2 Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut högst 15 prisbasbelopp Förvaltningschef
P3 Upphandling högst 5 prisbasbelopp Avdelningschef

Omsorgschef 
P4 Upphandling högst 1 prisbasbelopp Ansvarig arbetsledare
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P5 Avskrivning av fordran mot kund där fordran överstiger ett prisbasbelopp AU
P6 Underteckna avtal rörande EU-medel Ordinarie: Avdelningschef

Ersättare: 
Förvaltningschef

P7 Underteckna avtal rörande hyra av lokal/fastighet Ordinarie: Avdelningschef
Ersättare: 
Förvaltningschef

P8 Underteckna avtal rörande personbiträdesavtal Ordförande
Vice ordförande
Förvaltningschef

Nya 
dataskyddsförordningen

P9 Avskrivning av fordran mot kund där fordran uppgår till maximalt 1 
prisbasbelopp

Förvaltningschef

P10 Bokföringsmässiga avskrivningar där fordringar mot gäldenär kvarstår Ekonom/controller

Q – Övrigt inom socialnämndens verksamhet

Q1 Ersättningar från Försäkringskassan m.m.
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
Q1.1 Beslut om ansökan till FK om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL. 17 kap 1 § AFL Handläggare
Q1.2 Beslut om att föra talan om ersättning hos allmän förvaltningsdomstol om återkrav 

enligt 8 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL
9 kap 3 § SoL Enhetschef 

Q1.3 Beslut om anmälan till FK om att nämnden ska uppbära sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika

3 kap 15 § AFL Handläggare

Q1.4 Beslut om att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning enligt SFB 107 kap 5 § SFB
9 kap 2 § SoL

Administratör

Q1.5 Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag

16 kap 18 § SFB Handläggare
Administratör

Q1.6 Beslut om framställning till CSN om ändring av betalningsmottagare för studiemedel 2 kap 33 § 
Studiestödsförordningen

Handläggare
Administratör
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Q2 Eftergift av ersättning
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
Q2.1 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 § och 9 kap 1 0ch 2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL Enhetschef

Q3 – Övriga ärenden
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning
Q3.1 Brådskande ärenden då beslut inte kan 

anstå till SN:s nästa sammanträde
6 kap 39 
§ KL

Ordförande
Ersättare: vice ordförande

Q3.2 Fondmedel AU
Q3.3 Ansökan om EU-medel Ordinarie: Avdelningschef

Ersättare: Förvaltningschef
Q3.4 Ansökan andra projektmedel/offentliga 

medel än EU-medel
Avdelningschef

Q3.5 Ansökan och rekvirering av statsbidrag Kommunchef
Verksamhetsutvecklare
Enhetschef Utveckling och 
stöd
Kvalitetssamordnare med 
EU-ansvar

Kommunchef är kommunens ombud som utsett 
representanter i socialförvaltningen att göra 
ansökan/rekvireringen

Q3.6 Godkännande av bisyssla Förvaltningschef
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 89
Yttrande över kommunrevisorernas granskning avseende hantering 
av delegation
Diarienr 20SN46

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta yttrande över 
kommunrevisorernas granskning avseende delegation.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit del av revisionens granskning av styrelsen och nämndernas hantering 
av delegation.

På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning om styrelsen 
och nämndernas hantering av delegation är ändamålsenlig och rättssäker. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2019.

Socialnämnden fattade 22 466 delegationsbeslut år 2019. Detta avser dock bara 
sekretessärenden då allmänna delegationsbeslut inte har rapporterats till nämnden i enlighet 
med ” Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok”.

Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och granskade nämnder att:
- utse ersättare till ordinarie delegat.
- säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut.
- säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 40 §.
- säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 
efterlevs.
- ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden.
- säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkommande 
sammanträde.
- ta fram rutin för återkoppling till nämnd/styrelse.
- säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse.

Sammanfattning av KPMG:s revisorers granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 
delegation för det som gäller socialnämnden:

- Nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd av delegation saknas. Det 
framgår t.ex. inte hur hantering av delegationsbeslut som fattas utifrån sekretess ska hanteras. 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att säkerställa att en rutin för detta finns. Denna 
kan med fördel ingå i delegationsordningen.

- Det framgår inte tydligt i delegationsordningen i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 
anmälas till nämnden. Revisionen rekommenderar socialnämnden att tydliggöra detta i 
delegationsordningen.

- Revisionen rekommenderar socialnämnden att se över spårbarheten i delegationsbesluten då 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

det i revisionens granskning saknades redovisade delegationsbeslut i enlighet med ”Anvisning 
för ärendeprocessen, Ärendehandbok” samt att det var svårt för revisionen att bedöma om 
beslutet registrerats på rätt sätt, att det finns hänvisning till delegationspunkt och om beslutet 
undertecknats av behörig delegat.

- Revisionen rekommenderar socialnämnden att följa upp delegationsbeslut, dvs både att alla 
delegationsbeslut anmäls till nämnd samt att de registreras på rätt sätt. Uppföljningen kan med 
fördel ingå i nämndens interkontrollplan.

Nämnden avser att åtgärda ovanstående rekommendationer för att säkerställa ändamålsenliga 
och rättssäkra rutiner för hantering av delegationsbeslut. Socialnämnden ger i uppdrag åt 
förvaltningen att genomföra detta arbete. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart senast 
mars 2021.

Beslutsunderlag
 Yttrande över kommunrevisorernas granskning avseende hantering av delegation
 Granskning av delegationsordningar - slutdokument
 Granskning av delegationsordning - Granskningsrapport
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1 Sammanfattning 

Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska styrelsens och nämnder-
nas hantering av delegation. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen ef-
terlevs. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och nämnderna till viss del har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa 
hantering av delegationsbeslut. Dock saknas bland annat uppföljning samt efterlevnad 
av fastställda styrande- och stödjande dokument. 

Vi konstaterar att delegationsordningarna är tydliga med vem som får fatta beslut. Där-
emot så är det bara socialnämnden som säkerställt ersättare till ordinarie delegat för 
samtliga delegationspunkter/ärenden. Fastighets- och servicenämnden samt kommun-
styrelsen har även de genom en generell skrivning utsett förvaltningschef/kommunchef 
som ersättare vid ordinarie delegats förfall dock framgår det inte av delegationsord-
ningen vem som ersätter förvaltnings- respektive kommunchef. Överförmyndarnämn-
den har inte fastslagit ersättare till någon beslutspunkt/ärende. Utifrån bland annat sår-
barhetsperspektivet anser vi att det bör finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. 

Delegationsordningarna är tydliga med vad delegaten får fatta beslut om. Dock sakna-
des hänvisning till vilken delegationsärende/punkt som åberopas i flertalet fall. Att det 
saknas hänvisning till delegationspunkt försvårar bedömningen om delegationsbeslutet 
är fattat av behörig delegat. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegations-
punkt som delegationsbeslut fattats på anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör 
framgå av varje underlag för delegationsbeslut. 

För merparten av nämnder och styrelse är delegationsordningarna tydliga i hur beslut 
ska anmälas till nämnden. I granskningen framkom det dock att socialnämnden och 
överförmyndarnämnden inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med 
stöd av delegerade ärenden ska anmälas till nämnden i enlighet med kommunallagen 
6 kap. 40 §.  

Genom den kommunövergripande Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 
fastslås hur ett delegationsärende ska hanteras. Dock efterlevs denna inte fullt ut då 
det bland annat saknas skriftlig dokumentation och undertecknande av delegat i delar 
av de stickprovskontroller som togs.  

Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen fastslagit rutin för nämnden i 
delegerade ärenden. Kommunstyrelsen har en nedtecknad rutin avseende hur delgiv-
ningar och anmälning av delegationsbeslut ska hanteras av funktionerna registrator re-
spektive sekreterare.  Att ha nämndspecifika rutiner/regler för hantering av delegerade 
ärenden menar vi är mycket bra inte minst utifrån om det finns nämndspecifika delar att 
förhålla sig till, så som exempelvis Föräldrabalken och sekretess.  

Av stickprovskontrollerna som genomfördes framgick att nämnder/styrelsen, förutom 
kultur- och fritids- och samhällsbyggnadsnämnden, återrapporterar delegationsbeslut 
vid nästkommande nämnde/styrelse. Dock kan vi inte uttala oss om socialnämnden fick 
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redovisat delegationsärendena vid nästkommande nämnd då det utifrån den doku-
mentation vi tagit del inte gick att utläsa om ärendena redovisades vid nästkommande 
nämnd eller ej.  

Nämnder/styrelsen har med undantag för socialnämnden och överförmyndarnämnden 
fastställt hur beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden enligt 
kommunallagen 6 kap. 40 §. Omvänt anser vi att det ska finnas en rutin som säkerstäl-
ler att delegationsbeslut faktiskt återrapporteras till nämnden. Vi rekommenderar därför 
att tydlig rutin för återrapportering till nämnd/styrelse tas fram.  

Det genomförs ingen uppföljning att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/ 
nämnd. Generellt finns det en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och där-
med inte är giltiga. Anmärkningsvärt var att vi i vår granskning fann att flyktingsamord-
ningen (samhällsbyggnadsnämnden) inte anmälde fattade delegationsbeslut till nämn-
den. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. Upp-
följning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att; 

— utse ersättare till ordinarie delegat. 

— säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut. 

— säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 
40 §. 

— Säkerställa att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärende-
handbok efterlevs. 

— ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden. 

— säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkom-
mande sammanträde. 

— ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse. 

— säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse. 

 
Av respektive avsnitt i rapporten nedan framgår under rubriken Bedömning nämnder-
nas/styrelsens specifika rekommendationer. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring delegationsbeslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i 
nämnd, styrelse eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till 
annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. 
Nämnden kan delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd att fatta beslut på 
nämndens vägnar i visst, eller i viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden ge för-
valtningschef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommu-
nen. 

Kommunallagen ger också anvisningar om vilka ärenden som inte får delegeras. Det är 
i första hand ärenden som handlar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet inom 
verksamheterna. De beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett 
nämndbeslut.  

Nämnden ska besluta i vilken omfattning anmälan av delegationsbeslut ska ske. 

Revisorerna bedömer att det finns risker för att delegationsbestämmelserna inte efter-
levs. I de fall beslut inte anmälts är det svårare att kontrollera om besluten har fattats 
på ett formellt sett riktigt sätt och besluten kan inte heller vinna laga kraft. 

Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin riska-
nalys, att kommunens rutiner avseende delegationsbeslut behöver granskas. 

 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ända-
målsenliga och rättssäkra rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen efter-
levs. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Är styrelse och nämndernas delegationsbestämmelser ändamålsenliga och uppfyll-
ler de kommunallagens krav?  

— Är delegationsordningarna tydliga vad avser vem som får fatta beslut?  

— Är delegationsordningarna tydliga vad delegaten får fatta beslut om?  

— Är delegationsordningarna tydliga avseende hur besluten skall anmälas?  

— Finns fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av 
delegation? Efterlevs dessa? 

— Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?  

— Hur återrapporteras beslut fattade på delegation till nämnden?  

— Hur följer nämnden upp delegationsbeslut? 

— Genomförs kontroller av att samtliga delegationsbeslut anmäls till sty-
relse/nämnd? 
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Granskningen avgränsas till att omfatta år 2019 samt avser kommunstyrelsen, social-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och tillsynsnämnden, faststighets- och 
servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden. 

 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut. 

 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän samt stickprovskontroller av delegationsbeslut från respektive 
granskad nämnd/styrelse. 

Samtliga nämnds- och styrelsesekreterare har faktakontrollerat rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 

Det grundläggande syftet med delegationen är att avlasta nämnderna, i första hand i 
fråga om rutinärenden. I 1991 års kommunallag vidgades det delegationsbara området, 
vilket betyder att nämnderna själva får besluta om delegation inom de ramar som lagen 
anger. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslu-
tanderätt som delegeras, och till vem beslutanderätten överlåts. Delegationen kan 
framgå av en förteckning eller av ett särskilt beslut. Beslut som har fattats med stöd av 
delegation ska anmälas till nämnderna. Nämnderna bestämmer formerna för anmälan. 

En delegationsordning skall innehålla beslut. Ett beslut kan karakteriseras som ett ställ-
ningstagande i någon fråga. Ett beslut kan också i de flesta fall överklagas av någon 
rättslig instans. Därav vikten av att de anmäls/rapporteras till nämnden. Verkställighet 
är inte ett beslut/ställningstagande utan ett praktiskt handlande utifrån givna förutsätt-
ningar/tidigare fattade beslut. Det innebär alltså inget ställningstagande. En verkställig-
hetsåtgärd kan därmed inte överklagas.  

Kommunallagen (2017:725) 

Allmänt om delegering 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i 
sin helhet, dvs. beredning, beslut och genomförande. Möjligheten till delegering inför-
des i 1953 års kommunallag. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas 
av fullmäktige, nämnd, partssammansatt organ eller delegat. 

Fullmäktiges delegering 

Enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (KL) får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäkti-
ges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, förutom i de fall som 
framgår av 5 kap. 1 § KL. Beslutanderätt i ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större betydelse får inte delegeras av fullmäktige. Fullmäktige kan inte 
delegera beslutanderätt direkt till andra organ än nämnderna. 

Nämndernas delegering 

En nämnd får uppdra till ett utskott, en ledamot eller en ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Regleringen av nämndernas delegering framgår av 6 kap. 37–40 §§ KL eller i 
speciallagstiftning. Det finns ett förbud mot så kallad blandad delegering. Blandad dele-
gering är när en anställd och förtroendevald fattar beslut i förening. Vidare är det inte 
tillåtet att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott eftersom utskottet då för-
vandlas till en nämnd. Därutöver kan en nämnd inte delegera till ett presidium om inte 
presidiet samtidigt är valt till ett utskott. Ytterligare en begränsning som finns är att det 
inte är tillåtet att delegera till flera tjänstemän i grupp. Flera personer bör inte heller ges 
rätt att besluta i samma typ av ärende.  

Om en nämnd delegerar beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem som beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår 
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av delegeringsförteckningen. Delegering kan också framgå av ett särskilt beslutsproto-
koll. 

Av 6 kap. 38 § KL framgår vilka ärenden som nämnden inte får delegera. Det gäller till 
exempel ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
Intentionen är enligt kommunallagen att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett sätt 
som kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheten. Däremot kan även 
icke rutinmässiga ärenden delegeras. En nämnd kan dock inte delegera till förvalt-
ningschef att omdisponera medel inom av nämnden fastställd driftbudgetram. Detta då 
det får anses vara ett principiellt beslut. 

Vidaredelegation av beslutanderätt 

Beslut som delegerats till förvaltningschef kan, om nämnden så beslutar, vidaredelege-
ras av dessa till annan tjänsteman. Endast förvaltningschefen har denna möjlighet. Be-
slutanderätt som av förvaltningschefen delegerats till en annan tjänsteman kan således 
inte vidaredelegeras av den tjänstemannen till ytterligare en annan tjänsteman. Förvalt-
ningschefens rätt att vidaredelegera måste utnyttjas på ett sådant sätt att nämnden all-
tid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut. Förvaltningschefens beslut om vi-
daredelegation skall därför anmälas till nämnden. 

Delegering eller ren verkställighet 

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan 
överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Med nämndbe-
slut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från 
nämnd. Med verkställighet avses "beslut" som får fattas av anställd utan att de normalt 
anmäls till nämnden. Det rör sig då om ställningstaganden som utförs i det löpande ar-
betet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange. Enligt 13 
kap. 2 § KL kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas (laglighetsprövning) 
medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas. 
Bestämmelserna anger dock inte vad som i praktiken är beslut och vad som är ren 
verkställighet. En gräns är att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som styrs 
av regler, riktlinjer och arbets- och rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i 
gruppen förvaltningsbeslut. Exempel på verkställighetsärenden är debitering av avgifter 
enligt fastställd taxa eller inköp av varor från leverantör där kommunen tecknat ramav-
tal.  

Av regeringens proposition1 gällande ny kommunallag framgår att den förändring som 
den kommunala verksamheten genomgår, genom ökad målstyrning och decentrali-
sering, kan leda till att gränsen mellan ren verkställighet och delegering förskjuts. Fler 
åtgärder än tidigare kan komma att hänföras till ren verkställighet. I propositionen 
nämns exempel på vardagliga åtgärder som idag rättsligt sett är att anse som beslut 
och kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självstän-
digt ställningstagande och inte bara är rent mekaniskt verkställande av beslut om det 
finns klara målsättningar för verksamheten. Det kan till exempel gälla interna frågor om 

                                                
1 Prop. 1990/91:117 sid. 204 
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inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration då intresset av att överklaga ge-
nom laglighetsprövning normalt inte kan anses vara så stort. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samma formregler gäller för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av 
en styrelse eller nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig doku-
mentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut med stöd av 
uppdrag enligt 37 § ska enligt 6 kap. 40 § KL anmälas till den nämnd eller styrelse som 
delegerat beslutanderätten. 

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till 
förvaltningschefen. Något uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller delegaten att 
vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men nämnden kan ställa sådana krav 
som villkor för att godkänna vidaredelegering. 

Utebliven anmälan påverkar inte det fattade beslutets giltighet men däremot vinner be-
slutet inte laga kraft om klagotiden inte löpt ut, vilket förutsätter en anmälan till nämn-
den. 

3.1 Styrande- och stödjande dokument 

Dessa beskrivs närmare under respektive nämnd/styrelse avsnitt. Utöver nämnder-
nas/styrelsens fastslagna delegationsordningar/delegationsbestämmelser, vilka besk-
rivs närmare nedan under avsnitt 3.2, finns det kommunövergripande stödjande doku-
mentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok2. Dokumentet gäller för tjäns-
tepersoner som arbetar med ärendehantering.  

För kommunstyrelsen finns även en styrelsespecifik rutin framtagen. Denna beskrivs 
utförligare under avsnittet kommunstyrelsen, 3.2.8, nedan.  

Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok 

Registrering av ärende 

Inom Piteå kommun registreras, enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehand-
bok, ärenden för verksamhetsprocesser som kräver ett beslut, utgör en del i ett upp-
drag, projekt, utredning, delegationsbeslut eller tecknande av ett avtal m.m. Detta inne-
bär att ärendehandboken inte enbart är till för politiska beslut utan även gäller ärenden 
som med stöd av delegation beslutas av behörig tjänsteperson. Alla sådana ärenden 
ska registreras och beslut dokumenteras, såväl avslag som beviljande. 

Registrator registrerar beslutet och anmäler det till nästkommande nämndsamman-
träde. När beslutet registreras klassificeras det som ett delegationsbeslut. Syftet med 
att anmäla besluten är att de ska registreras och att nämnden ska få information om 
och kunna kontrollera de beslut som fattats i nämndens namn. I och med att ett beslut 
anmälts till nämnden och anslagits på kommunens anslagstavla börjar besvärstiden 

                                                
2 Kommunchef 2018-12-07, Dnr 18KS398 
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löpa, den tidsperiod en medborgare har möjlighet att överklaga beslutet genom laglig-
hetsprövning. Om beslutet aldrig anmäls kan beslutet prövas och eventuella åtgärder 
åläggas nämnden i evinnerlig tid. 

Hantering av handlingar  

Ett delegationsbeslut måste enligt anvisningen dokumenteras skriftligt och underteck-
nas av delegaten. Delegationsbeslut ska dokumenteras kortfattat och utgör en handling 
i ett ärende. I ärendehanteringssystemet, Platina, finns dokumentmallar för delegat-
ionsbeslut som ska användas. Handläggare ansvarar för detta och meddelar registrator 
att beslut tagits.  

Beslut 

Av anvisningen framgår att det finns tre typer av beslut: politiska beslut, delegationsbe-
slut och verkställighetsbeslut. 

Politiska beslut kan tas i nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Delegat-
ionsbeslut tas av behörig tjänsteperson/delegat utifrån delegationsbestämmelsen. För 
att få laga kraft ska dessa delges nämnden.  

Handläggaren tar ställning till vilken beslutsinstans som ska fatta beslut i ärendet och 
tillsammans med nämndens sekreterare planeras och föreslås till vilket sammanträde 
ärendet ska tas upp.  

3.1.1 Bedömning – Styrande- och stödjande dokument 

Vi anser att det är bra att Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns på 
plats. Av anvisningen framgår det tydligt att ett delegationsbeslut måste dokumenteras 
kortfattat, vara skriftligt, undertecknas av delegaten samt att de mallar som finns i ären-
dehanteringssystem ska användas.   

3.2 Nämnderna/styrelsens delegationsordningar 

Samtliga nämnder/styrelse har beslutat om nämnd-/styrelsespecifik delegationsordning 
alternativt delegationsbestämmelse. Nedan beskrivs respektive nämnd/styrelse när-
mare.  

