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

Förslag till beslut 
Förslag till justerare: Anton Li Nilsson 
Förslag till tid och plats: Tisdag 1/12-2020, Socialtjänsten 
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2. Budgetuppföljning 2020 
 Diarienr 20SN12 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna budgetuppföljningen per 
oktober månad 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -57,2 mkr och helårsprognosen sätts till -
66,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår hittills till 20,5 mkr. En ansökan om 
riktade statsbidrag om 17 mkr t.o.m. 31 augusti är inskickad till Socialstyrelsen, i dagsläget är 
det dock oklart hur mycket medel som kommer att utbetalas. 
 
Beslutsunderlag 
 Budgetuppföljning oktober 2020 
 Månadsuppföljning SOC okt 2020 
 Analys SOC oktober 2020 
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3. Redovisning intern kontroll 2019 
 Diarienr 20SN202 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden ta del av uppföljningsrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunens policy för intern kontroll anger mål för nämnden att årligen behandla relevanta 
risker inom verksamheternas processer, för att på rimlig nivå säkerställa att de bedrivs kvalitativt 
och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, att informationen om 
verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att 
de lagar, regler och riktlinjer som finns följs samt att möjliga risker, förluster och förstörelse 
inringas, bedöms och förebyggs. 
 
För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment och om 
möjligt förebyggande aktiviteter planeras. Internkontrollplan, riskanalys och återrapport ska följa 
upprättad mall för planering och uppföljning som finns i systemet Stratsy’s. 
 
Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelserna i SoL, LSS, LVM, LVU, 
föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar och krav för både 
myndighetsutövning och utförande av insatser. Riskanalys inom ramen för det övergripande 
målet att lagar, regler och riktlinjer följs är därför gjord för socialtjänsten uppdrag kopplat till 
SoL och LSS. Kontroller är gjorda gällande följsamhet till socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS (SOSFS 2014:5) samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). 
 
Annan väsentlig lagstiftning för socialtjänsten är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
varför loggkontroller ingått i den interna kontrollen för SoL och LSS 2019. Även kontroll att 
hantering av funktionsbrevlådor följer kommunövergripande anvisning. 
 
Uppföljningen visar följsamhet till föreskrifter och riktlinjer för handläggning och 
dokumentation men också avvikelser som föranleder behov av kvalitets- och rättsäkrande 
åtgärder. Detta genom systematisk uppföljning på individnivå samt egenkontroller att de 
process- och rutinbeskrivningar som krävs för att säkra kvalitet är utarbetade. 
 
Vidare är det sedan tidigare kartlagt att strategi och plan för dokumentationsutbildning behöver 
utarbetas. Delar av den interna kontrollen visar på samma behov. Socialt ansvarig samordnare, 
SAS har sedan oktober 2020 i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivning för detta och samordna 
vidare hantering av frågan. 
 
Bedömningen är att den interna kontrollen inom SoL och LSS 2019 är tillräcklig med de 
riskanalyser och åtgärder som föreslås. Dock bedöms nuvarande kontroller per definition vara 
egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det kvalitetsområdet behöver öka medan den 
interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer övergripande områden. 
 
Efter revision av KPMG 2018 har ett utvecklingsarbete gällande intern kontroll och styrning 
bedrivits på kommunövergripande och förvaltningsnivå. Socialnämndens mer övergripande 
internkontrollplan samt ny egenkontrollplan är under utformning. MAS, SAS, 
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kvalitetsamordnare och ekonomicontroller arbetar fram underlag för detta. 
 
Utöver egenkontroll kommer socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande primärt riskanalyser och klagomålshantering. Även avvikelsehantering inom SoL, LSS 
och rutiner för Lex Sarah. 
 
Förvaltningsledning beslutade i december 2019 att bedriva ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete 
inom hela socialförvaltningen med start inom Barn och familj med start första kvartalet 2020. En 
extern konsult anlitades för att förstärka ytterligare i arbetet som sker under ledning av 
avdelningschef. Det övergripande arbetet sker avdelningsvis och är ett led i prioriteringar att 
säkra verksamheternas kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningsrapport intern kontroll SoL LSS 2019 
 Uppföljningsrapport intern kontroll SoL LSS  2019 
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4. Internkontrollplan 2020 samt riskanalys inom SoL och LSS 
 Diarienr 20SN203 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta internkontrollplan för SoL och LSS i 
enlighet med riskanalys inom området. 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen i Piteå 
kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. Riskanalys 
har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet. 
 
En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. 
Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i 
genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner 
och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd. 
 
Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och 
rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive 
föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. Kontrollområden 
inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan SoL LSS 2020 
 Internkontrollplan  SoL LSS 2020 
 Riskanalys SoL LSS 2020 
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5. Internkontrollplan 2021 samt riskanalys inom SoL och LSS 
 Diarienr 20SN204 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår  socialnämnden besluta om internkontrollplan i enlighet 
med riskanalys inom området 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen i Piteå 
kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. Riskanalys 
har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet. 
 
En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. 
Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i 
genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner 
och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd. 
 
Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och 
rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive 
föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. Kontrollområden 
inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för att säkra 
verksamhetens kvalitet fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
 Internkontroll SoL LSS 2021 
 Riskanalys SoL LSS 2021 
 Internkontrollplan  SoL LSS 2021 
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6. Revisorernas granskning av samverkan mellan Region 
Norrbottens barn- och ungdomspsykiatri och Piteå kommun 

 Diarienr 20SN1 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden ta del av rapport samt yttrande utifrån 
slutsats och rekommendationer 
 
Ärendebeskrivning 

Våren 2020 har KPMG på uppdrag av Piteå kommuns revisorer getts till uppdrag att granska 
socialtjänstens samt skolans samverkansformer med barn-och ungdomspsykiatri. Uppdraget har 
ingått i revisionsplan för 2019. 
 
I rapporten går att läsa att man funnit brister på ett övergripande plan men att samverkan på ett 
individuellt plan beskrivs på ett ändamålsenligt sätt med goda resultat. 
 
Verksamheterna har samstämmig uttryckt medvetenhet i brister och behov av att ta omtag i 
samverkansformerna och förutsättningar för dessa. De lokala styrdokument som ska ligga till 
grund för samverkan mellan parterna anses vara eftersatta, ej reviderade, kända inom respektive 
organisation, och med det inte heller efterlevda. 
 
Slutsatser och rekommendationer samt planerade aktiviteter: 
 
-att det lokala styrdokumentet ses över samt att ledningsstrukturen för samarbetet tydliggörs 
 
Styrgrupp för Norrbus har återinförts där representanter från Elevhälsa, Socialtjänst, Regionens 
barn- och ungdomspsykiatri samt primärvård utgör ledningstruktur. 
Operativ grupp har även det återinförts, dessa har nu till uppdrag att samla, sammanställa och 
revidera styrdokument. Viktigt att begrepp och tolkningar blir desamma oavsett verksamhet. 
Därefter skall dokument göras kända samt efterlevas i respektive organisation 
 
Ansvariga för uppföljning är styrgrupp Norrbus 
 
-intensifiera arbetet med informations- och kunskapsöverföring mellan verksamheterna 
 
Operativa gruppen Norrbus ansvarar för planering av information och erfarenhetsutbyte mellan 
verksamheterna. 
 
-tydliggör information och samverkan mellan skola och socialtjänst, exempelvis gällande 
processer för orosanmälan och placering 
 
Operativa gruppen Norrbus, på uppdrag av styrgrupp, ansvarar för att ta fram material, dokument 
samt tidsplan för information- och kunskapsspridning gällande orosanmälan samt placering av 
barn- och unga 
 
-följa upp insatser och samverkan i syfte att dra lärdom av uppnådda erfarenheter och bidra till 
utveckling. 
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Som tidigare beskrivet, operativa gruppen Norrbus får till uppdrag att arbeta fram mötesmallar 
för agenda, planering och uppföljning. 
 
-omgående säkerställa att socialtjänstens kvalitets- och ledningssystem uppfyller gällande 
föreskrifter. 
 
Socialtjänsten har pågående 3-årigt uppdrag som omfattar detta och har under året identifierat 
brister samt arbetar med det. Det omfattar bland annat uppföljning, process- och 
rutinbeskrivning. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisornernas granskning av samverkan mellan Region Norrbotten barn- och 

ungdomspsykiatri ocn Piteå kommun 
 Granskningsrapport. Framflyttat datum för svar 
 KPMG: Granskningsrapport Piteå samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin 

 

Page 9 of 400



 
 Kallelse 
 

7. Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens 
tillfälliga boende 

 Diarienr 20SN166 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift vid 
vistelse på Trädgårdens Äldrecentra samt tillfälligt boende på Norrgården på 70 kr/ dygn. 
Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för 
hyra på 70 kr/dygn om  en person blir kvar i väntan på beslut. Uppräknas enligt 
omsorgsprisindex (OPI) 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna gäller från 
och med 2021-04-01 
 
Ärendebeskrivning 

Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende 
regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 5§ inte 
uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader 
(förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig om 
att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 
 
En person som väntar på särskilt boende för äldre och som inte kan vistas hemma i väntan på 
verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende har 
hittills endast debiterats en avgift för mat på 130 kr/dygn dvs. samma nivå som den som vistas på 
Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning. 
 
En ögonblicksbild ( november 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av 