3.2.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, Delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämndens beslutanderätt3, reviderades senast 2019-09-25. 

Av delegationsordningen framgår inledningsvis bland annat vad delegation innebär, 
förutsättningar för nämndens delegationsrätt, vad nämnden inte kan vidaredelegera, 
vem som kan delegeras till, vidaredelegation, skillnad på verkställighet och delegation, 
ersättare samt anmälan om delegationsbeslut. 

 

                                                
3 BUN, fastställd 2011-09-07, senast reviderad 2019-09-25 § 115 
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Rutin  

Det finns rutiner för hantering av delegationsbeslut i delegationsordningen. I eget av-
snitt Rutin för delegationsbeslut fastslås att det i princip gäller samma formregler för 
delegationsbeslut som för nämndbeslut, vilket innebär att det alltid skall finns någon 
form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. 

Vidare beskrivs att beslut alltid fattas i nämndens namn, inte av funktionen. Funktionen 
rektor/förskolechef etc. anges i underskriften.  

Avslagsbeslut måste motiveras. Besvärshänvisning eller information om laglighetspröv-
ning bifogas beroende på ärendetyp. Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning. 

Kopia av beslutet expedieras på delegatens ansvar till den som berörs av beslutet. Ori-
ginalet förvaras i akten vilket kan vara hos delegat på lokal nivå eller hos central admi-
nistration. Delegat på lokal nivå skickar kopia av beslutet till barn- och utbildnings-
nämnden. För delegat inom central administration lämnas original till nämnden för arki-
vering i akt vilket ombesörjs av nämndsekreterare. 

Delegationsbeslutet anmäls till nämnden nästkommande sammanträde. Handlar det 
om beslut där beslutanderätten vidaredelegerats av förvaltningschef ska anmälan som 
minst ske till förvaltningschef.  

Nämndsekreteraren diarieför besluten under respektive delegats ärendenummer. Regi-
streringen genererar en diarielista. 

Nämndsekreteraren anger löpande årlig numrering på beslutet för att underlätta beslu-
tens sökbarhet.  

Nämndsekreteraren skriver in periodens senaste beslut i barn- och utbildningsnämn-
dens protokoll. 

Beslut, rutiner och uppföljning 
Delegationsordningen fastslår vilken funktion så som förvaltningschef, rektor, ekonom 
etc. som får fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om ofta 
kopplat till lagar, författningar och förordningar så som exempelvis skollagen, kommu-
nallagen etc. 

Vidare framgår det att av delegationsordningen eller av annan förteckning ska det klart 
framgå vem som träder in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro. Delegations-
ordningen fastslår att rektor ersätts vid frånvaro av ställföreträdare enligt särskilt beslut 
samt att barn- och utbildningsnämndens ordförande ersätts vid frånvaro av nämndens 
vice ordförande. Utöver rektor och ordförande framgår det inte vem som har rätt att er-
sätta den ordinarie delegaten.  

Delegationsordningen fastslår tydligt att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till 
barn- och utbildningsnämndens nästkommande möte.  

När ett ärende som behöver ett delegationsbeslut inkommer skrivs ett delegationsbe-
slut av delegaten. Delegaten skickar beslutet till en av de två utsedda handläggarna. 
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Handläggarna lägger in delegationsbeslutet som en bilaga till nästkommande nämnd-
sammanträde, alla delegationsbeslut samlas i en egen mapp. Vid intervju framkom att 
handläggarna kände sig trygga med hanteringen av ärendena. 

Företrädare för verksamheten uppgav att det i barn- och utbildningsnämnden fattas ett 
stort antal delegationsbeslut årligen men att dessa troligtvis inte är samtliga delegat-
ionsbeslut som fattats under året. Att det finns flertalet delegater som sällan tar beslut 
med stöd av delegationsordningen alternativt att medarbetaren inte vet att det är ett de-
legationsärende kan vara orsaker till att det kan saknas delegationsbeslut. För att 
sprida kunskap gällande delegationsbeslut behandlas delegationsordning på exempel-
vis rektorsträffar. När delegationsordningen revideras skickas den till samtliga berörda 
via mail.  

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden.   

Stickprov  
För år 2019 togs 443 delegationsbeslut. Vi har inom ramen för denna granskning kon-
trollerat december och januari 2019 nämndbeslut samt tillhörande underlag för delegat-
ion. Utifrån dessa har vi plockat ut tre ärenden för närmare kontroll. Stickproven regi-
strerades på ett korrekt sätt. 

De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkom-
mande sammanträde under egen beslutspunkt, Delegationsbeslut. Delegationsären-
dena innehöll i två av tre fall hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen.  

Ett delegationsbeslut måste enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok do-
kumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Två av tre stickprov var inte un-
dertecknade dock framgick det av underlaget vem som beslutat samt vilken funktion 
denna hade.  

Sammanställning 

Barn- och utbildningsnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 443 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas? JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  JA 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? DELVIS 

(64 of 208)



 

 12 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Piteå kommun 

 Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation  

 

 2020-04-20 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? DELVIS 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.1.1 Bedömning – Barn- och utbildningsnämnden 
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till barn- 
och utbildningsnämnden på nästkommande sammanträde, vilken funktion som har rätt 
att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Utöver rektor 
och ordförande framgår det inte vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. 
För att bygga bort sårbarhet menar vi att det i de flesta fall behöver finnas utsedd ersät-
tare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det 
finns utsedd ersättare till ordinarie delegat för samtliga delegationspunkter/ärenden.  

Vi konstaterar att stickproven registrerats på ett korrekt sätt och att de rapporterades till 
nämnden vid nästkommande sammanträde. Däremot saknades hänvisning till delegat-
ionspunkt i ett fall och underskrift i två fall. För att inget tvivel ska uppstå gällanade på 
vilken delegationspunkt som delegationsbeslut tagits på anser vi att hänvisning till dele-
gationspunkt tydligt bör framgå i varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar nämnden 
att säkerställa att delegationspunkt framgår av fattat delegationsbeslut samt att Anvis-
ningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller undertecknande av 
delegationsbeslut. 

Generellt finns det en risk för att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed 
inte är giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årli-
gen. Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontroll-
plan.  

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Vi noterar dock att det i delegationsordningen hänvisas till fel lagrum i avsnittet 
Vem kan man delegera till?  

3.2.2 Socialnämnden 

Socialnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för socialnämnden4, 
reviderades 2019-12-18.  

Av nämndens delegationsordning framgår bland annat allmänna regler om delegation, 
begränsningar i kommunal- och socialtjänstlagen, anmälan till nämnd samt skillnad 
mellan verkställighet och beslut.   

Beslutanderätten för delegat omfattar enligt fastställd delegationsordning även vikarie 
eller ställföreträdare. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har 

                                                
4 SN 2019-12-18, Dnr 19SN71 
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förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om 
inget annat anges under respektive punkt.  

Beslut, rutiner och uppföljning 
Delegationsordningen fastställer vilken funktion så som förvaltningschef, avdelnings-
chef, handläggare etc. som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad dele-
gaten får fatta beslut om i respektive ärende, ofta kopplat till lagrum.  

För ett fåtal ärenden/punkter framgår det vem som explicit har rätt att ersätta den ordi-
narie delegaten. Dock framgår det av den inledande texten i Delegationsbestämmelser 
för socialnämnden att om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har 
förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmsta chef om 
inget annat anges under respektive punkt i delegationsordningen.  

Socialnämnden har inte fastslagit nämndspecifika regler/rutiner för anmälan av beslut 
som fattas med stöd av delegation. Däremot hänvisar företrädare för verksamheten till 
Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok där visst stöd går att finna.  

Av delegationsordningen framgår det inte tydligt i vilken utsträckning delegationsbeslut 
ska anmälas till nämnden. 

Administratörerna på socialförvaltningen tar ut listor på delegationsbeslut som beslu-
tats månaden innan aktuell nämnd från verksamhetssystemet. Dessa listor lämnas till 
nämndsekretariatet för vidarehantering till det aktuella nämndsmötet. Om administratö-
rer eventuellt skulle glömma att lämna lista över delegationsbeslut efterfrågas dessa av 
nämndsekretariatet. De handlingar/bilagor som avses i protokollen är sekretessären-
den och tas med till nämndssammanträdet i en pärm som ledamöterna har möjlighet 
att titta i.  

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden. Enligt verksamhetsföreträdare förutsätts att systemet fungerar. 

Stickprov  
År 2019 fanns det 22 466 delegerade beslutsärenden. Vi har närmare granskat proto-
koll avseende delegationsbeslut för januari och december 2019. De handlingar/bilagor 
som avses i protokollen är sekretessärenden som tas med till nämndssammanträdet i 
en pärm som ledamöterna då möjlighet att titta i. 

Det redovisas inga delegationsbeslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, 
Ärendehandbok till nämnden.  

Sammanställning 

Socialnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 22 466 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? JA 
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Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas? NEJ 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? -5 

Finns hänvisning till delegationspunkt? -6 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten?  -7 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  -8 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.2.1 Bedömning – Socialnämnden 
Utöver vad den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehand-
bok stipulerar saknas det nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd 
av delegation för socialnämnden. Av anvisningen framgår inte hur hantering av dele-
gationsbeslut som fattats utifrån sekretess ska hanteras. Socialnämnden har en bety-
dande mängd sekretessärenden som tas på delegation varför det är av stor vikt att tyd-
liggöra hur dessa ska hanteras explicit vilket inte framgår av Anvisning för ärendepro-
cessen, Ärendehandbok eller av delegationsordningen. Vi anser att det bör finnas 
nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut och rekommenderar därför 
nämnden att säkerställa att rutin för delegationsbeslut finns. Detta kan med fördel ingå 
som en del i delegationsordningen (se barn- och utbildningsnämnden delegationsbe-
stämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås).   

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav dock saknas i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas nämnden (Kom-
munallagen kap. 6 § 40) Vi konstaterar att detta inte tydligt framgår av nämndens dele-
gationsordning och rekommenderar därför socialnämnden att tydliggöra hur delegat-
ionsbeslut ska anmälas till nämnden.  

Det saknas redovisade delegationsbeslut i enlighet med Anvisning för ärendeproces-
sen, Ärendehandbok. Då hantering av delegationsbeslut redovisas i sammanställd 
form kan vi inte bedöma om; besluten registrerats på korrekt sätt, det finns hänvisning 
till delegationspunkt, beslutet undertecknats av behörig delegat. Då vi inte kunnat ta del 

                                                
5 Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av. 
6 Skapas inga delegationsunderlag/beslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok. 
Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av. 
7 Skapas inga delegationsunderlag/beslut i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok. 
Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av. 
8 Ej möjligt att bedöma utifrån underlagen vi tagit del av. 
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av delegationsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområde rekommenderar vi so-
cialnämnden att se över spårbarheten i delegationsbeslut. 

Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är 
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras. Uppföljning 
av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.  

3.2.3 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser kultur- och 
fritidsnämnden9, reviderades senast 2018-10-16. 

I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning tydliggörs vad som menas med dele-
gering, syftet med delegering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden 
som inte får delegeras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut, styrande 
dokument samt ersättare för delegat.  

Beslut, rutiner och uppföljning 
Delegationsordningen tydliggör vilken funktion så som förvaltningschef, avdelnings-
chef, enhetschef, arbetsutskott etc. som har rätt att fatta beslut på delegation i respek-
tive ärende. Vidare framgår tydligt vad delegaten får fatta beslut om.  

Av delegationsordningen framgår för ett fåtal ärenden/punkter vem som explicit har rätt 
att ersätta den ordinarie delegaten. I den inledande texten fastslås att det är lämpligt att 
utse ersättare för en delegat. Ersättaren kan gå in vid förfall för delegaten exempelvis 
vid sjukdom eller semester.  

Delegationsordningen fastlår att beslut som fattas på delegation ska anmälas till kultur- 
och fritidsnämnden vid nästa nämndssammanträde. I den kommungemensamma An-
visning för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och ruti-
ner för anmälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga 
fastställda nämndspecifika regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med 
stöd av delegation.  

Hantering av delegationsbeslut behandlas olika beroende på ärende. Vissa delegat-
ionsbeslut beslutas löpande av verksamheten andra ärenden bereds i samtal med för-
valtningschef innan beslut tas. För att fånga in att samtliga delegationsärenden kom-
mer till nämnden skickar nämndsekreterare ut påminnelse till handläggarna med fråga 
om det finns nya delegationsbeslut som ska med för delgivning till nämnden. Det före-
kommer även att delegationsärenden tas upp som information på förvaltningens led-
ningsgruppsmöten. Företrädare för verksamheten uppgav att om delegationsärendena 
inkommer i tid kommer det med på dagordningen. 

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden.   

                                                
9 KFN, upprättad 2004-11-29, senast reviderad 2018-10-16 § 55 
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Stickprov  
För år 2019 fattades 57 beslut på delegation. December och januaris protokoll gällande 
delegationsbeslut 2019 kontrollerades närmare och utifrån dessa plockades två ären-
den ut för närmare kontroll.  

Av protokoll framgår att åtta ärenden (daterat mellan 2019-02-05 – 2019-11-05) anmäl-
des som delegationsbeslut vid december sammanträdet. De stickprovskontrollerade 
delegationsbesluten anmäldes därmed inte till nämnden vid nästkommande samman-
träde. Däremot redovisades beslut fattade på delegation under egen beslutspunkt i 
protokollet, Redovisning av delegationsbeslut 2019. Delegationslistan (där samtliga 
åtta ärenden ingår) redogör för vilken beslutspunkt i delegationsordningen som beslut 
om delegation fattas på. Dock saknas beslutspunkt för ett av de stickprovskontrollerade 
ärendena.   

Enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok måste ett delegationsbeslut do-
kumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Delegationsbeslut ska även doku-
menteras kortfattat och utgör en handling i ett ärende. Det saknades skriftlig delegat-
ionshandling för de stickprovskontrollerade ärendena, således saknades även under-
teckning av delegaten.   

Sammanställning 

Kultur- och fritidsnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 57 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas? JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? NEJ10 

Finns hänvisning till delegationspunkt? NEJ11 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? NEJ 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  NEJ 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

                                                
10 Saknas dokumenterad handling 
11 Underlag för delegationsbeslut saknas, dock framgår det av sammanställning i vissa fall vilken delegat-
ionspunkt som åberopas 
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Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.3.1 Bedömning – Kultur- och fritidsnämnden 
Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respek-
tive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Trots att det i ingressen av delegat-
ionsordningen fastslås att det är lämpligt att utse ersättare för en delegat är det endast 
i ett fåtalärenden/punkter fastslaget vem som har rätt att ersätta den ordinarie delega-
ten. Utifrån bland annat sårbarhetsperspektivet är viktigt att i de flesta fall finns utsedd 
ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det 
finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.  

Utöver vad den kommungemensamma Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehand-
bok stipulerar saknas det nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med stöd 
av delegation. Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av dele-
gationsbeslut. Rutin kan med fördel ingå som en del i delegationsordningen (se barn- 
och utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegat-
ionsbeslut fastslås).  

Vi konstaterar att stickproven saknar beslutsunderlag från delegaten, följaktligen sak-
nas även underskrift och hänvisning till delegationspunkt/ärende i delegationsbeslutet. 
Vi rekommenderar nämnden att säkerställa efterlevnad av Anvisningarna för ärende-
processen, Ärendehandbok dvs. att samtliga delar som ska ingå i ett delegerat ärende 
ingår. 

Vidare konstaterar vi att nämnden enligt fastslagen delegationsordning ska anmäla be-
slut som fattas på delegering till nämndens nästkommande sammanträde. Av stick-
provskontrollerna framgick att så ej skett. Då det finns en uppenbar risk att delegations-
beslut inte anmäls till nämnd och därmed då inte är giltiga anser vi att nämnden ska 
genomföra uppföljning av delegationsbeslut.  Uppföljning av delegationsbeslut kan med 
fördel ingå i nämndens internkontrollplan. Vi uppmanar vi nämnden att säkerställa att 
samtliga delegationsärenden anmäls till nämndens nästkommande sammanträde enligt 
fastslagen delegationsordning.  

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Dock noterar vi att lagrum gällande förvaltningslagen i delegationsordningen inte 
är korrekt, avseende ärendet 1e samt 1f. 

3.2.4 Miljö- och tillsynsnämnden 

Miljö- och tillsynsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Miljö-
och tillsynsnämnden12, reviderades senast 2019-11-27 § 68. 

Av nämndens delegationsordning framgår vad som menas med delegering, syftet med 
delegering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden som inte får deleg-
eras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut och styrande dokument. 

                                                
12 MTN, upprättad 2015-01-16 § 6, senast reviderad 2019-11-27 § 68 
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Beslut, rutiner och uppföljning 
Delegationsordningen stipulerar vilken funktion så som förvaltningschef, avdelnings-
chef, alkoholhandläggare, miljöinspektör, livsmedelsinspektör, arbetsutskott etc. som 
har rätt att fatta beslut på delegation i respektive ärende. Vad delegaten får fatta beslut 
om framgår tydligt. Av delegationsordningen framgår för vissa delegationsären-
den/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten dock saknas 
ersättare för merparten av delegerade ärenden/punkter. 

Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till miljö- och 
tillsynsmännens nästkommande möte. I den kommungemensamma Anvisning för ären-
deprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för anmälan 
av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga fastställda regler 
och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation.  

I verksamhetssystemet Ecos (miljö- och hälsoskydd) är delegationsbesluten kodade så 
att de går att söka ut och få med till delegationslistorna. Kodningen sker i och med att 
handläggaren väljer en av beslutsmallarna i systemen. Handläggarna behöver inte 
göra någon särskild handpåläggning för att delegationsbesluten ska komma med i lis-
torna vid utsökning. Besluten tas löpande och det går att utläsa om något beslut fallit 
bort/inte kommit med. Nämndsekreterare söker ut delegationsbeslutslistor enligt ett 
visst datumintervall, utifrån stoppdatum för nya ärenden till nämnden. Nämndsekrete-
raren diarieför listorna i ett fast ärende/samlingsärende och ärendet läggs in på näst-
kommande nämndsammanträde. 

För att säkerställa att samtliga fattade delegationsbeslut delges nämnden på nästkom-
mande sammanträde har nämndsekreteraren en checklista med noteringar om vilka 
datumintervall som ska sökas ut i verksamhetssystemen. 

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden.   

Stickprov  
År 2019 fattades det 35 beslut på delegation. Vi har inom ramen för denna granskning 
kontrollerat nämndbeslut från januari och december 2019 med tillhörande underlag för 
delegation. Utifrån dessa har vi plockat ut två ärenden för närmare kontroll.  

Stickproven anmäldes till nästkommande nämnd och beslut togs under egen punkt i 
protokollet, Delegationsbeslut. 

Av det första stickprovet framgick inte vilken delegations punkt som delegationsbeslutet 
fattats på. Delegationsbeslutet var inte heller signerat dock framgick det vem som fattat 
delegationsbeslutet samt dennes funktion. Det andra stickprovet hänvisade till delegat-
ionspunkter som delegationsbeslutet fattats med stöd av samt att beslutet var under-
tecknat av, enligt delegationsordningen, behörig delegat. 
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Sammanställning 

Miljö- och tillsynsnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 35 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? DELVIS 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? DELVIS 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.4.1 Bedömning – Miljö- och tillsynsnämnden 
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till miljö- 
och tillsynsnämnden på nästkommande möte, vilken funktion som har rätt att fatta be-
slut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att motverka sår-
barhet avseende delegationsbeslut menar vi att det i de flesta fall behöver finnas ut-
sedd ersättare till ordinarie delegat vilket inte idag finns fastslaget i delegationsord-
ningen. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare 
till ordinarie delegat.  

Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut. 
Rutinen kan med fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och 
utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbe-
slut fastslås).  

Enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok måste samtliga delegationsbe-
slut dokumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Vid stickprovskontroll 
kunde vi konstatera det saknades signering av delegationsbeslut. Vidare konstaterar vi 
att stickproven registrerats på ett korrekt sätt då de rapporterades till nämnden vid 
nästkommande sammanträde. Däremot saknades hänvisning till vilken delegations-
punkt som åberopas i ett fall. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegat-
ionspunkt som delegationsbeslut tagits med stöd av anser vi att hänvisning till delegat-
ionspunkt bör framgå av varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar därför nämnden 
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att säkerställa att hänvisning till delegationspunkt framgår av samtliga delegationsbe-
slut samt att Anvisningarna för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller 
undertecknande av delegat. 

Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är 
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. 
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.  

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Dock noterar vi att det i delegationsordningen under avsnittet Anmälan av beslut 
hänvisas till fel paragraf i kommunallagen.   

3.2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Sam-
hällsbyggnadsnämnden13, reviderades senast 2020-01-16 § 6. 

Nämndens delegationsordning fastslår vad som menas med delegering, syftet med de-
legering, delegater, anmälan om delegationsbeslut, vilka ärenden som inte får delege-
ras, skillnad mellan verkställighet och delegationsbeslut och styrande dokument. 

Beslut, rutiner och uppföljning 
Av nämndens delegationsordning framgår vilken funktion så som förvaltningschef, 
mark- och exploateringshandläggare, trafikplanerare, arbetsutskott etc. som har rätt att 
fatta beslut på delegation i respektive ärende. Vidare framgår för merparten av delegat-
ionsärenden/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten dock 
saknas ersättare för ett fåtal av delegationsärenden/punkter.  

Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till samhälls-
byggnadsnämndens nästkommande möte. I den kommungemensamma Anvisning för 
ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för an-
mälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för nämnden inga fastställda 
regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation.  

Handläggarna inkommer med listor på delegationsärenden till nämndsekreteraren. 
Nämndsekreteraren söker därefter från verksamhetssystemen fram beslut som fattats 
på delegation och tar dessa till nämnden. 

När en tjänsteperson handlagt och fattat ett beslut på delegation expedieras beslutet till 
berörd part. Beroende på vilken verksamhet inom samhällsbyggnadsnämndens verk-
samhetsområde som fattat delegationsbeslutet ser redovisningen till nämnden olika ut.  

I verksamhetssystemet ByggR (planer, bygglov) är delegationsbesluten kodade så att 
de går att söka ut och få med till delegationslistorna. Kodningen sker i och med att 
handläggaren väljer en av beslutsmallarna i systemen. Handläggarna behöver inte 
göra någon särskild handpåläggning för att delegationsbesluten ska komma med i lis-
torna vid utsökning. Besluten tas löpande och det går att utläsa om något beslut fallit 
bort/inte kommit med. Nämndsekreterare söker ut delegationsbeslutslistor enligt ett 

                                                
13 SBN, upprättad 2015-01-13 § 14, senast reviderad 2020-01-16 §6 
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visst datumintervall, utifrån stoppdatum för nya ärenden till nämnden. Nämndsekrete-
raren diarieför listorna i och ett fast ärende/samlingsärende ärendet läggs in på näst-
kommande nämndsammanträde. 

För markärenden, vuxenutbildningen och trafik (parkeringstillstånd för rörelsehindrade) 
är det upp till varje beslutsfattare att skriva in besluten manuellt i en egen lista som re-
spektive handläggare ansvarar för att skicka till nämndsekreterare i samband med 
stopptiden för nya ärenden till nämnd. Det är en begränsad grupp personer som fattar 
delegationsbeslut för vuxenutbildningen och trafik. Nämndsekreteraren tar emot listor 
via e-post och diarieför dessa och ärendet läggs in på nästkommande nämndsamman-
träde. 

För trafikärenden (dock inte parkeringstillstånd för rörelsehindrade) ”pekar” administra-
tör digitalt ut vilken nämnd besluten anmäls till och anger delegationspunkt i beslutets 
digitala handlingskort. Nämndsekreterare söker ut beslut enligt ett visst datumintervall. 
Denna utsökning sker i samband med att nämndsekreteraren lägger till delegationsbe-
sluten i kallelsen till nämnd, som egen ärendepunkt, dvs. de diarieförs inte som någon 
beslutslista i ett fast ärende utan det skapas en lista av nämndsekreteraren i själva 
handpåläggningen av kallelsen. 

Flyktingsamordningen fattar delegationsbeslut men dessa har enligt uppgift inte del-
getts nämnden. 

Det är handläggarens ansvar att inkomma med sina listor över delegerade ärenden i 
de fall de har personliga och manuella listor. Handläggare har fått information och ka-
lenderinbjudningar om när stoppdatum för inlämning är. För att säkerställa att fattade 
delegationsbeslut delges nämnden på nästkommande sammanträde har nämndsekre-
teraren en checklista med noteringar om vilka datumintervall som ska sökas ut i verk-
samhetssystemen. Dock gäller detta enbart för de listor som nämndsekreteraren söker 
ut i verksamhetssystemen. 

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden.   

Stickprov  
812 ärenden beslutades med hänvisning till delegation år 2019. Vi har kontrollerat 
nämndbeslut från januari och december 2019 samt tillhörande underlag för delegation. 
Utifrån dessa har vi plockat ut två ärenden för närmare kontroll.  

De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkom-
mande sammanträde under egen beslutspunkt, Delegationsbeslut. Delegationsären-
dena innehöll inte hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen.  

Ett delegationsbeslut måste enligt Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok do-
kumenteras skriftligt och undertecknas av delegaten. Ett av de två stickproven var inte 
undertecknade dock framgick det av underlaget vem som beslutat samt vilken funktion 
denna hade.  
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Sammanställning 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 812 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? NEJ 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? DELVIS 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  DELVIS 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.5.1 Bedömning - Samhällsbyggnadsnämnden 
Av delegationsordningen framgår att samtliga delegationsbeslut ska anmälas till sam-
hällsbyggnadsnämndens nästkommande möte, vilken funktion som har rätt att fatta be-
slut i respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att bygga bort sår-
barhet gällande delegerade beslut menar vi att det i de flesta fall behöver finnas utsedd 
ersättare till ordinarie delegat. I samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning sak-
nas ersättare för ett fåtal delegationsärenden/punkter. Vi rekommenderar därför nämn-
den att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.  

Det bör finnas nämndspecifik rutin för hantering av delegationsbeslut. Rutin kan med 
fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och utbildningsnämn-
den delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fastslås). Vi 
rekommenderar nämnden att besluta om nämndspecifika rutiner för hantering av dele-
gationsbeslut. 

Vi konstaterar att stickproven registrerats på ett korrekt sätt då de rapporterades till 
nämnden vid nästkommande sammanträde i egen punkt på dagordningen, Delegat-
ionsbeslut. Det saknades hänvisning till delegationspunkt i båda fallen och underskrift i 
ett av fallen. För att inget tvivel ska uppstå gällande vilken delegationspunkt som dele-
gationsbeslut tagits med stöd av anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör 
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framgå i varje delegationsbeslut. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa att dele-
gationspunkt framgår av fattat delegationsbeslut samt att Anvisningarna för ärendepro-
cessen, Ärendehandbok efterlevs vad gäller undertecknande av delegat. 

Att inte Flyktingsamordningen anmäler fattade delegationsbeslut till nämnden menar vi 
är anmärkningsvärt. Delegationsbeslut som inte anmälts till nämnd är ogiltiga. Vi upp-
manar nämnden att skyndsamt se över redan fattade delegationsbeslut kopplat till flyk-
tingsamordning för att rättssäkra besluten. Vidare uppmanar vi nämnden att framgent 
säkerställa att samtliga delegerade ärenden delges nämnden.   

Det finns alltid en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte är 
giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. 
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.  

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Vi noterar dock att det i delegationsordningen under avsnittet Anmälan av beslut 
hänvisas till fel § i kommunallagen.  

3.2.6 Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämndens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för 
Fastighets- och servicenämnden14, reviderades senast 2018-11-06. 

Delegationsordningen innehåller rubriker så som vad som menas med delegering, de-
legater, anmälan av delegationsbeslut, ärenden som inte får delegeras skillnaden mel-
lan verkställighet och beslut samt styrande dokument.  

Beslut, rutiner och uppföljning 
Delegationsordning fastslår vilken funktion så som förvaltningschef, avdelningschef, 
controller, ordförande etc. som har rätt att fatta beslut på delegation i respektive 
ärende. Vad delegaten får fatta beslut om framgår tydligt. Vidare framgår för vissa de-
legationsärenden/punkter vem som explicit har rätt att ersätta den ordinarie delegaten 
dock saknas ersättare för vissa delegationsärenden/punkter. 

Fastighets- och servicenämnden har utsett förvaltningschef som ersättare vid ordinarie 
delegats förfall dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter för-
valtningschefen.  

Delegationsordningen fastslår att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till fastighets- 
och servicenämnden nästkommande möte. Av den kommungemensamma Anvisning 
för ärendeprocessen, Ärendehandbok finns visst stöd avseende regler och rutiner för 
anmälan av delegationsbeslut. Utöver anvisningen finns det för fastighets- och service-
nämnden inga fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd 
av delegation.  

Enligt uppgift pågår det ett arbete med att uppdatera och förtydliga delegationsbestäm-
melserna. Ambitionerna är att delegationsbestämmelserna ska bli tydligare och säker-
ställa att alla beslut som fattas med stöd av delegation formaliseras i delegationsbeslut. 

                                                
14 FSN, upprättad 2015-01-22 § 2, senast reviderad 2018-11-06 § 75 
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Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden.   

Stickprov  
Av de 16 delegationsbesluten som tagits under år 2019 valdes två ut för närmare 
granskning, ett ärende från januari respektive ett från december. 

Av de två stickproven som valts ut framgick tydligt av vad det delegerade ärendet av-
såg, hänvisning till delegationspunkt samt vem som var delegat. Tillhörande underlag 
var i samtliga delar tydliga. Delegaten som undertecknat delegationsbeslutet var kor-
rekt enligt fastställd delegationsordning. De stickprovskontrollerade delegationsbeslu-
ten anmäldes till nämnden på nästkommande sammanträde under egen beslutspunkt, 
Redovisning av delegationsbeslut. 

Sammanställning 

Fastighets- och servicenämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 16 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS15 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? JA 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? JA 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.6.1 Bedömning – Fastighets- och servicenämnden 
Delegationsordningen stipulerar att samtliga delegationsbeslut ska anmäls till nämnden 
på nästkommande möte. Vidare framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i 
respektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. För att bygga bort sårbarhet 

                                                
15 Det finns en generell punkt i delegationsordningen vilken stipulerar ”Rätt att vid förfall för angiven tjäns-
temannadelegat utöva den delegerande beslutanderätten” 
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gällande delegationsbeslut menar vi att det i de flesta fall bör finnas utsedd ersättare till 
ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att det finns ut-
sedd ersättare till ordinarie delegat.  

Vi anser att det bör finnas nämndspecifika rutiner för hantering av delegationsbeslut. 
Rutinen kan med fördel vara en del i den befintliga delegationsordningen (se barn- och 
utbildningsnämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbe-
slut fastslås).  

Vår bedömning är att båda de stickprovskontrollerade ärendena hanterats korrekt och 
med transparens. 

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Dock är vår bedömning att finns det skäl att se över delegationsordningen bland 
annat utifrån att det finns exempelvis arbetsuppgifter som anses som verkställighet 
men ingår i delegationsordningen.  

3.2.7 Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens delegationsordning, Delegationsordning för gemensam 
Överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 16, reviderades senast      
2019-12-12. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken (FB). De 
beslut som fattas för nämnden har därmed sitt stöd i Föräldrabalkens lagstiftning vilket 
innebär att beslut i ett ärende enligt Föräldrabalken som har fattats på delegation inte 
behöver anmälas för nämnden i enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken.  

Detta innebär att det inte är många beslut som fattas på delegation och som ska åter-
rapporteras till nämnden. Nämnden har dock i delegationsordningen bestämt att vissa 
beslut som fattas på delegation ändå ska anmälas till nämnden. Av fastslagen delegat-
ionsordning framgår att det är nio ärenden som ska anmälas till nämnden. Utöver 
dessa finns det ytterligare fyra ärenden som ska anmälas om de överstiger tre prisbas-
belopp.  

Beslut, rutiner och uppföljning 
Av delegationsordningen framgår vilken funktion så som administratör, handläggare, 
ordförande etc. som har rätt att fatta beslut i respektive ärende samt vad delegaten får 
fatta beslut om.  

Hur beslut ska anmälas till nämnd framgår inte tydligt av delegationsordningen. Däre-
mot hänvisar företrädare för verksamheten till Anvisning för ärendeprocessen, Ärende-
handbok där det framgår att ”Registrator registrerar beslutet och anmäler det till näst-
kommande nämndsammanträde”. Utöver anvisningen finns det för överförmyndar-
nämnden inga fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd 
av delegation. 

                                                
16 ÖFN, upprättad 2013-08-14, senast reviderad 2019-12-12 
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De fem personer som idag fattar beslut med stöd av delegation anmäler enligt företrä-
dare för verksamheten ärendena till nämnden. Det genomförs inga kontroller att samt-
liga fattade delegationsbeslut anmälts till nämnden. Företrädare för verksamheten 
framhöll att det alltid finns en möjlig risk att ärenden inte redovisas för nämnden. 

Verksamhetsföreträdare uppgav att när handläggare/administratör/ordförande har fattat 
ett delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden tas kopia på beslutet och sätts in i 
separat pärm. Sekreterare i nämnden tar med pärmen och återrapporterar besluten vid 
nästkommande sammanträde. Detta dokumenteras under rubriken meddelande i 
nämndens protokoll. 

Det redovisas en samlad statistik av delegerade ärende årligen, exempelvis byte av 
godemän/förvaltare. 

Stickprov  
För år 2019 fanns det 177 delegerade ärenden, av dessa var enligt företrädare för 
verksamheten 176 ärenden kopplade till Föräldrabalken och behövde därmed inte del-
ges nämnden.  

Det delegationsbeslut som återrapporterats under år 2019 redovisades vid nästkom-
mande sammanträde under punkten Meddelande. Underlaget till delegationsbeslutet 
var ett ”Uttagsmedgivande”. Det saknades hänvisning till vilken delegations-
punkt/ärende/lagrum beslutet fattats på däremot var uttagsmedgivandet undertecknat 
av delegaten. 

Sammanställning 

Överförmyndarnämnden  

Antal delegationsbeslut år 2019 177 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? NEJ 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  NEJ 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? NEJ 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? JA 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 
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Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.7.1 Bedömning – Överförmyndarnämnden 
Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i respek-
tive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Däremot framgår det inte vem som 
har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. För att bygga bort sårbarhet menar vi att 
det i de flesta fall behöver finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommen-
derar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.  

Delegationsordningen är till viss del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Dock konstaterar vi att nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 40 § ska besluta i 
vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till 
nämnden. Detta är inte tydligt i överförmyndarnämndens delegationsordning. Vi rekom-
menderar därför överförmyndarnämnden att tydliggöra hur beslut som fattas på dele-
gation genom kommunallagen ska anmälas till nämnden. 

Vi konstaterar att det saknas nämndspecifika regler/rutiner för beslut som fattas med 
stöd av delegation, verksamhetsföreträdare hänvisar till den kommunövergripande An-
visning för ärendeprocessen, Ärendehandbok. Av anvisningen framgår inte hur hante-
ring av delegationsbeslut som fattats utifrån exempelvis Föräldrabalken ska hanteras. 
Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa att rutin för delegationsbeslut finns, 
vilket med fördel kan ingå som en del i delegationsordningen (se barn- och utbildnings-
nämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fast-
slås). Vidare ska ett delegationsbeslut enligt anvisningen dokumenteras kortfattat och 
utgöra en handling i ett ärende samt att mall från ärendehanteringssystemet ska an-
vändas, vilket inte var fallet i det stickprov vi tagit del av. Nämnden bör säkerställa att 
det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efterlevs. 

För transparens och spårbarhet menar vi att beslut tagna på delegation ska hanteras i 
egen punkt vid nämndssammanträde. Vi rekommenderar därför nämnden att lägga till 
en egen punkt för delegerade ärenden på dagordningen, inte redovisas under punkten 
”Meddelande” som idag görs.  

3.2.8 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens delegationsordning, Delegationsbestämmelser för Kommunstyrel-
sen17, reviderades senast 2019-04-29. 

Delegationsordningen inleds med beskrivning av vad som menas med delegation, de-
legater, anmälan av delegationsbeslut, ärenden som inte får delegeras, skillnad mellan 
verkställighet och delegationsbeslut samt styrande dokument. 

Utöver delegationsordning och ärendehandboken har Rutin delgivningar och anmäl-
ning av delegationsbeslut tagits fram. Av rutinen framgår hur registrator respektive sek-

                                                
17 KS, upprättad 2009-11-30 § 259, senast reviderad 2019-04-29 § 143 
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reterare ska hantera ärenden avseende delegationsbeslut. Rutinen avser delegations-
ärenden för kommunstyrelsen och är en handbok där respektive moment i handlägg-
ning av delegationsbeslut beskrivs.  

Beslut, rutiner och uppföljning 
Av fastslagen delegationsordning framgår vilken funktion så som kommunchef, ekono-
michef, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunjurist etc. har rätt att fatta beslut på 
delegation i respektive ärende. Delegationsordningen fastslår ersättare till ordinarie de-
legat för viss del av ärenden/punkter dock inte samtliga. 

Delegationsordningen fastslår tydligt vad delegaten får fatta beslut om samt att dele-
gationsbeslut ska anmäls till nämndens nästkommande möte. 

Kommunstyrelsen har utsett förvaltningschef som ersättare vid ordinarie delegats förfall 
dock framgår det inte av delegationsordningen vem som ersätter kommunchefen.  

Av Rutin delgivningar och anmälning av delegationsbeslut tydliggörs vad registrator re-
spektive sekreterare ansvarar för i delegationsprocessen samt hur ärendet ska hante-
ras i verksamhetssystemet. 

När delegat tagit beslut på delegation skickas det undertecknade beslut till registrator 
för registrering. Registrator ”anmäler” handlingen för delgivning till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde via verksamhetssystemet. Registratorn anger beslutsda-
tum och delegationspunkt.  

När kommunsekreterare sammanställer kallelsen anmäls särskild punkt för delegat-
ionsärendena. Via verksamhetssystemet genereras en lista på aktuella anmälda dele-
gationsbeslut.  

Hantering av delegationsärenden menade företrädare för verksamheten framgår av 
Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken och Delegationsbestämmelser för 
Kommunstyrelsen. Det anordnas även utbildning i form av ”Skrivarstugor” i hantering 
av ärenden för handläggare i verksamhetssystemet. 

Det genomförs inga kontroller eller uppföljning att samtliga fattade delegationsbeslut 
anmälts till nämnden. 

Stickprov  
År 2019 fattades 191 beslut med stöd av delegation. Vi har kontrollerat december och 
januari 2019 nämndbeslut samt tillhörande underlag för delegation. Utifrån dessa har vi 
plockat ut två ärenden för närmare kontroll.  

De stickprovskontrollerade delegationsbesluten anmäldes till nämnden på nästkom-
mande sammanträde under egen beslutspunkt, Redovisning av delegationsbeslut. De-
legationsärendena innehöll hänvisning till delegationspunkt i delegationsordningen. Av 
underlagen i stickproven framgick det inte tydligt att det var ett delegationsbeslutsä-
rende. Det ena ärendet hade titeln ”Tilldelningsbeslut” och det andra ”Yttrande”. I båda 
fallen fanns signering samt vilken funktion delegaten hade. 
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Sammanställning 

Kommunstyrelsen  

Antal delegationsbeslut år 2019 191 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? JA 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? JA 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ 

3.2.8.1 Bedömning – Kommunstyrelsen 
Att det finns en styrelsespecifik anvisning, Rutin delgivningar och anmälning av dele-
gationsbeslut, där handläggning av delegationsbeslut framgår anser vi är bra. Dock an-
ser vi att rutin för delegationsbeslut kan kompletteras ytterligare med hela ärende-
gången. Detta kan med fördel ingå i delegationsordningen, se barn- och utbildnings-
nämnden delegationsbestämmelser avsnitt 3.2.1 där rutin för delegationsbeslut fast-
slås). 

Delegationsordningen är till största del ändamålsenlig och uppfyller kommunallagens 
krav. Av delegationsordningen framgår vilken funktion som har rätt att fatta beslut i re-
spektive ärende samt vad delegaten får fatta beslut om. Däremot framgår det inte på 
samtliga punkter/ärenden vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Vi an-
ser att det i de flesta fall bör finnas utsedd ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommen-
derar därför nämnden att säkerställa att det finns utsedd ersättare till ordinarie delegat.   

Vi konstaterar att de stickprovskontrollerade delegationsbesluten dokumenteras skrift-
ligt och undertecknas av delegaten i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, 
Ärendehandbok. Enligt anvisningen ska dokumentmallar från ärendehanteringssyste-
met användas vid skapande av delegationsbeslut vilket vi bedömer inte använts då det 
ena stickprovet uppgavs vara ett tilldelningsbeslut och det andra ett yttrande. Vi rekom-
menderar styrelsen att säkerställa efterlevnad av stödjande dokument Anvisning för 
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ärendeprocessen, Ärendehandbok. Stickproven redovisades till kommunstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och nämnderna till viss del finns har ändamålsenliga och rättssäkra rutiner för att sä-
kerställa hantering av delegationsbeslut. Dock delgavs inte samhällsbyggnadsnämn-
den samtliga delegationsbeslut vilket vi anser är anmärkningsvärt. Delegationsbeslut 
som inte anmäls till nämnden/styrelsen är inte är giltiga. Det framkom även att kultur- 
och fritidsnämnden inte anmälde delegerade ärenden till nästkommande samman-
träde. 

I granskningen framkom det att socialnämnden och överförmyndarnämnden inte beslu-
tat i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade ärenden ska an-
mälas till nämnden enligt kommunallagen.  

Vidare framom att den kommunövergripande anvisningen Anvisning för ärendeproces-
sen, Ärendehandbok inte efterlevs fullt ut bland annat saknas skriftlig dokumentation 
och undertecknande av delegat på vissa stickprovskontroller som togs. 

Är styrelse och nämndernas delegationsbestämmelser ändamålsenliga och 
uppfyller de kommunallagens krav?  
Vår bedömning är att delegationsbestämmelserna till största del är ändamålsenliga och 
uppfyller kommunallagens krav. Dock ej socialnämnden och överförmyndarnämnden 
då dessa inte beslutat i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delege-
rade ärenden ska anmälas till nämnden enligt kommunallagen 6 kap. 40 §.  

Är delegationsordningarna tydliga vad avser vem som får fatta beslut?  
Delegationsordningarna är tydliga med vem som får fatta beslut. Däremot så är det 
bara socialnämnden som säkerställt ersättare till ordinarie delegat för samtliga delegat-
ionspunkter/ärenden. Detta genom en generell skrivning där det framgår att om ordina-
rie delegat har förfall och beslut inte kan dröja ska ärendet avgöras av delegatens 
närmsta chef om inget annat anges. Fastighets- och servicenämnden samt kommun-
styrelsen har även de genom generell skrivning utsett förvaltningschef/kommunchef 
som ersättare vid ordinarie delegats förfall dock framgår det inte av delegationsord-
ningen vem som ersätter förvaltnings- respektive kommunchef. 

Överförmyndarnämnden har inte fastslagit ersättare till någon beslutspunkt/ärende. Uti-
från bland annat sårbarhetsperspektivet anser vi att det i de flesta fall bör finnas utsedd 
ersättare till ordinarie delegat. Vi rekommenderar därför nämnder/styrelse som inte har 
utsedda ersättare till samtliga punkter/ärenden att säkerställa att det finns utsedd ersät-
tare till ordinarie delegat.  

Är delegationsordningarna tydliga vad delegaten får fatta beslut om?  
Delegationsordningarna är tydliga med vad delegaten får fatta beslut om. 

Vid stickprovskontroller saknades hänvisning till vilken delegationspunkt som åberopas 
i flertalet fall. För att inget tvivel ska uppstå gällande på vilken delegationspunkt som 
delegationsbeslut fattats på anser vi att hänvisning till delegationspunkt bör framgå av 

(83 of 208)



 

 31 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Piteå kommun 

 Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation  

 

 2020-04-20 

varje underlag för delegationsbeslut. Vi rekommenderar därför nämnden att säkerställa 
att hänvisning till delegationspunkt framgår av samtliga delegationsbeslut.  

Är delegationsordningarna tydliga avseende hur besluten skall anmälas?  
För merparten av nämnder och styrelse är delegationsordningarna tydliga med hur be-
slut ska anmälas. Dock ej för socialnämnden och överförmyndarnämnden. Vi uppma-
nar därför social- och överförmyndarnämnden att besluta, i enlighet med kommunalla-
gen 6 kap. 40 §), i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegerade 
ärenden ska anmälas till nämnden. 

Finns fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd 
av delegation? Efterlevs dessa? 
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen fastslagit rutin för hantering 
av delegerade ärenden för nämnden. Att ha nämndspecifika rutiner/regler menar vi är 
mycket bra bland annat utifrån om det finns nämndspecifika delar att förhålla sig till, så 
som exempelvis Föräldrabalken och sekretess. Vi rekommenderar därför övriga nämn-
der/styrelsen att ta fram nämndspecifika rutiner. Dessa kan med fördel ingå i delegat-
ionsordningen. 

Kommunstyrelsen har en styrelsespecifik rutin, Rutin delgivningar och anmälning av 
delegationsbeslut. Denna rutin är kopplat bland annat mot fördelning av ansvar och 
hantering av ärendesystemet.  

Genom den kommunövergripande anvisningen fastslås hur ett delegationsärende ska 
hanteras. Ett delegationsbeslut måste enligt anvisningen dokumenteras skriftligt och 
undertecknas av delegaten. Delegationsbeslut ska dokumenteras kortfattat och utgör 
en handling i ett ärende. I ärendehanteringssystemet finns dokumentmallar för delegat-
ionsbeslut som ska användas. Handläggare ansvarar för detta och meddelar registrator 
att beslut tagits. Att denna kommungemensamma anvisning finns på plats anser vi är 
mycket bra, dock efterlevs denna inte fullt ut. Av de stickprovskontroller vi genomfört 
saknas i vissa fall handlingar, underskrifter samt att angivna dokumentmallar inte an-
vänds.  

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt?  
Utifrån den översiktliga genomgång vi gjort är vår bedömning att beslut som fattas med 
stöd av delegation registreras korrekt i de flesta nämnder/styrelse. Dock har vi i våra 
stickprovskontroller för socialnämnden inte kunnat bedöma om registrering skett på ett 
korrekt sätt då hantering inte sker i enlighet med Anvisning för ärendeprocessen, Ären-
dehandbok och för kultur- och fritidsnämnden saknas handlingar för delegationsbeslut.  

Hur återrapporteras beslut fattade på delegation till nämnden?  
Av stickprovskontroller framgår att barn- och utbildningsnämnden, miljö- och tillsyns-
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, fastighets- och servicenämnden, överförmyn-
darnämnden och kommunstyrelsen återrapporterar delegationsbeslut vid nästkom-
mande nämnde/styrelse. Däremot var så inte fallet för kultur- och fritidsnämnden. Vi-
dare kan vi inte uttala oss om socialnämnden fick redovisat delegationsärendena vid 
nästkommande nämnd då det inte från den dokumentation vi tagit del av för stickprovs-
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kontroller framgår om ärendena redovisades vid nästkommande nämnd. Vi rekommen-
derar kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att fastslagen delegationsordning efter-
levs genom att anmäla delegerade beslut vid nästkommande sammanträde.  

Hur följer nämnden upp delegationsbeslut? 

Det sker ingen uppföljning av delegationsbeslut.  

Genomförs kontroller av att samtliga delegationsbeslut anmäls till sty-
relse/nämnd? 
Ingen kontroll i syfte att kontrollera att samtliga delegationsbeslut anmäls till sty-
relse/nämnd genomförs. 

Generellt finns det en risk att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed inte 
är giltiga. Vi anser därför att uppföljning av delegationsbeslut bör genomföras årligen. 
Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens internkontrollplan.  

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnderna 
att:  

— utse ersättare till ordinarie delegat. 

— säkerställa att hänvisning till delegationspunkt/ärende framgår av delegationsbeslut. 

— säkerställa att social- och överförmyndarnämnden efterlever kommunallagen 6 kap. 
40 §. 

— det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok efter-
levs. 

— ta fram nämndspecifik rutin för delegerade ärenden. 

— säkerställa att samtliga delegationsbeslut delges nämnden/styrelsen vid nästkom-
mande sammanträde. 

— ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnd/styrelse. 

— säkerställa och följa upp att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnd/styrelse. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Camilla Strömbäck  Eva Henriksson 
Kommunal revisor och kundansvarig  Kommunal revisor 
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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A Sammanställning nämnder/styrelse 

 

 BUN SOC KFN MTN SBN FSN ÖFN KS 

Antal delegationsbeslut år 2019 443 22 466 57 35 812 16 177 191 

Är delegationsordning tydliga vad avser vem som får fatta beslut? JA JA JA JA JA JA JA JA 

Finns utsedd ersättare till respektive delegationspunkt/ärende? DELVIS JA DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS NEJ DELVIS 

Är delegationsordningen tydlig avseende vad delegaten får fatta beslut om? JA JA JA JA JA JA JA JA 

Är delegationsordningen tydlig avseende hur beslut skall anmälas?  JA NEJ JA JA JA JA NEJ JA 

Finns fastställda rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation?  JA DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS 

Registreras beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? JA - NEJ JA JA JA JA JA 

Finns hänvisning till delegationspunkt? DELVIS - NEJ DELVIS NEJ JA NEJ JA 

Undertecknas delegationsbeslut av delegaten? DELVIS  - NEJ DELVIS DELVIS JA JA JA 

Återrapporteras delegerade ärenden vid nästkommande sammanträde?  JA - NEJ JA DELVIS JA JA JA 

Följer nämnden upp delegationsbeslut? NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Genomförs kontroller att samtliga delegationsbeslut anmäls till styrelse/nämnd? NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 177 NEJ 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 87
Internkontrollplan för hälso- och sjukvård 2020
Diarienr 20SN121

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta internkontrollplan för hälso- 
och sjukvård 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till uppgift att 
besluta om internkontrollplan för det kommande året. Planens utformning har tagits fram för 
att ge en översiktlig bild över uppföljningen och ansvarsfördelningen. I planen framgår att en 
sammanställning av resultaten ska göras och resultaten ska vara underlag till den årliga 
patientsäkerhetsberättelse som socialnämnden ska följa upp, redovisa och godkänna senast 1 
mars årligen.

Med anledning av Corona-krisen har arbetet med framtagandet av internkontrollplan HSL inte 
genomgått samma process som brukligt utan planen och riskanalysen är en kopia av fjolåret.

Beslutsunderlag
 Internkotrollplan för hälso- och sjukvård 2020
 Internkontrollplan HSL 2020
 Internkontrollplan HSL 2020 - med korrigeringar
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020
 Bilaga Uppföljningsparametrar HSL 2020 - med korrigeringar
 Riskanalys inför Internkontrollplan HSL 190403
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Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2020

Bakgrund
 Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ definieras nämndernas ansvar för den 

interna kontrollen, Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller författning som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-02-17) framgår att med intern styrning och 
kontroll avses den process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Vidare framgår att nämnden ska årligen upprätta en internkontrollplan, som 
utifrån verksamhetens processer, behandlar relevanta risker för att på en 
rimlig nivå säkerställa att verksamheten lever upp till de av fullmäktige 
fastställda målen, verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, 
det vill säga med god ekonomisk hushållning, informationen om 
verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs,  
möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. 
För varje risk ska en riskanalys, utifrån sannolikhet och konsekvens för 
verksamheten utföras. För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan 
på verksamheten ska kontrollmoment och om möjligt förebyggande 
aktiviteter planeras. 

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Enligt 10§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts,

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2020-02-19) ska socialnämnden årligen besluta 
om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska följa upp att kontroller görs 
enligt internkontrollplan och att åtgärder vidtas utifrån resultatet av 
granskningar. Säkerställa att arbetet med egenkontroll sker i enlighet med 
regleringen och följa upp övergripande sammanställning av resultatet för 
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egenkontroll. För att stärka verksamhetens fokus på egenkontroll ska det 
fortsatt tydliggöras vad som anses vara egenkontroll, MAS-kontroll 
respektive vårdgivarens internkontrollansvar i bilagan uppföljningsplan.

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utöva sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens patientsäkerhet.

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård.

Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende.
 Hemsjukvård
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen.

         Genomförande och redovisning
      
MAS i samarbete med berörda avdelningschefer och verksamhetschef  HSL är ansvarig 
för att initiera arbetet med internkontrollen och att instruktioner finns för hur kontrollen 
ska genomföras. Respektive enhetschef är ansvarig för att utse och säkerställa att de 
personer som får till uppgift att utföra kontroller får information om detta och att 
uppgifterna utförs.

Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och ledningen. 

           Uppföljningsplan
Redovisas i bifogad bilaga.
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Internkontrollplan hälso- och sjukvård 2020

Bakgrund
 Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ definieras nämndernas ansvar för den 

interna kontrollen, Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller författning som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,

 Enligt Piteå kommuns policy för intern kontroll och styrning (beslutad av 
kommunfullmäktige 2015-02-16 2020-02-17) framgår att med intern 
styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Vidare framgår att nämnden ska årligen upprätta en 
internkontrollplan, som utifrån verksamhetens processer, behandlar 
relevanta risker för att på en rimlig nivå säkerställa att verksamheten lever 
upp till de av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk 
hushållning, informationen om verksamheten och om den finansiella 
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, de lagar, regler 
och riktlinjer som finns följs,  möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och förebyggs. För varje risk ska en riskanalys, utifrån 
sannolikhet och konsekvens för verksamheten utföras. För alla risker som 
bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment och 
om möjligt förebyggande aktiviteter planeras. ansvarar nämnder för att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt enligt kommunallagen,

 Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap. 1§ ska vårdgivaren planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. Enligt 10§ ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts,

 Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
ska vårdgivaren utöva egenkontroll, enligt socialnämndens ledningssystem 
(beslutad av socialnämnden 2018-10-24 2020-02-19) ska socialnämnden 
årligen besluta om interna kontrollplaner. Avdelningarna ska följa upp att 
kontroller görs enligt inernkontrollplan och att åtgärder vidtas utifrån 
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resultatet av granskningar. Säkerställa att arbetet med egenkontroll sker i 
enlighet med regeleringen och följa upp övergripande sammanställning av 
resultatet för egenkotroll. säkerställa att processerna håller god kvalitet, 
utöva egenkontroll och leverera in resultat och vidta åtgärder utifrån 
resultatet av egenkontroll och internkontrollerna.
För att stärka verksamhetens fokus på egenkontroll ska det i ett första steg 
under 2019 fortsatt tydliggöras vad som anses vara egenkontroll, MAS-
kontroll respektive vårdgivarens internkontrollansvar i bilagan 
uppföljningsplan.

 I kommunernas hälso- och sjukvård skall det finnas en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer. Grundläggande bestämmelser om medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan ges i 11.4 § HSL och i 
4.6 § Hälso- och sjukvårdsförordning. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan ska utöva sitt ansvar inom sitt ansvarsområde genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet.

Dessa sammanvägda parametrar utgör grunden till internkontrollplan för hälso- och 
sjukvård.

Hälso- och sjukvård i kommunen bedrivs vid
 Vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboende.
 Hemsjukvård
 Stöd- och omsorgsboenden inkl. dagliga verksamheter 
 Äldrecentra (avlösningsverksamhet och utredningsverksamhet) inklusive dagliga 

verksamheter
 Rehabenheten 

Revidering av internkontrollplanen
Internkontrollplanen revideras årligen av MAS och beslutas av nämnden. För att MAS 
och verksamheterna ska kunna förbereda och ta fram underlag för internkontrollen ska 
internkontrollplanen vara fastställd senast den 30 juni årligen.

         Genomförande och Redovisning
      
MAS i samarbete med berörda verksamhetsområde avdelningschefer och 
verksamhetschef  HSL är ansvarig för att initiera arbetet med internkontrollen och att 
instruktioner finns för hur kontrollen ska genomföras. Respektive enhetschef är 
ansvarig för att utse och säkerställa att de personer som får till uppgift att utföra 
kontroller får information om detta och att uppgifterna utförs.
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Redovisning sker i årligen i patientsäkerhetsberättelsen och presenteras för 
socialnämnden och verksamheterna ledningen. 

           Uppföljningsplan
Redovisas i bifogad bilaga.
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Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll)

Parameter   

       

Särskilt 
boende 
för äldre

Hemsju
kvården

Stöd- och 
omsorgs
boenden

Äldre
centra

Rehab
enheten

Kommentar

E = Egenkotroll
M = MAS kontroll
I =Internkontroll

Ansvarsfördelning När

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut
Journalgranskning/ 

Dokumentation

Inklusive riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, munhälsa, 

blåsdysfunktion 

X X X X

10 % av journalerna 

E + M + I

Verksamheten Klart senast 10/10

Basalhygien

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument.

Avser all personal i särskilt boende för äldre samt äldrecentra.   

Lärande granskning + självskattning.

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten. 

Självskattning.

E + I

Verksamheten Klart senast 10/10

Läkemedelsavvikelser X X X X Statistik från VIVA-administratör.

E+M+I

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet
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Övriga avvikelser X X X X X Statistik från VIVA-administratör. Informationsöverföring, Medicin 

tekniska produkter

E+M+I

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet

Fallskaderegistreringar X X X Statistik från VIVA-administratör.

E

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet

Frågor om inkontinens X X X E Verksamheten Klart senast 10/10

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

E

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs.

Klart senast 10/10

Granskning av läkemedels- hanteringen

X X X X

E+M+I MAS via apoteksgranskare Oktober

Samordnade individuella planer – SIPar X E Verksamheten 10/1

Delegeringar X X X X X E + M Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar.

Klart senast 10/10

Indikatorer
(omvårdnad, förbättringsarbete)

Trycksår

X X X X

Alla trycksår ska avvikelsehanteras och därmed får vi måttet på hur 

många trycksår, målet är att ta bort denna parameter, men vi 

behöver se att avvikelserna i så fall rapporteras rätt…

E

Verksamheten Klart senast 10/10

Antal fokuspatienter X E Verksamheten Klart senast 10/1

Läkemedelsanvändning X E Verksamheten Klart senast 10/10
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Verksamheternas beskrivning av nya 

arbetssätt som har betydelse för 

patientsäkerheten,

X X X X X

E Verksamheten

MAS skickar ut frågor

Klart senast 10/10

Avtalsuppföljning

Läkaravtal särskilt boende X X E Verksamheten Klart senast 10/10
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Uppföljningsparametrar (egenkontroll, MAS-kontroll och internkontroll)

Parameter   

       

Särskilt 
boende 
för äldre

Hemsju
kvården

Stöd- och 
omsorgs
boenden

Äldre
centra

Rehab
enheten

Kommentar

E = Egenkotroll
M = MAS kontroll
I =Internkontroll

Ansvarsfördelning När

Uppföljning av riktlinje /författning/ 
beslut
Journalgranskning/ 

Dokumentation

Inklusive riskbedömningar fall, 

nutrition, trycksår, munhälsa, 

blåsdysfunktion 

X X X X

10 % av journalerna 

E + M + I

Verksamheten Klart senast 10/10

Basalhygien

X X X X X 

Avser all personal i SO-boenden. Självskattningsdokument.

Avser all personal i särskilt boende för äldre samt äldrecentra.   

Lärande granskning + självskattning.

Avser all personal i hemsjukvården och rehab enheten. 

Självskattning.

E + I

Verksamheten Klart senast 10/10

Läkemedelsavvikelser X X X X Statistik från VIVA-administratör.

E+M+I

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet
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Övriga avvikelser X X X X X Statistik från VIVA-administratör. Informationsöverföring, Medicin 

tekniska produkter

E+M+I

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet

Fallskaderegistreringar X X X Statistik från VIVA-administratör.

E

Verksamheten 10/1 dras statistik 

ur systemet

Frågor om inkontinens X X X E Verksamheten Klart senast 10/10

Skydd- och begränsnings-

åtgärder X X X

Rehabenheten och de särskilda boendena ska samverka när de följer 

upp skydd- och begränsningsåtgärder. 

E

Verksamheten, rehabenheten 

är behjälplig till 

verksamheterna i de fall det 

behövs.

Klart senast 10/10

Granskning av läkemedels- hanteringen

X X X X

E+M+I MAS via apoteksgranskare Oktober

Samordnade individuella planer – SIPar X E Verksamheten 10/1

Delegeringar X X X X X E + M Verksamheten rapporterar in 

antal årsarbetare och antal 

gällande delegeringar.

Klart senast 10/10

Indikatorer
(omvårdnad, förbättringsarbete)

Trycksår

X X X X

Alla trycksår ska avvikelsehanteras och därmed får vi måttet på hur 

många trycksår, målet är att ta bort denna parameter, men vi 

behöver se att avvikelserna i så fall rapporteras rätt…

E

Verksamheten Klart senast 10/10

Antal fokuspatienter X E Verksamheten Klart senast 10/1

Läkemedelsanvändning X E Verksamheten Klart senast 10/10
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Verksamheternas beskrivning av nya 

arbetssätt som har betydelse för 

patientsäkerheten,

X X X X X

E Verksamheten

MAS skickar ut frågor

Klart senast 10/10

Avtalsuppföljning

Läkaravtal särskilt boende X X E Verksamheten Klart senast 10/10
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Risk- och väsentlighetsanalys inom HSL Socialtjänsten Piteå Kommun 2020 Av gruppen bedömt som de mest riskfyllda områdena och därav utsedda att vara de tre 

områden som skulle ha lyfts ut till att vara nämndens interna kontroll om vi var tvungna att välja.

Parameter Reglering Risker Sannolikhet Konsekvens Risk/ Rekommenderat 

Väsentlighet kontrollområde

Journalföring/dokumentation Patientdatalagen Risk att viktiga parametrar inte journalförts, eller journalförts felaktigt 4 4 16 Ja

Föreskrift Risk att behandlingar uteblir, riska för att man inte uppmärksammar viktiga  insatser, #NAMN?

Risk för felbehandlingar.

Riskbedömning fall, nutrition, trycksår, munhälsa. Rutiner Nämnden behöver följa att det förbyggande arbetet sker så som beslutat. 

Om inte det förbyggande arbetet fortlöper finns risk för frakturer, undernäring,

trycksår och undermålig munhälsa som kan leda till ex. undernäring.

Basal hygien Lag Risk för vårdrelaterade infektioner, konsekvenserna kan bli stora för den drabbadel 4 4 16  

Föreskrift  patienten, men även för personal.

Riktlinje

Avvikelser,läkemedel och övriga avvikelser inom HSL-området Lag Risk att förbättringsarbete försämras om avvikelser inte förs . Risk för 

Föreskrift att alla inte blir medvetna om förbättringsbehov. Risk för att fler patienter drabbas. 4 4 16 Ja

Rutin (ledningssystem, Lex Maria)

Fall och fallskador Föreskrift Fall och fallskador är viktigt att följa upp för att se att det förbyggande arbetet

Rutin sker och är en viktig markör att följa för att motverka frakturer och för tidig död. 4 4 16 Ja

Uppföljning inkontinens Föreskrift Risk för felaktiga hjälpmedelsförskrivningar, risk att det förskrivs 4 2 8 Ja, arbetet

Riktlinje inkontinenshjälpmedel som skulle ha kunnat avhjälpas på annat sätt. behöver utv.

SIP i hemsjukvård Lag Om inte SIP nyttjas i rätt omfattning blir det oklart för patienten till vem den

Avtal ska vända sig för att få hjälp med sitt behov. 4 4 16 Ja

Samverkansdokument Om inte SIP finns blir det oklart vilka uppdrag som den kommunala HSL har tagit över.

Rutiiner Risk för att medicinska uppdrag uteblir om det inte finns nedskrivet.

Skydd och begränsningsåtgärder Lag Skydd och begränsningsåtgärder får endast nyttjas för att skydda individer. Detta 

Rutin kan påverka självständigheten. 4 4 16 Ja

Skaderisker om åtgärderna används felaktigt.

Granskning av läkemedelshanteringen Föreskrift Författningsreglerat. Förbättringsarbete och kontroll att rutinerna för 

Rutin läkemedelshanteringen följs i verksamheterna. 4 4 16 Ja

Delegeringar Föreskrift Schablon 30 delegeringar/ssk. MAS-uppf. Ansvar. Om en ssk har för många delegeringar

Rutin med nuvarande arbetsfördelning finns risk att delegeringsprocessen inte håller 4 4 16 Ja

kvalitet och regler. Risk för att det sker felaktigheter kopplat till delegationer.

Uppföljning antal  trycksår,  (ny struktur fr 2019?) Lag Trycksår är en vårdskada för den drabbade. Katetrar får endast 4 4 16 Ja

användas i medicinska syften. Ej av omvårdnadsskäl. 

Uppföljning av katetrar, sonder Vi kan ej påverka denna omfattning, vi ser ej syftet till uppföljningen. Vårdrelaterade x x Utgår

infektioner skulle vara av större värde att mäta. Översyn under 2018. Anses ej vara

kvalitetsmätande

Läkemedelsanvändning i vård- och omsorgsboende Indikatorer från socialstyrelsen Risk för fallskador och andra biverkningar om det sker en överanvändning av Ja

riskläkemedel.

Diskussion - fortsätta? Vems ansvar? Vi har nytta av data i diskussioner. Värdera!

Verksamhetens beskrivning av nya arbetssätt som har Lag Ingår somn uppföljning i patientsäkerhetsberättelsen. Risk för att det inte sker en 

betydelse för patientsäkerheten spridning av innovationer om de inte delas med utav.

Läkaravtal särskilt boende Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga 2 3 6 Ja

medicinska uppgifter inte tas om hand.

Läkaravtal ordinärt boende Avtal Om inte patienterna erhåller avtalsregelerad läkartid finns risk för att viktiga Nej

Uppföljning av patientansvarig läkare görs. medicinska uppgifter inte tas om hand. 2 3 6

I nuläget ingen tillgänglig metod.

Antal hemsjukvårdspatienter Avtal Ja

Antal fokus-patienter Rutin Ja

Riskanalysera fritt

Nyttjas resurserna rätt? Gör vi rätt saker? Finns det saker som andra kan göra?
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Kompetensbrist baspersonal, färre utbildade usk, språkproblem ex delegeringar

Brist på legitimerad personal ssk+ rehab

Brist på läkarnärvaro

Chefkunskap - utbildning? Ledarskap, bemanningsekonomi, övergripande styrning, omsättningen på chefer på säbo fä oroar 

Risk: stor omsättning generellt på personal

usk utbildade kan vara en parameter

läkararvtalet kan vi mäta

lediga tjänster ssk

hur många söker när vi rekryterar?

pensionsavgångarna hur ser det ut 

avslagna pass behov av ssk, kan bemanningen ge dessa data?

även att är ett stort problem, en sökande på tjänster….
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Skala för sannolikhet: Förekomst
Mycket stor (4) Kan inträffa dagligen
Stor (3) Kan inträffa varje vecka
Liten (2) Kan inträffa varje månad
Mycket liten (1) Kan inträffa 1 gång/år eller mer sällan

Allvarlighetsgrad Exempel på konsekvenser
Katastrofal (4) Dödsfall/självmord

Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, 
fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)

Betydande (3) Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, 
fysiologisk, intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för tre 

eller fler patienter 1) 2)
Förhöjd vårdnivå för tre eller fler patienter

Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, 
intellektuell eller psykologisk) Förlängd vårdepisod för en eller två 
patienter 2)Förhöjd vårdnivå för en eller två patienter

Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada

Konsekvens
4: Är så stor att den helt enkelt inte får hända
3: Uppfattas som besvärande för alla berörda personer (internt och externt)
2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt)
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt)

Sannolikhet
4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå
3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
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Ärende 7  

Tertialrapport hälso- och 
sjukvård
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 90
Tertialrapport Hälso- och sjukvård
Diarienr 20SN105

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Se bilaga.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport Hälso- och sjukvård
 Tertial 1 Hälso- och sjukvård
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Tertialrapport Hälso- och sjukvårdschef

Verksamhet

Under innevarande tertial har nya sjuksköterskeorganisationen, HSL-Säbo, startats upp. Det första 
steget är därigenom taget i denna organisation. Nästa steg i att se över om hur en gemensam 
jourorganisation sker i steg två som startar hösten 2020.

Vi har haft allvarliga avvikelser i verksamheten men ingen som föranlett någon Lex Maria anmälan.

Antalet personer inskrivna i hemsjukvården har legat på en jämn nivå, cirka 410 st, under hela 
tertialen.

Budget 

Det vi ser som försämrar resultatet är bl.a. ett fördyrat transportavtal kopplat till hjälpmedel och 
förbrukningsmateriel. Förväntat underskott kopplat till detta är cirka 400.000:- på årsbasis.

Det är även en delvis ofinansierad sjukskötersketjänst inom gruppbostäder som beslutades om för 
cirka 2 år sedan men finansierades bara med 50% vilket gör att det är ett underskott på cirka 
300.000:-/år. 

Vi ser en del positiva siffror på personalsidan vid Rehab och hemsjukvård dag där vi ligger bättre i 
ekonomiskt utfall jämfört med ifjol.

En förklaring till detta är delvis vår undersköterskeverksamhet som går in och kan ta vissa 
sjuksköterskeuppgifter vilket resulterar i att det inte behövs ersättare för sjuksköterskor i samma 
utsträckning. Undersköterskorna bistår även rehab med insatser.

Medborgare

Verksamheten arbetar fortlöpande med att försöka få så hög delaktighet i planeringen kring 
utformningen av den vård som våra patienter får i vår regi. Mycket av det arbetet sker i SIP 
processen.
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Ärende 9  

Tertialrapport En ingång
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 92
Tertialrapport - En ingång
Diarienr 20SN107

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
En ingång är en ny avdelning i socialtjänstens nya organisation som inrymmer 
myndighetsutövning inom försörjningsstöd samt för äldre och vuxna med 
funktionsvariationer. Utöver myndighetsutövning ingår uppdraget att leda förvaltningens 
operativa arbete utifrån medborgarnas behov och säkerställa samverkan både internt och 
externt. Under första tertialen har det varit ett lägre inflöde av hushåll som sökt 
försörjningsstöd samt minskad efterfrågan på hemtjänst. Vi kan se att vi haft en minskad 
inflyttning till särskilt boende under vilket kan förklaras av de restriktioner som tagits som ett 
led i att förhindra smittspridning.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport - En ingång
 Tertialrapport
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Tertialrapport – En ingång

Verksamhet: 
En ingång är en ny avdelning i den nya organisationen som inrymmer myndighetsutövning inom 
försörjningsstöd samt för äldre och vuxna med funktionsvariationer. Utöver att utföra 
myndighetsutövning inom respektive områden ingår att leda förvaltningens operativa arbete utifrån 
medborgarnas behov och säkerställa samverkan och samagerande både internt och externt. Inom 
området försörjningsstöd pågår projektet Sam/Soc som är ett samverkansprojekt mellan social- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet med projektet är att öka medborgarnas möjlighet till egen 
försörjning och därmed indirekt minska behovet av försörjningsstöd. Under första tertialen har projektet 
arbetat med övergripande frågor som mål och syfte samt metodfrågor och kommer nu att gå över i en 
mer operativ fas. 

Inom området myndighetsutövning äldre har konsekvenserna av Covid-19 blivit färre ansökningar om 
olika insatser samtidigt som ett antal omsorgstagare valt att avsluta pågående insatser. Det har under 
några kortare perioder varit inflyttningsstopp på SÄBO för att förhindra smittspridning vilket inneburit 
försenade inflyttningar för ett antal omsorgstagare. Samtidigt har några som erbjudits plats på SÄBO valt 
att vänta med att flytta in med anledning av de restriktioner som finns gällande på besök. Några 
omsorgstagare har även återtagit sin ansökan. Utifrån rådande situation ser vi därför att ett antal beslut 
gällande särskilt boende inte kommer att kunna verkställas inom lagstadgad tid samtidigt som kön till 
särskilt boende minskar.

Inom myndighetsutövning vuxna Sol och LSS har Covid-19 inte fått samma konsekvenser. Ansökningar 
kommer in med samma flöde som tidigare. Däremot märks minskat inflöde av domar och yttranden.

Budget: 
Vi kan under första tertialen se ett lägre inflöde av hushåll som sökt försörjningsstöd. Hittills under 2020 
har 516 hushåll ansökt jämfört med 548 hushåll under samma tidsperiod 2019. Vi ser under april månad 
en klar minskning av kostnaden för försörjningsstöd och ligger 1 miljon bättre i kostnad för 
försörjningsstöd jämfört med föregående år. Den grupp som minskar mest under årets första månader är 
arbetslösa med viss ersättning från arbetsförmedlingen. Förklaring tror vi är att fler har erbjudits arbete 
inom ramen för Arbetsförmedlingens ”Extra tjänster”. Vi har ännu inte sett några negativa konsekvenser 
kopplat till Covid-19 pandemin men räknar att det kan innebära ökade kostnader för försörjningsstöd 
relaterat till ökad arbetslöshet.
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Ärende 10  

Tertialrapport Psykosocialt 
stöd till vuxna samt daglig 
verksamhet 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 93
Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet
Diarienr 20SN108

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Avdelningen har inte kunnat verkställa start av ny gruppbostad då lämpliga lokaler inte har 
funnits. Behov kvarstår. Arbete fortgår med att ta fram en strategisk boendeplan för att möta 
framtidens behov. Aktuellt inom daglig verksamhet är att hitta former för verkställande av 
beslut och att införa kombitjänster. Implementation av bemanningsstrategi pågår. Vi räknar på 
budget i balans och möjligen ett litet överskott. Sjuklönekostnader och 
sanering/reparationskostnader är höga under första tertialen. Arbete pågår att ta fram rutiner 
och handlingsplaner för detta. Vi arbetar med att öka brukarnas inflytande och delaktighet 
genom att förbättra genomförandeplaner och individuella uppföljningar. Vi analyserar den 
nationella brukarundersökningen och vidtar förbättringsåtgärder. Avvikelser och klagomål 
hanteras som ett led i ständigt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet
 Tertialrapport 1 2020

(1 of 1)(111 of 208)



                         Tertialrapport

                  Maj 2020

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

Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

Verksamhet

o Planerad start av ny gruppbostad, arbetsnamn Blåbärsskogen kunde inte genomföras då 
lokalerna visade sig ej vara anpassade för den typen av verksamhet. Dock kvarstår behov av ny 
gruppbostad under det närmaste året för att möta medborgarnas behov

o Införandet av kombitjänster är under planering inom avdelningen. Vi startar i liten skala och 
följer upp åtgärden kontinuerligt efter införande

o Implementering av strategisk metod- och boendeplan för att möta framtidens behov av 
bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd är ej påbörjad men beräknas bli 
klar under hösten 2020

o Implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella 
resurser pågår. Ett verksamhetsområde har infört avancerad resursplanering (ARP). Vi följer 
upp det innan fler verksamheter går in i det 

Budget

Avdelningen prognosticerar ett litet överskott 

o Sjuktalen har ökat markant pga. Covid-19. Det kan påverka utfallet på årsbasis negativt
o Verksamheter inom avdelningen har utsatts för skadegörelse av brukare boende hos oss samt 

saneringskostnader. Kostnader för detta kan bli stora under året

Medborgare

o Alla verksamheter har analyserat genomförda brukarundersökningar och valt ut 
förbättringsområden

o Vi arbetar med bemötandefrågor med fokus på att skapa inflytande från brukare och företrädare
o Vi förbättrar genomförandeplanerna så att den enskildes behov och önskemål tas upp
o Flertalet verksamheter har husmöten och brukarmöten
o Vi noterar och hanterar de synpunkter och klagomål som vi får till oss
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                         Tertialrapport

                  Maj 2020

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

(113 of 208)



Ärende 11  

Tertialrapport Ordinärt 
boende
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 94
Tertialrapport Ordinärt boende
Diarienr 20SN109

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Periodens rapport är till mycket stor del påverkad av pågående pandemi. Det inledande arbete 
som påbörjades med att förstå utmaningar, behov och möjligheter för att sätta en plan har i 
princip stannat av.
Verksamheten har till största delen arbetat med utmaningar och förändringar kopplade till 
pandemin. Avdelningens verksamheter har varit ganska påverkade av pandemin främst utifrån 
en förhållandevis hög personalfrånvaro vilket orsakat ökad anspänning/ stress hos både 
personal och enhetschefer.

Resultatet under perioden är – 5,0 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till 
viss del av ofinansierad verksamhet. Avdelningen har påbörjat arbetet med samplanering och 
det sattes även fokus på att arbeta med bemanningsekonomi med prioritering av områdena 
utifrån negativt resultat. Arbetet fortgår, om än i minskad omfattning. Det negativa resultatet 
är redan påverkat av kostnader orsakade av pandemin. Hemtjänsttimmarna har under perioden 
gått ner men utifrån de bemanningsproblemen har ingen enhetschef dragit ner på personal, 
detta för att säkerställa verksamheten. Sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, har varit 
hög.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport Ordinärt boende
 Tertialrapport 1 ordinärt boende
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Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se

Tertialrapport Ordinärt boende

Tertialrapporten avser januari- april 2020

Verksamhet
Under de första månaderna påbörjades ett arbete med att förstå utmaningar, behov och möjligheter för 
att kunna göra en prioritering och sätta en plan. Det arbetet har i princip helt stannat av. 

Verksamheten har därefter till absolut största delen präglats av att arbeta med utmaningar kopplade till 
covid-19.  En del av det arbetet kommer att kunna nyttjas även fortsättningsvis. Verksamheten har 
varit ganska påverkad av pandemin främst utifrån en förhållandevis hög personalfrånvaro vilket 
orsakat ökad anspänning/ stress hos både personal och enhetschefer. Ett flertal verksamheter har under 
perioden, på grund av pandemin, förändrat sin verksamhet. Samvaroverksamheten är stängd, 
dagverksamheten för demenshandikappade är förändrad och på Trädgårdens äldrecentra har 
avlösningsverksamheten förändrats så att flödena minskar. Allt detta för att minska smittspridningen.  

Ett svar på ett klagomål är inskickat till IVO.

Ekonomi 
Resultatet under perioden är – 5,0 mkr och består av fortsatt höga personalkostnader och till viss del av 
ofinansierad verksamhet. 

Avdelningen påbörjade arbetet med samplanering i början av året. Det sattes även fokus på att arbeta 
med bemanningsekonomi med prioritering av områdena utifrån negativt resultat. Arbetet fortgår, om 
än i minskad omfattning. Det negativa resultatet är redan påverkat av kostnader orsakade av pandemin. 
Hemtjänsttimmarna har under perioden gått ner. Men utifrån de stora bemanningsproblemen orsakade 
av pandemin har ingen enhetschef dragit ner på personal, detta för att säkerställa verksamheten.

Sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, har varit hög.

Medborgare
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Ärende 12  

Tertialrapport Individ- och 
familjeomsorgen
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 95
Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen
Diarienr 20SN110

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Se bilaga.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri
 Tertialrapport Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri
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Tertialrapport Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri

Verksamhet

Verksamheten har under perioden, i liten utsträckning känt av Covid-19:s påverkningar, dock så står 
det oklart i ett längre perspektiv hur tex nedstängning av Strömbacka gymnasium kommer att 
påverka inflöde och eventuella insatser och kostnader.

Under tertialen så har inga, eller få samverkansmöten ägt rum på övergripande nivå, detta på grund 
av mötesbegränsningar. Dock så används digitala mötesformer i prioriterade enskilda ärenden

Under perioden har Barn och familjer enligt uppdrag och ändrade förutsättningar, med höjda 
arvoden och omkostnadsersättningar, kontrakterat tre familjehem. Verksamheten fortsätter 
rekrytering av egna kontrakterade familjehem, dock så har just Covid-19 försvårat ett 
rekryteringsförfarande utifrån ett normalläge, verksamheten kan inte på samma sätt synas eller 
marknadsföra sig i kanaler och miljöer som annars. Få, eller marginella ändringar när det gäller 
volymförändringar. Större förändring gäller institutionsvård unga som har sjunkit något under 
tertialen. Se diagram
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Även missbruksvården vuxna har till viss del påverkats av Covid-19, verksamheten har anpassat 
öppenvård och mottagning utifrån att minska smittspridning. Detta gör att vi inte är tillgängliga eller 
träffar klienter och brukare som i ett normalläge. Hur det påverkar klienter och brukares möjligheter 
till vidmakthållande av drogfrihet och nykterhet är oklart. Även viktiga samverkanspartners såsom 
Regionens psykiatrienheter och öppna mottagningar har ändrat sina förutsättningar till tillgänglighet, 
stöd, och avgiftning, även det är oklart hur det i förlängningen kan komma att påverka framtida 
inflöde, insatser och eventuella kostnader. Antalet individer som vistas på institution är något fler än 
tidigare tertial och rapportering. Nämnden har under tertialet ansökt hos förvaltningsrätten om 2 st 
LvM, att jämföra med 2019, 3 ansökningar, varav 2 st från föregående år fortfarande är i 
verkställighet. 

Medborgare

Verksamhet har anpassats och förändrats i tillgänglighet och utförande då Covid-19 kräver det utifrån 
att vi behöver minska smittspridning. Inga betydande volymförändringar i ett nuläge, dock så står det 
oklart hur stängning av gymnasieskolan kommer att påverka medborgare/ungdomar i förlängningen. 
De anpassningar som gjorts i verksamhet kopplat till vuxna, kan även det komma att ge negativ 
påverkan, verksamheten kan idag inte genomföra behandling och provtagning som i ett normalläge. 
Man kan anta att det kommer att påverka klienter och brukares möjlighet till adekvat stöd kopplat till 
behov och efterfrågan.

Budget

Budgetavvikelse har under tertialen ökat något. Dock så ligger prognos på likvärdig nivå från fjolårets 
nivå. Verksamheten ser möjlighet till minskade kostnader kopplat till att boende LSS-barn startas i 
nämndens egen regi under hösten -20, samt att målsättning med minskade kostnader kopplat till 
hemmaplanslösningar skall ge effekt. Dock svårt att analysera och prognosticera vårdbehov och 
volym i en icke förutsägbar verksamhet. 
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Ärende 13  

Tertialrapport Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 96
Tertialrapport Vuxna funktionsnedsatta
Diarienr 20SN111

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver avvikelser i vår verksamhet- vuxna funktionsnedsatta, både vad gäller 
avvikelser i verksamhet kopplat till kvalité samt avvikelsehantering- ett resultat av 
skyddsombudsstoppet. Här ges även en beskrivning av mål, uppdrag och aktiviteter.
En beskrivning hur verksamheten går i förhållande till budget, en beskrivning hur vi avser att 
jobba för medborgarnas möjlighet till inflytande samt en kort beskrivning av antal brukare.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport, T1 jan-apr
 Tertialrapport- vuxna funktionsnedsatta T1 jan - april ny
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                                                  190518

Tertialrapport januari – april                                                
Vuxna funktionsnedsatta  

Verksamhet.

 Projektet, EUROPEAN UNION- European social found, avslutades 2020-02-28 och 
var ett samarbete mellan dåvarande stöd och omsorg och privat assistansanordnare. 
Pengarna som blev kvar är tänkt att gå till fortsatt utbildningssatsning för personliga 
assistenter men vi har pga covid-19 tvingats flytta fram denna satsning till hösten 
2020.
Mötesplats Kaleido- för att stärka de personliga assistenterna i deras roll så har vi 
öppnat upp dörrarna till Kaleido och skapat en regelbunden träffpunkt som möjliggör 
för dem att interagera med andra i yrkesgruppen tillsammans med sin kund/brukare 
eller på sin fritid. Yrket personlig assistans, är i huvudsak ett ensamarbete och det har 
tidigare saknats möjlighet att träffa andra i samma kontext. Syftet är att skapa 
gemenskap oavsett arbetsgivare, sammanhang och stärka det kollegiala lärandet. Vi 
träffas ungefär en gång i månaden, tar en kopp kaffe och knyter kontakter. Några av 
träffarna kommer olika valfria teman och aktiviteter finnas tillgänglig för våra brukare 
och personal. Detta har pga Covid-19 måsta pausas.
Guidad rundvandring på Furunäset för brukare har flyttats fram till hösten, detta pga 
av Covid-19.                                                                                                                          
Dövblindombudets uppdrag har påverkats av covid-19, vissa möten, uppdrag och 
aktivitet har flyttats fram.                                                                                     
Skyddsombudstopp lades i ett brukarärende 20-04-24 kl 14.15, hävdes av 
arbetsmiljöverket 20-04-24 kl 19.20. Avvikelse är upprättad av arbetsgivaren pga. att 
brukaren under 1 timme inte hade sina behov av insatser/stöd/hjälp säkrade. 

 Avdelningen vuxna funktionsnedsatta, med ny avdelningschef, några nya 
enhetschefer samt tillfälliga/vikarierande enhetschefer har resulterat i att vi befinner 
oss i en lära känna/uppbyggnads fas som kommer fortgå under tid. Denna fas 
tillsammans med covid-19 har inte möjliggjort eller rättare sagt inte gett oss rätt 
förutsättningar att så här långt kunna jobba tillfredsställande med mål, uppdrag och 
aktiviteter. Har idag inget att rapportera/delge ytterligare än det som är nämnt i 
rapporten. 

 Nyckeltal från kolada, kopplat till kostnad funktionsnedsättning totalt: 

Nyckeltals-
ID Titel Nyckeltalsbeskrivning 2016 2017 2018 2019

N25018

Kostnad 
funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB), 
minus ersättning 
från FK enl SFB, 
kr/inv

Bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för 
insatser för funktionsnedsatta (utom färdtjänst), 
exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat 
med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig 
regi. Källa: SCB.

 
6150

 
6667

 
6995 7 213
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                            Hur Piteå ligger i förhållande till riket

 Jag väljer att inte presenteras antalet brukare, egen produktion från Diver pga. jag har 
uppmärksammat en eftersläpning i registrering samt felregistrering, vilket medför att totalt 
antal brukare inte stämmer.                                                                                                           
Redovisar här ”manuellt” antal brukare, egen produktion. 20-01-01 hade vi 40 brukare,       
20-04-30 hade vi 39 brukare, en brukare har under tertial 1 avlidit. 

Budget

 Vi ser en konstant ökning av sjuklönekostnader kopplat till privata assistansanordnare.            
Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse tom 
april om ca 0,3 mkr. Personalkostnaderna står för -0,4 mkr vilket bland annat beror på 
utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Under April har dock 
personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. Budget, dövblindombud och trygghetslarm för 
brukare under 65 år visar tom april på ett +/- noll resultat. Årsprognosen för avdelningen för 
stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -7,9 mkr vilket är en förbättring på 0,5 mkr mot

Medborgare

 Vi ser framför oss att mötesplatsen Kaleido kan komma att bli en arena där våra brukare, 
personal och medborgare möter oss- arbetsgivarrepresentanter på ett naturligt och avslappnat 
sätt. Här kan vi lyssna in, föra dialog, hämta idéer och skapa samarbete. Förhoppningen är att 
vi kan återuppta denna aktivitet under hösten. 

            Leena Leijon
Avdelningschef vuxna funktionsnedsatta 
Socialtjänsten
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Ärende 14  

Föreningsbidrag Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) 2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 97
Föreningsbidrag KPR 2020
Diarienr 20SN116

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.

 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem samt ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem 
och vid behov reduceras till budgetutrymmet.

Socialförvaltningens anslag för föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna för år 2020 är 
138 000 kr. Det aktiva stödet ökas från 19,60 kr per medlem till 19,84 kr per medlem. Det 
innebär en ökning av föreningsbidragets aktiva stöd med 0,24 kr per medlem.

Beslutsunderlag
 Föreningsbidrag KPR 2020
 Sammanställning av föreningsbidrag KPR
 Uträkning av föreningsbidrag KPR
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Ärende 15  

Föreningsbidrag Kommunala 
Tillgänglighetsrådet (KTR) 
2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 98
Föreningsbidrag KTR 2020
Diarienr 20SN117

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.
 

Ärendebeskrivning
År 2020 har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag, vilka är samma som föregående år.
Varje förening ges 5 000 kronor i grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande medlem.
Utöver detta betalas ett administrativt bidrag ut till Piteå Funktionsrätt Centrum och 
Funktionsrätt Piteå om vardera 75 000 kronor enligt beslut i sn 2019-06-19. Den totala 
summan är 365 000 kronor.

Piteå Funktionsrätt Centrum har 8 medlemsföreningar med totalt 724 medlemmar.
Funktionsrätt Piteå har 8 medlemsföreningar med totalt 1 994 medlemmar.
En förening ligger utanför dessa två ”paraplyorganisationer”.

Samtliga föreningar har redovisat medlemsantalet i män och kvinnor, vilket återfinns i 
underlaget.

Beslutsunderlag
 Föreningsbidrag KTR 2020
 Underlag föreningsbidrag KTR 2020
 Förslag föreningsbidrag 2020_KTR
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Datum
2020-05-06

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress
941 85  PITEÅ  Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 69 43 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun

Underlag föreningsbidrag KTR 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

Förening
(PFC – Piteå funktionsrätt 
Centrum)

Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år)

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år)

VEP 2020 Budget 
2020

Antal betalande 
röstberättigade 
medlemmar, bosatta i 
Piteå den 31/12 
föregående år.

varav män/kvinnor

Anhörigföreningen Ja Ja Ja Ja 111 Kvinnor 69 %
Män 31 %

Bröstcancerföreningen Ja 2020 Ja Ja 49    Kvinnor 100 %
FSDB Ja 2020 Ja Ja 20 Män 30%                      

Kvinnor 70 %
Hörselskadades förening Ja 2019 Ja Ja 196 Män 43 %                 

Kvinnor 57 %
Piteå diabetesförening Ja 2020 Ja Ja 142           Män 40 %                 

Kvinnor 60 %
Piteå dövas förening Ja 2020 Ja Ja 20                                Män 40%                 

Kvinnor 60 %
Piteå FUB Ja 2020 Ja Ja 161           Män 47 %                

Kvinnor 53 %
RSMH Ja 2020 Ja Ja 25 Män 44 %                

Kvinnor 56 %
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Förening
(Funktionsrätt Piteå)

Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år)

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år)

VEP 2020 Budget 
2020

Antal betalande 
röstberättigade 
medlemmar, bosatta i 
Piteå den 31/12 
föregående år.

varav män/kvinnor

Astma-allergiföreningen Ja 2020 Ja
Aktiviteter

Ja 172 Män 35 %                   
Kvinnor 65 %

Demensföreningen Ja Ja Ja Ja 108 Män 31 %            Kvinnor 
69 %

FAMY Ja Ja Ja Ja 288 Män 47 %                  
Kvinnor 53 %

Hjärt/lungsjukas förening Ja 2020 Ja Ja 712 Män 34 %            Kvinnor 
66 %

Neuroförbundet Ja 2020 Ja Ja 111             Män 61 %            Kvinnor 
39 %

Parkinsonföreningen Ja 2020 Ja
(Kort)

Ja 63                                 Män 43 %             Kvinnor 
57 %

Personskadeförbundet, RTP Ja Ja Ja Ja 32   Män 31 %
Kvinnor 69 %

Reumatikerföreningen Ja Ja Ja Ja 508 Män 19 %             Kvinnor 
81 %

Förening Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år)

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år)

VEP 
2020

Budget 
2020

Antal betalande 
röstberättigade 
medlemmar, bosatta i 
Piteå den 31/12 
föregående år.

varav män/kvinnor

Piteå älvdals God man och 
Förvaltareförening

Ja Ja             Ja Ja 53 Män 25 %                    
Kvinnor 75 %
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Förslag Föreningsbidrag KTR - 2020
Rörlig
bidragsdel 2020 Utbetalt 2019

Medlemmar 46,914

Förening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grund-
bidrag

Medlemsbidrag2
020 2020 2019

Anhörigföreningen 0 0 0 0 0 84 111 5 000 5 208 10 208 9 002
FAMY 252 251 268 274 288 287 288 5 000 13 511 18 511 18 677
Allergiföreningen Piteå 194 189 170 180 171 161 172 5 000 8 069 13 069 12 672
IFS (Intresseföreningen för
psykiskt funktionshindrade)
(Upphört) 41 26 0 0 0 0
FSDB (Föreningen Sveriges
Dövblinda 17 10 12 12 18 21 20 5 000 938 5 938 6 001

SRF (Synskadades riksförbund) 46 33 42 0 0 0 0 0 0 0
Demensföreningen Piteå 120 140 150 150 135 131 108 5 000 5 067 10 067 11 243
RSMH Hälsan 75 72 61 56 46 25 25 5 000 1 173 6 173 6 191

Hörselskadades förening i Piteå 282 252 241 241 230 196 196 5 000 9 195 14 195 14 340
RTP Piteå Älvdal 40 25 32 32 35 20 32 5 000 1 501 6 501 5 953
Hjärt och lungsjukas förening 748 723 725 764 721 709 712 5 000 33 403 38 403 38 787
NHR (Neurologiskt
handikappades riksförbund) 95 90 100 100 100 101 111 5 000 5 208 10 208 9 813
Piteå Diabetesföreningen 157 159 155 152 157 151 142 5 000 6 662 11 662 12 196
Reumatikerföreningen Piteå 453 467 495 516 517 490 508 5 000 23 833 28 833 28 350
Piteå FUB 220 220 220 207 185 179 161 5 000 7 553 12 553 13 530
Parkinsonsföreningen Piteå 51 50 50 56 51 53 63 5 000 2 956 7 956 7 526
Piteås dövas förening 30 29 27 24 23 21 20 5 000 938 5 938 6 001

ILCO distriktsförening fyrkanten 26 24 23 23 0 0 0 0 0 0 0
Bröstcanserföreningen i Piteå 52 42 50 44 46 46 49 5 000 2 299 7 299 7 192
Piteå Älvdals God Man och
Förvaltareförening 54 56 60 62 57 53 53 5 000 2 486 7 486 7 526

2 953 2 858 2 881 2 893 2 780 2 728 2 771 85 000 124 792 215 000 215 000

Administrativt bidrag 150 000 150 000
Summa bidrag 365 000 365 000

BUDGET 365 000 365 000
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Ärende 16  

Föreningsbidrag Kommunala 
Förebygganderådet (KFR) 
2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 99
Föreningsbidrag KFR 2020
Diarienr 20SN118

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag.
 
Jäv
Sven-Gösta Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
 
 

 

Ärendebeskrivning
År 2020 har nio föreningar ansökt om föreningsbidrag, vilka är samma som föregående år.
Samtliga föreningar har ansökt om grundbidrag, medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den 
totala summan att fördela är 600 000 kronor.

Alla föreningar har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket återfinns i 
underlaget

Beslutsunderlag
 Föreningsbidrag KFR 2020
 Underlag föreningsbidrag KFR 2020
 Föreningsbidrag_ber_2020_KFR
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Datum
2020-05-11

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress
941 85  PITEÅ  Stadshuset 0911-69 60 00 0911-69 69 43 socialtjansten@pitea.se www.pitea.se/kommun

Förening Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år)

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år)

VEP 2020 Budget 
2020

Antal betalande röstberättigade medlemmar,                                         
bosatta i Piteå den 31/12 föregående år.

RFSL Pite älvdal Ja Ja Ja Ja 58      (varav kvinnor 52 % och män 48 %)
           Söker gb + medlb + verksb

IOGT-NTO Ja 2020 Ja Ja 99       (varav kvinnor 55 % och 45 % män)
            Söker gb + medlb + verksb

Länkarna Ja 2019 & 2020 Ja Ja 38       (varav kvinnor 34 % och män 66 %)
            Söker grb + medlb + verksb 

Piteå – Älvdals brottsofferjour Ja 2020
Ej undertecknat

Ja
Kort!

Ja 14       (varav 64 % kvinnor och 36 % män)      
            Söker grb + medlb + verksb 

Norrbottens 
familjehemsförening

Ja Ja Ja Ja 15       (varav kvinnor 50 % och män 50 %)
           Söker grb + medlb + verksb 

LP-kontaktens ideella förening Ja 2020 Ja Ja 372     (varav kvinnor 53 %  och män 47 %)
            Söker grb + medlb + verksb

Connextions Norrbotten Ja 2020 Ja Ja 14      (varav 57 % kvinnor och 43 % män)
           Söker grb + medlb + verksb

FMN Norrbotten
Påmint 4/5, inkom 5/5

Ja 2019 + 2020 Ja Ja 140    (varav kvinnor 59 % och män 41 %) 
           Söker grb + medlb + verksb

Hopp Piteå mot sexuella 
övergrepp 

Ja 2020 Ja Ja 21      (varav 95 % kvinnor och 5 % män)    
           Söker grb + medlb + verksb
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Underlag föreningsbidrag KFR 2020

 

Verksamhetsbidrag sökta 2020
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Förening Sökt bidrag till Sökt 

summa
Förslag till beslut, 
se excelfil

RFSL Pite älvdal 1. Kärlekscafé en gång per vecka med HBTQ-information och säkrare 
sexinformation. Stöd till HBTQ-personer

2. Genomförande av World AIDS Day den 1 december
Föreläsare, logi, resor, lokal

25 000

15 000

IOGT-NTO 1. Anordna träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö t ex café- och temakvällar, 
kulturarrangemang, trivselkvällar t ex matlagning och frågetävlingar

2. Folknykterhetens vecka, Stoppa langning kampanj, Ljusmanifestation, Pumpen, 
Musikleken, Vit jul, Föreläsningar, verksamhet för nyanlända.
Huvudsakliga kostnader för att genomföra aktiviteterna är annonser, utskick, 
förtäring, gästföreläsare, material, underhållning, lokal, resor, uppehälle.

75 000

Länkarna 1. Kamratstöd, drogfria aktiviteter, samtal, kurser. Länkarna bjuder medlemmarna på 
det mesta pga deras dåliga ekonomi, gäller såväl fika, mat och kurser. Pengar sökt 
till förplägnad och kurskostnader.

2. Kvinno/tjejgrupp, ev med inslag av självförsvar.  Föreläsning om cannabis till 
allmänhet, veckoslutshelg med utbildning och familjeaktiviteter. Pengar söks till 
omkostnader.

170 000

54 000

Piteå – Älvsbyns 
brottsofferjour

Kontakta och bistå brottsoffer. Ge råd för att få ekonomiskt stöd och hjälp från den 
misstänkte, försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten. Ge råd till annan hjälp.
Förbereda och medfölja till rättegångar. 

Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stödpersoner, utbildningsmaterial och 
lokalhyra.

85 000

Norrbottens 
familjehemsförening

 Stötta, hjälpa och vägleda medlemmar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Skapa 
nätverk  mellan familjer där man kan söka råd och stöd. Vägledning till olika 
myndigheter, t ex BUP, Logoped, Barnhälsovård. Ordna återkommande träffar där vi har 

13 500
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aktiviteter med barnen. Föreläsningar.

Pengar söks till medlemsmöten, aktivitetsdagar, lokalhyror, föreläsare, utskick.
LP-kontaktens 
ideella förening i 
Piteå

1. Kaffe och smörgås samt enkel lunch på fredagar. Cafékvällar på torsdagar. 
Kvinnogrupp tisdagar. Öppet kväll/natt vid cruising, examen, PDOL etc.            
Stöd vid myndighetskontakter. Besök på rättspsyk och hembesök. Önskar högre 
bidrag än tidigare. Pengar söks till lokal, fika, mat samt personalkostnader.

2. Midsommarfirande, grillning, utflykt, läger. Pengar söks till mat, resor och 
övernattningar vid aktiviteter.

290 000

30 000

Connextions 1. 1.    Löpande riktade aktiviteter, arrangemang, anhörig- och individstöd, t ex 
2.        ADHD-grupp, samtals- och självhjälpsgrupper, aktiviteter på Kaleido, anhöriggrupp,  
3.        föräldragrupp, filmkvällar, föreläsningar för allmänhet.

       Lokalhyra                                                        34 140 kr
       Kontorsmaterial och riktade aktiviteter    47 650 kr

2. Enstaka aktiviteter, t ex Chilla med PDOL, aktiviteter vid särskilda helger, 
studiecirklar, mat, utbildning

81 790

65 000

FMN Norrbotten  Erbjuda hjälp till självhjälp för anhöriga. Ha stödsamtal, självhjälpsmöten och 
temakvällar. Ordna julmiddag. Debattera i media. Marknadsföra FMN. Samarbeta med 
skolorna. Delta i brukarråd, utvecklings- och samarbetsgrupper samt KFR i Piteå.

40 000

HOPP – Piteå
Förening mot sexuella 
övergrepp

Utforma utbildnings/informationsmaterial om sexuella övergrepp som kan användas vid 
föreläsningar till olika yrkesgrupper och organisationer. Kan även användas vid 
utbildningar av förskolepersonal, äldreomsorg och företag.
Litteratur                                                                                1 682 kr
Faktagranskning av psykoterapeut Paula Heljestrand   2 000 kr 3 682

Uppföljning av verksamhetsbidrag 2019
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Förening Sökt bidrag till 2019 Erhållen summa 

verksamhets-
bidrag 2019

Uppföljning av 2019 i 
verksamhetsberättelse/årsberättelse 
för 2019

RFSL Pite älvdal 1. Bedriva kärlekscafé, informera om HBTQ och säkrare 
sex, information till skolor och allmänhet, medverka på 
PSG och PDOL.

2. World AIDS day med föreläsare, på Kaleido. Bokbord, 
info om HBTQ

48 000

OK mot erhållet bidrag!

IOGT-NTO 1. Träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö, t ex café och 
temakvällar. Kulturarrangemang, trivselkvällar, 
frågetävlingar, studiecirklar.

2. Folknykterhetens vecka, olika kampanjer, Vit Jul, 
Utlandsfödda,  Ljusmanifestation, Kamratstöd, Musiklek, 
Föreläsningar. 
Kostnader för detta handlar om annonser, förtäring, 
gästföreläsare, material, underhållning, resor, uppehälle. OK mot erhållet bidrag!

Länkarna 1. Kamratstöd, drogfria aktiviteter, samtal. Planerar kurser 
i stresshantering samt KBT.

     Länkarna bjuder medlemmarna på det mesta pga deras  
    dåliga ekonomi, gäller såväl fika, mat och kurser. Pengar 
    sökt till förplägnad och kurskostnader.

2. Ungdomsprojektet Legit med aktiviteter, spel- och 
filmkvällar, disco, tjejgrupp. Föreläsningar om cannabis, 
busshyra till utflykter. Pengar söks till omkostnader.

OK mot erhållet bidrag!

Inte gjort allt som söktes pengar för, men har 
gjort mycket annat istället!

Piteå – Älvdals 
brottsofferjour

Kontakta och bistå brottsoffer. Ge råd för att få ekonomiskt stöd 
och hjälp från den misstänkte, försäkringsbolag och 
Brottsoffermyndigheten. Ge råd till annan hjälp.
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Förbereda och medfölja till rättegångar. 

Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stödpersoner, 
utbildningsmaterial och lokalhyra.

OK mot erhållet bidrag!
Norrbottens 
familjehemsförening

Stötta, hjälpa och vägleda medlemmar, familjehem, jourhem och 
kontaktfamiljer. Skapa nätverk  mellan familjer där man kan söka 
råd och stöd. Vägledning till olika myndigheter, t ex BUP, 
Logoped, Barnhälsovård. Ordna återkommande träffar där vi har 
aktiviteter med barnen. Föreläsningar.

Pengar söks till medlemsmöten, aktivitetsdagar, lokalhyror, 
föreläsare, utskick.

2019: Endast aktiviteter ordnade på Länsnivå, 
som tidigare

Tveksamt mot erhållet bidrag sedan flera år 
tillbaka! Enligt riktlinjerna ska vi ge bidrag till 
Länsförening endast för de aktiviteter som 
ordnas för Piteås medlemmar, i Piteå.

LP-kontaktens 
ideella förening

1. Bedriva kontaktverksamhet på kristen grund för 
missbrukare och personer med psykisk ohälsa. Lokalen 
är öppen måndag, onsdag och fredag och då finns kaffe 
och smörgås samt enklare lunch på fredagar. 
Kvinnogrupp på tisdagar.
Start av Alphakurs på torsdagar. Stöd vid 
myndighetskontakter. Hembesök.
Samtalsstöd till personer med missbruk och psykisk 
ohälsa. Fredagshäng som riktar sig till ungdomar (fredag 
kväll). Pengar söks för lokal och personalkostnader.

2. Arrangemang av LP-möten i olika kyrkor. Resor till andra 
LP-kontakter. Motivationsträffar på annan ort. 
Metalkonsert för ungdomar i Norrmalmiafoajén, i 
samband med tältmöteskonferens med föreläsare 
Sebastian Stackset.

Pengar söks till förplägnad, resor, övernattningar, lokal, 
musiker, föreläsare.

Ca hälften av planerad verksamhet som de fått 
pengar för blev gjort.

Connextions 1. Bedriva drogfri mötesplats i en positiv miljö där man kan 
få en kopp kaffe, äta sopplunch, måla, pyssla, spela spel. 
Utomhusaktiviteter för t ex grillning. Stöd med 
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myndighetskontakter, ekonomi, ansökningar, 
överklagningar mm. Aktiviteter även i form av 
filmkvällar, temakvällar, middagar. Stödgruppsträffar. 
Information och föreläsningar.
Söker medel till lokal, internet, telefon, fika, mat, 
material samt aktiviteter i ny ungdomsgrupp.

2. Studiecirklar, ljusmanifestation, musikcafé, 
föreningarnas dag, chilla med PDOL, 

OK mot erhållet bidrag!
FMN Norrbotten Erbjuda hjälp till självhjälp för anhöriga, stödsamtal, 

självhjälpsmöten, temakvällar, julmiddag, samarbete med skolor 
och myndigheter, delta i brukarråd mm.

OK mot erhållet bidrag!
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Föreningsbidrag - KFR - 2020

Medlemsbidrag + Grundbidrag

Bil Förening Medlemmar
Sökt Medlems-
bidrag

Sökt
Grundbidrag

Summa sökt
medlems- &
grundbidrag

Förslag till
medlems- &
grundbidrag

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 58 2 900 5 000 7 900 7 900
3 IOGT-NTO 99 4 950 5 000 9 950 9 950
4 Länkarna 38 1 900 5 000 6 900 6 900
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 14 700 5 000 5 700 5 700
6 LP-kontaktens ideella förening 372 18 600 5 000 23 600 23 600
7 Connextions Norrbotten 14 700 5 000 5 700 5 700
8 FMN Norrbotten 140 7 000 5 000 12 000 12 000
9 BRIS 0 0 0
9 Norrbotterns familjehmsförening 15 750 5 000 5 750 5 750

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 21 1 050 5 000 6 050 6 050
Summa  735 38 550 45 000 83 550 83 550
Antal föreningar 9

VHT bidrag att fördela
516 450

Totalbudget 600 000
Fördelning
Medlemsbidrag 6% 38 550 50 kr/medlem
Grundbidrag 8% 45 000 5 000 kr/förening
Verksamhetsbidrag 86% 516 450 516 450 att fördela
Summa 100% 600 000
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Verksamhetsbidrag

Bil Förening

Erhållet
verksamhet-
bidrag 2019

Sökt
verksamhets-
bidrag 2020

Förslag till
verksamhets-
bidrag 2020

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 0
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 45 000 40 000 40 000
3 IOGT-NTO 50 000 75 000 51 000
4 Länkarna 148 450 224 000 147 950
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 60 000 85 000 60 000
6 LP-kontaktens ideella förening 75 000 320 000 76 000
7 Connextions Norrbotten 102 000 146 790 97 500
8 FMN Norrbotten 30 000 40 000 30 000
8 BRIS 0 0 0
9 Norrbottens familjehemsförening 5000 13 500 10 000

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 0 3 682 4 000 Kvar att fördelaVht bidrag att fördela
Summa  515 450 947 972 516 450 0 516 450

Förslag till beslut

Bil Förening
Erhållet
bidrag 2019

Medlems- &
grundbidrag

Verksamhets-
bidrag

Summa
bidrag 2020

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 0 0
2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 52 650 7 900 40 000 47 900
3 IOGT-NTO 61 800 9 950 51 000 60 950
4 Länkarna 156 100 6 900 147 950 154 850
5 Piteå - Älvsbyns brottsofferjour 65 600 5 700 60 000 65 700
6 LP-kontaktens ideella förening 99 600 23 600 76 000 99 600
7 Connextions Norrbotten 107 700 5 700 97 500 103 200
8 FMN Norrbotten 39 850 12 000 30 000 42 000
9 BRIS 0 0 0 0
9 Norrbottens familjehemsförening 10 750 5 750 10 000 15 750

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 5 950 6 050 4 000 10 050
Summa  600 000 83 550 516 450 600 000
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Ärende 17  

Förslag på att inte öppna 
gruppbostad i Blåbärsskogens 
lokaler
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 100
Förslag på att inte öppna gruppbostad i Blåbärsskogens lokaler
Diarienr 20SN44

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att inte öppna ny 
gruppbostad i Blåbärsskogens lokaler då lokalerna inte uppfyller kraven.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att 
återkomma med nytt förslag till lämpliga gruppbostadslokaler

Ärendebeskrivning
Då det finns behov av ytterligare en Bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt 
Lagen om stöd och service (LSS) för personer med funktionsnedsättning så har arbete pågått 
under 2019 att finna en lösning för att hitta lämpliga lokaler. PiteBo erbjöd socialtjänsten 
totalt åtta lägenheter inklusive personallägenhet och gemensamhetslägenhet. Dessa fanns 
belägna i nybyggnation, Blåbärsskogen. Först den 16 mars 2020 fick avdelningschef, 
enhetschef och huvudskyddsombud från socialtjänsten möjlighet att besöka den tänkta 
verksamheten. Det visade sig att det inte var fungerande lokaler för gruppbostad utifrån 
följande aspekter: Boende i gruppbostad erbjuds personer som har så stora behov av tillsyn 
och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Lägenheterna ska 
finnas i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmet. Den tänkta lokalen var fördelade på två 
separata trapphus/entréer. För att nå det gemensamma utrymmet samt även 
personallägenheten så var de boende tvingade att gå ut genom porten och in i nästa port. 
Boendelägenheterna låg i direkt anslutning till hiss och trapphus där externa hyresgäster 
passerar. Det fanns ingen avskiljning utan de boendes lägenheter var belägna mitt i entrén och 
i direkt anslutning till hiss och trapphus, utrymmet var dessutom trångt. Även om ett 
gruppboende med fördel inkluderas i det ordinära boendebeståndet så måste hänsyn tas till de 
boendes integritet och rätt till viss avskildhet. De bör slippa att direkt möta för dem okänd 
människor när de förflyttar sig inom sitt boende, till grannar och personal.

Beslutsunderlag
 Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(LSS) §9.9
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Avslagsbeslut med anledning 
av begärda handlingar 
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 103
Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med maj 
2020
Diarienr 20SN81

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
2020-05-03 Monica Wiklund Holmström Piteå-Tidningen

Beslutsunderlag
 Delgivning avslagsbeslut vid utlämnande av handling till och med maj 2020
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Delgivningar juni 2020
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 81
Reglemente för krisledningsnämnden
Diarienr 20KS213

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
krisledningsnämnden.

I reglementet anges även delegering från kommunfullmäktige av verksamhetsområde och 
befogenheter för nämnden.

Reglementet är uppdaterat med aktuell lag, Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Aktuell revidering förtydligar även hur ärenden till nämnden ska beredas (§9) och rollen för 
Krisledningsnämndens ordförande (§10).

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) : Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 §110 KS Reglemente för krisledningsnämnden
 Reglemente för krisledningsnämnden
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 80
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
Diarienr 20KS214

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 297 att anta reviderad Plan för hantering av 
extraordinära händelser 2020-2023.

Aktuell revidering förtydligar rollen för Krisledningsnämndens ordförande samt att 
hänvisning förtydligas var elektroniskt stöd till krishanteringsarbetet kan hittas på 
kommunens intranät.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) : Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
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Plan för hantering av extraordinära 
händelser 2020-2023

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Plan för hantering av 
extraordinära händelser 2020-
2023

Plan 2020-05-18 § 80 Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunledningsförvaltningen 7 20KS214 2023-12-31
Dokumentinformation Planen beskriver organisationen och arbetsformer för kommunens 

krisledning och krisinformation
Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar, bolag och 

samverkansparter
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Inledning
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden 
för Piteå kommuns krisledning består därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta 
en form av anpassad organisation. Detta dokument beskriver hur Piteå kommun organiserar, 
leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris, på en central 
nivå. 

Piteå kommun ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska 
värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys1. Kommunen ska utifrån risk och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hantering av extraordinära 
händelser2. Vidare ska Piteå kommun ha beredskap att hantera olika typer av kriser som kan 
drabba kommunens verksamhet. Kommunen har även det yttersta ansvaret för de människor 
som vistas i kommunen.3 Detta dokument behandlar kommunens organisation och plan för 
hantering av kriser och extraordinära händelser.

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

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

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

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

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

beslut genom att sprida snabb, tillförlitlig och tydlig information.

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

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

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

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

Krishantering 

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

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

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

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

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

Ansvar vid en kris

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

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

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

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

Ansvar vid en extraordinär händelse

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

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över beslutsmandatet från samtliga 
nämnder för att påskynda den politiska hanteringen av händelsen. I Piteå kommun är 
krisledningsnämnden det samma som kommunstyrelsen arbetsutskott. De uppgifter som 
krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av nämndens reglemente. 

Ordförande i krisledningsnämnden (tillika ordförande i kommunstyrelsen) bedömer och 
beslutar när en händelse är extraordinär och när krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Geografiskt områdesansvar

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

 olika aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings och förberedelsearbete
 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas
 informationen till allmänheten samordnas
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Krisledning
Piteå kommun baserar krisledningsarbetet på den nationella stabsmetodiken och MSBs 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Krishanteringen och 
dess organisation ska också präglas av en stor flexibilitet.

Inom Piteå kommun ska krisledningen påbörjas snabbt, med tydligt ansvar och med en hög 
kunskapsnivå för att hantera situationen. Det ska inledningsvis även planeras för en utdragen 
hantering/process. Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så 
långt som möjligt med hänsyn till den inträffade situationen.

För att minska risken och konsekvenserna av en händelse, trygga hälsan och den personliga 
säkerheten för människor, samt hindra eller begränsa skador på egendom och miljö, krävs en 
bred kompetens inom krisberedskap i de lokala organisationerna. Krisledningsarbetet inom 
Piteå kommun ska också präglas av att berörda aktörer tidigt tar initiativ till samverkan vid en 
inträffad händelse.

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

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

(158 of 208)



Sid 6

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

Kommunens TIB beslutar, i samråd med den som larmar om händelsen, om vilket 
krisledningsstadie som ska aktiveras för att kunna hantera händelsen på ett optimalt sätt, utifrån 
den information som finns att tillgå. De drabbade förvaltningarnas krisledningar avaktiveras 
inte för att den centrala krisledningen aktiveras.

Kris som berörd förvaltning kan hantera själv = Inträffad händelse där 
förvaltningen hanterar händelsen inom den egna organisationen. 
TIB/Säkerhetsavdelningen informeras om händelsen. 
Störning = Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med 
stöd av delar av den centrala krisledningen och andra experter. 
Allvarlig händelse = Inträffad händelse som kräver stöd från andra 
förvaltningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat 
prioriterar resurser. Eventuellt andra kommuner, länsstyrelsen och andra 
organisationer och nationer kan stötta.
Extraordinär händelse = Inträffad händelse där stöd krävs från många 
förvaltningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller 
nationell nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd 
måste sammanträda och fatta övergripande beslut.
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Stabens uppbyggnad

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

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

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

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

Tekniskt stöd och service funktion ser till att staben kan arbeta obehindrat och långsiktigt. 
Säkerställer teknisk infrastruktur, lokaltillgång, mat, dryck, personalplanering, intern 
informationsåterföring och dokumentation. Här ingår personer från personalavdelningen, IT-
avdelningen och liknande.

Vilka personer som igår i de olika funktionerna kan variera något beroende på krisens art. 
Några personer kallas dock alltid in i uppstartsläget. Dessa finns angivna i dokumentet ”Bilaga 
till Plan för hantering av extraordinära händelser. 

Uppgifter

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

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

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

Beredskap för central krisledning

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

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

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

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

Aktivering av central krisledning

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

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

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

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

Stöd i krishanteringsarbetet

Som ett stöd i krishanteringsarbetet finns checklistor, mallar och startkort till samtliga 
funktioner. Som tillägg för strategi och planering finns dokument för att handskas med krisen. 
Detta finns i pärmar i krisledningsstabens arbetsrum samt elektroniskt på kommunens intranät, 
Insidan under Styrning och ledning - Kris. 
Dessa kan användas i ett inledande skede för att få igång krishanteringsarbetet.

Samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län

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

Avslut av central krisledning

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

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

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

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

Utvärdering

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

Förvaltningarnas och bolagens krisledning

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

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

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

Verksamheternas krisledning

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

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

Uppdatering av bilagor
Bilagor, checklistor och telefonlistor till denna plan ska uppdateras minst en gång per år eller 
vid behov. Kommunens Risk- och säkerhetssamordnare och kriskommunikatören ansvarar för 
att uppdatering sker.
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Reglemente för krisledningsnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Reglemente för 
krisledningsnämnden Reglemente 2020-05-18 § 81 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunledningsförvaltningen 3 20KS213 2024-06-30
Dokumentinformation Uppgifter och befogenheter för nämnd som i fredstid har ansvaret för 

att fullgöra uppgifter under extraordinär händelse (krisledningsnämnd)
Dokumentet gäller för Ledamöter i krisledningsnämnden
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämndens verksamhetsområde

Sakområden 

§ 1 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det finnas en nämnd i kommunen för att fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser (Krisledningsnämnd). 

§ 2 
Nämndens uppgifter och befogenheter framgår av Lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
detta reglemente. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 3 
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 

Nämnden får från kommunens företag och externa utförare avropa resurser som behövs med 
anledning av den extraordinära händelsen i enlighet med vad som föreskrivs i driftdirektiv, 
entreprenadavtal och andra överenskommelser. 

Anmälan 

§ 4 
I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap finns en särskild bestämmelse om skyldigheten att anmäla 
nämndens beslut till fullmäktige. 

Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande Kommunfullmäktigesammanträde. 
Nämnden ska då också till Kommunfullmäktige rapportera sina åtgärder och andra insatser 
som nämnden vidtagit i samband med extraordinär händelse.
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Krisledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

§ 5 
Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

§ 6 
Ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden väljs för fyra år räknat från fullmäktiges första 
sammanträde året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum till och med fullmäktiges 
första sammanträde året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum nästa gång. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 7 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

Ersättare för ordföranden 

§ 8 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, till den tillfällige ordföranden har 
utsetts. 

Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Beredning av nämndens ärenden 

§ 9 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av ordförande om beredning 
behövs och om nämnden inte har gett beredningsuppdraget åt särskilt tillsatt 
beredning/förtroendevald eller anställd.
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Sammanträden 

§ 10 
Nämnden sammanträder i den omfattning som de extraordinära händelserna påkallar. 

I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om hur nämnden träder i funktion. 

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.

Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Nämndens sammanträde ska 
dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka 
det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 
(1980:100). 

Protokollföring mm 

11§ 
Över nämndens sammanträden ska protokoll föras enligt bestämmelserna i kommunallagen. 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Beslut som på nämndens vägnar fattas av ordförande, ledamot eller tjänsteman ska 
dokumenteras. 

Reservation 

§ 12 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. 

Undertecknande av handlingar 

§ 13 
Brev och andra handlingar som nämnden utfärdar ska undertecknas av nämndens ordförande 
med vice ordförande som ersättare. 

Anmälan av delegationsbeslut 

§ 14 
Brådskande beslut eller beslut som fattats på grund av delegation från nämnden ska anmälas till 
nämnden.

Antagen av KF 2006-12-18, § 191
Redaktionella ändringar/uppdateringar, 2019-12-17
Reviderad av KF 2020-05-18, § 80
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 83
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv 
och reservfond
Diarienr 18KS360

Beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv 
och reservfond.
 

Reservationer
Majvor Sjölund (C), Johannes Johansson (C), Marika Risberg (C) och Britt-Louise Nyman 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande styrande dokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive 
riktlinjer för resultatutjämningsreserv” har kompletterats med ett avsnitt med riktlinjer för 
reservfonden, enligt ett tidigare beslut (KF §146/2014). Det nya avsnittet beskriver 
övergripande syftet med reservfonden och hur medel får nyttjas.

I samband med detta har dokumentet setts över i sin helhet och i den revidering som föreslås 
inkluderas även en förändrad skrivning under avsnittet för ekonomiska mål. Förslaget är att 
detaljer, som årligen beslutas i VEP, stryks och ersätts med en skrivning som mer översiktligt 
beskriver den finansiella målsättningen. Dessa detaljer, så som nyckeltal för ekonomisk 
uppföljning, har hittills beslutats i både VEP och i dessa riktlinjer vilket komplicerar och 
riskerar att göra dessa båda beslut motstridiga om inte båda korrigeras samtidigt vid 
exempelvis en ändring av ett nyckeltal.

Gällande resultatutjämningsreserven, RUR, föreslås att taket för maximal reservering i 
reserven tas bort, detta genom strykning av ett stycke i aktuellt avsnitt.

Förslaget är att dokumentet byter titel för att bättre beskriva det utökade innehållet, ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond”.

I bifogat förslag till revideringar är nya delar markerade gult och strykningar är överstruket i 
dokumentet.
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 

Yrkanden
Anders Lundkvist (S) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
Reservfondens medel endast ska användas för pensionsutbetalningar och inte till strategiska 
investeringar.
I avsnitt 3.2 stryka meningen "Någon närmare precisering än så görs inte i lagen."
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på de två tilläggsförslagen och finner att 
Kommunfullmäktige avslår desamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond
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Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, resultatutjämningsreserv 

och reservfond

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, 
resultatutjämningsreserv och 
reservfond

Riktlinjer 2020-03-02 § 83 Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunledningsförvaltningen 4 18KS360 2024-12-31
Dokumentinformation Riktlinjer enligt kommunallagens bestämmelser
Dokumentet gäller för Samtliga nämnder
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1 Syfte och mål 
Kommunallagen stadgar dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer och dels att kommunen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen eller landstinget. Om kommunen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 
 

1.1 Överordnade syften 
Piteå kommuns verksamheter och ekonomi ska vara i ”gott skick”. Det förutsätter ett 
långsiktigt tänkande. För att säkerställa det krävs att varje generation står för de kostnader de 
ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den 
verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. 
 
En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i ”gott skick” är att 
kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att 
dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet ska känneteckna 
kommunens rapportering. 
 
Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För den 
verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens 
företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv och årliga beslut om budget och avkastningskrav. 
Utgångspunkten för dessa styrdokument är också långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

1.2 Mål och måluppfyllelse 
Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med 
andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som 
kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med 
målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om 
verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och 
medborgardialog.  
 
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 
 
 
Analys 
Analys sker utifrån de i verksamhetsplanen årligen fastställda målen. Grunden i analysen utgår 
från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. 
 
Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda 
underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter 
att förhålla sig till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 
strategiska området, och inte om detaljer. 
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Analysen av måluppfyllelse grundar sig på följande delar: 
• De i verksamhetsplanen årligen fastställda målen.  
• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 
• Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 
• Satsningar i verksamhetsplan och koncernbudget. 
• ”Andra värden” – ej mätbara. 
 

Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, 
genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till 
varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. 

 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de 
fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi.  
 
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med 
behandlingen av verksamhetsplan, delårsrapport och årsredovisning.  
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2 Ekonomiska mål
God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En 
god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen i Verksamhetsplanen (VEP) vilka ekonomiska mål 
och nyckeltal som ska gälla för perioden. Långsiktighet och finansiell stabilitet ska särskilt 
beaktas vid utformning av mål och nyckeltal. 
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3 Resultatutjämningsreserv – RUR 
Resultatutjämningsreserven (RUR) gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda 
tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av 
konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas 
mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar 
för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och 
fastställer riktlinjer för hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om reservering 
till och disposition ur denna reserv. 

3.1 Reservering till resultatutjämningsreserv 
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av 
årets resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, 
får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det 
resultat som överstiger 2 % avsättas.   
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal bokföring och redovisning, grund för beräkningen.  

3.2 Disposition från resultatutjämningsreserv  
Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. 
Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för att reglera underskott som 
uppkommit till följd av konjunkturella variationer, exempelvis försämrad eller negativ 
skatteunderlagstillväxt.
 
Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att: 

 Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår svårigheter att uppfylla 
balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna förändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. 

 Disposition från reserven får göras under flera efter varandra följande år.  
 Maximalt 70 % av resultatutjämningsreserven får nyttjas ett enskilt år. Understiger 

resultatutjämningsreserven 0,2 % av skatter och generella statsbidrag för aktuellt år får 
hela beloppet nyttjas ett enskilt år.

 Disposition får inte göras för att möjliggöra en sänkning av skattesatsen. 
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4 Reservfond
Som en viktig del i en långsiktig stabil finansiell situation eftersträvas i kommunen en 
ekonomisk buffert i form av öronmärkta medel i balansräkningen. Denna buffert benämns i 
Piteå kommun Reservfond. Medel ur Reservfonden får nyttjas till pensionsutbetalningar och 
strategiskt viktiga investeringar. Pensionsutbetalningar kan exempelvis vara premiebetalningar 
till pensionsförsäkringar eller pensionsavsättningar och utbetalningar till nuvarande och 
tidigare anställda. Insättningar i Reservfonden kan ske löpande men bör åtminstone övervägas 
en gång årligen i samband med beslut om årsredovisning. Beslut om insättningar och uttag ur 
fonden tas av kommunfullmäktige.

Reservfonden förvaltas i enlighet med gällande finanspolicy och finansriktlinjer. Avkastning 
från förvaltningen återinvesteras i fonden, om inget annat beslutas. 

____________________________________________________________________________
Antagen av KF 2013-06-17 § 92
Reviderad i KF 2016-06-22 § 139
Reviderad i KF 2017-09-25 § 197
Reviderad i KF 2020-03-18 § 83
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-04-28

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 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

(2 av 3)(177 of 208)



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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Riktlinjer för inköp

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans

Riktlinjer för inköp Riktlinjer 2020-04-28 § 126 Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till

Kommunledningsförvaltningen 1 20KS240 2024-06-30
Dokumentinformation Anger ramarna för inköp och upphandling 
Dokumentet gäller för Nämnder och styrelser samt i tillämpliga delar bolagskoncernen.
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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 
verksamhetens behov och säkerställer ett ändamålsenligt avtal. Upphandlaren leder 
upphandlingsprocessen som omfattar behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingens 
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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 
avtalsvärdet av det som ska anskaffas avgör vilket förfarande som ska tillämpas. 
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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

Uppföljningsprocessen omfattar bland annat avtalsuppföljning och leverantörsuppföljning. 
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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

(184 of 208)



Kommunfullmäktige
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§ 84
Policy för inköp
Diarienr 20KS229

Beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny 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 den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Med inköp och inköpsprocessen 
avses ett antal delprocesser; upphandlings-, beställnings-, betalnings- och 
uppföljningsprocessen.

Piteå kommunkoncern består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka lyder 
under de lagar som styr offentlig upphandling. Målsättningen med den av regeringen 
framtagna nationella upphandlingsstrategin är att upphandling ska bli ett strategiskt verktyg så 
att skattemedel används på bästa sätt. Strategin fokuserar på att offentlig upphandling ska vara 
effektiv, rättssäker och tillvarata konkurrensen på marknaden. Strategin ska även främja 
innovativa lösningar, främja ökad tillväxt och sysselsättning samt bidra till en hållbar 
utveckling genom att främja miljöhänsyn och sociala hänsyn. Med hjälp av 
upphandlingsstrategin vill regeringen verka för att upphandlande myndigheter och enheter tar 
fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den 
offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Utifrån det övergripande målet har regeringen 
tagit fram sju inriktningsmål för upphandlingsstrategin. Piteå kommunkoncern utgör en av 
flera aktörer som ska bidra till förverkligandet av den utarbetade ”Nationella 
upphandlingsstrategin” och de sju inriktningsmålen enligt nedan.

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
2. Effektiva offentliga inköp
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
4. En rättssäker offentlig upphandling
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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Beslutsunderlag
 §69 KSAPU Policy för inköp
 Policy för inköp
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1. Nationella upphandlingsstrategin, Regeringskansliet, Finansdepartementet

1. Inledning

Kommunfullmäktige beslutar om målsättning och syfte med inköpsprocessen för Piteå 
kommun. Detta är formulerat i Policy för inköp. Med inköp och inköpsprocessen avses ett 
antal delprocesser; upphandlingsprocessen, beställningsprocessen, betalningsprocessen och 
uppföljningsprocessen. 

Piteå kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter och upphandlande 
enheter, vilka lyder under de lagar som styr offentlig upphandling. 

Regeringen har tagit fram en nationell upphandlingsstrategi med sju inriktningsmål.1 
Målsättningen med strategin är att upphandling ska bli ett strategiskt verktyg så att 
skattemedel används på bästa sätt. Piteå kommunkoncern utgör en av flera aktörer som ska 
bidra till förverkligandet av den utarbetade ”Nationella upphandlingsstrategin” och de sju 
inriktningsmålen: 

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär

2. Effektiva offentliga inköp

3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens

4. En rättssäker offentlig upphandling

5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar

6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

2. Inköpspolicyns syfte och innehåll

Piteå kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader för betydande belopp. Alla inköp 
vid Piteå kommun ska ske med beaktande av gällande rättsregler, Policy för inköp och 
Riktlinjer för inköp. Den nationella upphandlingsstrategin och de sju inriktningsmålen ska i 
den mån det är möjligt beaktas i Piteå kommuns inköpsprocess. 

Inköpspolicyn anger principerna för inköpsprocessen och syftar till att nämnder och styrelser 
med rimlig säkerhet säkerställer att anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker i 
enlighet med gällande rättsregler och styrdokument. Alla medarbetare som berörs av någon 
del av inköpsprocessen ska ha kännedom om och följa Policy för inköp.  

3. Strategiskt verktyg för god affär

Inköpsenheten har en strategisk roll när det gäller att utveckla inköpsverksamheten för att 
uppnå en ändamålsenlig inköpsprocess och inköpsorganisation. Hela inköpsprocessen ska 
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1. Nationella upphandlingsstrategin, Regeringskansliet, Finansdepartementet

präglas av en helhetssyn i syfte att göra goda affärer och därigenom bidra till verksamhetens 
mål och ett effektivt resursnyttjande, nytta för medborgare och näringslivets utveckling. 
Inköpsenheten ansvarar för att ta fram relevanta styrdokument för hela inköpsprocessen.  

4. Effektiva offentliga inköp

Inköps- och upphandlingsförfarandet ska vara effektivt och ge mervärde för pengarna. 
Genom strategiska upphandlingar kan den bästa affären uppnås utifrån behov, ekonomi, 
kvalitet, sociala krav och miljökrav. God inköpskompetens i hela organisationen är en 
förutsättning för goda affärer och effektiva inköp. De roller som identifierats som 
nyckelpersoner i inköpsprocessen ska inneha god kompetens inom hela inköpsprocessen. 
Användning av elektroniska verktyg i inköpsprocessen ska utvecklas och öka för att 
effektivisera och kvalitetssäkra samtliga delar i processen. Samverkan med andra 
upphandlande myndigheter/enheter eller organisationer ska eftersträvas på alla plan där det är 
affärsmässigt gynnsamt.

5. Extern finansiering

Finansiell och operationell leasing är finansieringsalternativ som jämställs med upplåning 
och omfattas av reglerna för upplåning i finanspolicyn med tillhörande riktlinjer. 

6. Mångfald av leverantörer och en väl fungerande 
konkurrens

Konkurrensen på marknaden och mångfalden av aktörer, varor och tjänster ska tillvaratas för 
att tillgodose samhällets behov på bästa sätt och eftersträva goda affärer. Mötesplattformer 
för dialog med potentiella leverantörer samt bransch- och intresseorganisationer ska tas 
tillvara.

7. Rättssäker offentlig upphandling 

Alla upphandlingar i kommunen ska ske med hänsyn till de grundläggande upphandlings-
principerna: 
- Principen om icke diskriminering
- Principen om lika behandling
- Proportionalitetsprincipen
- Principen om öppenhet
- Principen om ömsesidigt erkännande

Utvecklad användning av digitala verktyg i inköpsprocessen ska eftersträvas för att uppnå en 
effektiv och rättssäker inköpsprocess.
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1. Nationella upphandlingsstrategin, Regeringskansliet, Finansdepartementet

8. Innovationer och innovativa lösningar

Innovationer och alternativa lösningar ska eftersträvas inom områden som identifierats som 
lämpliga för innovationsupphandling, t ex genom att efterfråga funktioner snarare än färdiga 
lösningar. 

9. Miljömässigt ansvarsfull upphandling

Miljöhänsyn ska eftersträvas vid upphandling av produktgrupper och tjänster med stor 
miljöpåverkan. 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.

10. Socialt hållbart samhälle

Krav på sociala hänsyn bör ställas där det är möjligt. Sociala hänsyn kan exempelvis 
innebära att möjligheter till anställning främjas för viss utsatta grupper, jämställdhet och 
universell utformning dvs. att säkerställa att produkter och tjänster utformas för att inte på 
förhand utesluta vissa användare. Eventuella risker i upphandlingens leverantörsled när det 
gäller bl.a. respekten för mänskliga rättigheter ska övervägas där det är möjligt. 
Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbar upphandling ska vara vägledande. 

Antagen av KF 2020-05-18 § 84
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§ 85
Inköpspolicy för Piteå kommun
Diarienr 20KS259

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny 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 den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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§ 87
Arkivreglemente
Diarienr 20KS226

Beslut
Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente.

Ärendebeskrivning
Det nuvarande Arkivreglemente från 1992 föreslås upphävas då nytt förslag till nytt 
Arkivreglemente är framtaget.

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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1 Tillämpningsområde
1 §
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och 1 – 7d §§ arkivförordningen (SFS 1991:446) 
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller även detta reglemente för kommunfullmäktige och 
kommunens myndigheter, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Arkivmyndigheten utfärdar 
riktlinjer för tillämpningen av arkivreglementet.

Myndighet
2 §
Med myndighet avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer, 
kommunala organ med självständig ställning samt juridiska personer där kommunen utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande (2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

2 Ansvar och organisation
Arkivmyndighet
1 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och huvudman för centralarkivet.

2 §
Arkivmyndigheten utövar i enlighet med 5 § arkivförordningen tillsyn över att kommunens 
myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och arkivvård.

3 §
Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess 
tillsyn. Övertagande kan ske efter överenskommelse eller genom beslut från arkivmyndigheten. 
När arkivmyndigheten övertagit arkivmaterial från någon av kommunens myndigheter övergår 
hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten.

4 §
Arkivmyndigheten kan till berörd nämnds revisorer anmäla missförhållande som konstaterats 
vid tillsyn.

5 § 
Arkivmyndigheten får handlägga arkivfrågor som inte regleras på annat sätt.

6 §
Om brister i arkivvården uppmärksammas i samband med tillsynstillfälle ska centralarkivet 
lämna myndigheten förslag till åtgärder.

Myndigheterna
7 §
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och arkivförordningen och 
på det sätt som framgår i detta reglemente. 
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8 §
Hos varje myndighet ska finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av 
arkivuppgifter.

9 § 
När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, ska myndighetens arkivbildning ses 
över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för 
gallring ska beaktas.
Innan ändringen sker ska nämnden eller styrelsen i god tid samråda med arkivmyndigheten.

Överlämnade av arkiv och förändrade driftsformer
10 §
Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan myndighet, 
ska arkivet avställas och deponeras hos den myndighet som fortsätter verksamheten, eller 
överlämnas till arkivmyndigheten om myndigheten helt upphör och verksamheten inte längre 
fortsätter i någon form. Samråd ska i god tid ske med arkivmyndigheten.

11 §
Om en myndighets verksamhet avses bli överförd till ett enskilt organ helt eller delvis skall 
myndigheten i god tid samråda med arkivmyndigheten.

12 §
En myndighet får efter överenskommelse överlämna handlingar till arkivmyndigheten.

3 Framställning av handlingar
1 §
Handlingar som en myndighet upprättar ska framställas så att de kan läsas under den tid de ska 
bevaras. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden överföra uppgifterna till annan teknik.

2 §
Myndigheterna ska bruka fysiskt material, såsom aktomslag, arkivkartonger, och papper, som 
uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter. Detta gäller emellertid inte för handlingar som ska 
gallras.

3 §
Vid framställning av elektroniska handlingar ska myndigheterna använda filformat som 
överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och är av väldokumenterad och internationellt 
godkänd standard. 

4 Gallring och arkivläggning
1 §
Bestämmelser om när allmänna handlingar ska arkiveras regleras i 3 § arkivförordningen.
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2 § 
Myndigheterna ska förutom allmänna handlingar arkivera sådana minnesanteckningar, utkast 
och koncept som avses i 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen, om de är av betydelse för 
myndigheternas verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning och forskning.

3 §
Myndigheterna beslutar, efter samråd med centralarkivet, om gallring av handlingar i sina 
arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning. 

4 §
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Rensning ska genomföras senast i samband med arkivläggningen enligt för 
myndigheten gällande informationshanteringsplan.

5 §
Beträffande arkiv som överlämnats till eller övertagits av arkivmyndigheten beslutar 
centralarkivet om gallring efter samråd med överlämnande myndighet (om möjligt).

6 §
Handlingar som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras.

7 §
Förutom gallring som innebär förstörande av information i sin helhet räknas överföring av 
information till annan databärare som gallring om det medför
 Förlust av betydelsebärande data,
 Förlust av möjliga sammanställningar
 Förlust av sökmöjligheter, eller
 Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.

5 Hantering, förvaring och skydd
1 §
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former så att den elektroniska eller 
fysiska, samt logiska beständigheten bevaras.  

2 §
Fysiska handlingar ska arkiveras i en förutbestämd struktur som medför att återsökning 
underlättas. När handlingarna har fått en slutgiltig struktur ska de föras samman i volymer.

3 §
En myndighets fysiska handlingar ska förvaras i arkivlokal som godkänts av arkivmyndigheten.

4 §
Mikrofilm och fotografier ska förvaras i lokal som godkänts av arkivmyndigheten. 

(196 of 208)



Sid 5

5 §
När elektroniska handlingar konverteras eller överförs mellan olika hård- och 
mjukvaruplattformar eller annan teknik ska handlingarnas autenticitet, pålitlighet, integritet och 
användbarhet bevaras.

6 Redovisning 
1 §
Kommunens myndigheter ska i enlighet med 6 § arkivlagen upprätta en systematisk 
arkivförteckning vilket i Piteå kommun motsvaras av aktuell informationshanteringsplan och 
arkivbeskrivning.

2 §
Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i en av arkivmyndigheten upprättad 
klassificeringsstruktur som representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat 
perspektiv. All information som inkommer till och skapas i kommunens myndigheter ska 
klassificeras, hanteras och förvaras enligt det som anges i informationshanteringsplanen.

3 §
Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och ger en samlad 
blick över arkivbildaren och dess arkiv.

7 Leverans
Allmänt
1 §
Vid överlämnande eller övertagande av arkivmaterial, ska överenskommelse träffas mellan 
myndighet och centralarkivet om hur och vid vilken tidpunkt leverans ska genomföras.

2 §
Den myndighet från vilken överlämnande sker ansvarar för att arkivet är avgränsat vid leverans 
till centralarkivet.

3 §
Handlingar ska levereras till arkivet enligt aktuell informationshanteringsplan eller efter 
överenskommelse. 

Fysiska handlingar
4 §
Fysiska handlingar ska levereras i den struktur som de ska arkiveras i enligt för myndigheten 
gällande informationshanteringsplan.

5 §
Arkivkartonger och aktomslag ska vara så märkta att det klart framgår vad respektive objekt 
innehåller.
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Elektroniska handlingar
6 §
Myndigheternas verksamhetssystem ska vara så utformade att de elektroniska handlingarna 
utan svårighet kan avställas och levereras till system för digital långtidsarkivering.

7 §
Dataleveransen ska kunna tas emot utan omfattande insatser i form av programmering eller 
konvertering. Eventuella insatser bekostas av levererande myndighet.

8 §
Alla bestämmelser som rör elektroniska handlingar gäller oberoende av om myndigheten utför 
informationsbehandlingen i egen regi eller genom externa leverantörer.

8 Utlån av allmänna handlingar 
1 §
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt 
ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. Utlåning av arkivhandlingar 
ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning 
för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. 

9 Avgifter vid leverans
1 §
Om det vid överlämnandet framkommer att insatser i form av restaurering av fysiska 
arkivhandlingar, eller programmering eller konvertering av elektronisk data tillkommer, 
bekostas det av överlämnande myndighet.

Antaget i KF 2020-05-18, § 86
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§ 90
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för fjärde kvartalet 2019
Diarienr 19KS4

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för fjärde kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom samma period. Socialnämnden lämnar nu rapport för fjärde kvartalet 2019.

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

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

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

Budget
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet.
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Yrkanden
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 

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

Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2019
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§ 91
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för fjärde kvartalet 2019
Diarienr 19KS5

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) för fjärde kvartalet 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
Kommunfullmäktige om gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över gynnande 
beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden.

Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2019.

Stöd och omsorg
Under fjärde kvartalet så fanns det totalt 14 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 
tre månader. Det är fem fler än senaste rapporteringen.
1 st beslut om boende
4 st sysselsättning
2 st kontaktfamilj
6 st kontaktperson
1 st ledsagarservice

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

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

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

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

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

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

Konsekvensbeskrivning - Budget
Stöd och omsorg
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.

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

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019
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Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-18

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 86
Reglemente för arkiv
Diarienr 20KS151

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkiv.

Ärendebeskrivning
I Reglemente för arkiv framgår ansvar och organisation för kommunens myndigheter för 
hantering av information.

Det nuvarande Arkivreglementet reviderades för 25 år sedan. Sedan dess har hanteringen av 
information drastiskt förändrats genom att det i huvudsak sker i digitala verksamhetssystem, 
samtidigt som behovet att bevara på papper har minskat. Bevarandet av digital information 
ställer helt andra krav än det analoga bevarandet. För att möta behoven har det varit 
nödvändigt att helt omarbeta arkivreglementet och i detta förtydliga arkivmyndigheten och 
myndigheternas uppdrag.

En av de mer viktiga förändringarna, och även en förutsättning för digital förvaltning, är 
införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) som bygger på processer. 
Det traditionella sättet att redovisa arkiv utgår från det s.k. allmänna arkivschemat och speglar 
en rent pappersbaserad administration. I VIR är det informationens rörlighet och det faktum 
att den fysiska lagringen är föränderlig över tid som ligger i fokus.

Reglementet för arkiv kommer att kompletteras med riktlinjer framtagna av arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen) där vissa områden kommer att förklaras mer detaljerat.

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

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

Beslutsunderlag
 Reglemente för arkiv

(1 av 1)(204 of 208)



Ärende 21  

Återkoppling av 
ärendebevakningslistan 2020
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 105
Återkoppling av ärendebevakningslistan juni 2020
Diarienr 20SN18

Beslut
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för juni 2020.

Ärendebeskrivning
Punkter på ärendebevakningslistan:
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020
- Utreda förvaltningsövergripande, kvalitativt och hållbart anhörigstödverksamhet – redovisas 
hösten 2020
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Ärende 22  

Anmälan om ordförandebeslut 
och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 
2020
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-06-01Socialförvaltningen
Dnr 20SN19

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

Förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning
Beslut tagna av ordförande eller ledamot med kompletterande beslutsrätt till och med maj:
 
2020-05-19       Delegation till enhetschef för särskilt boende för äldre angående beslut om         
undantag från besöksförbud
2020-04-28        Placering enligt 11 § LVU

Beslutsunderlag

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

Eva-Lena Lundberg
Nämndsekreterare admin
Socialförvaltningen
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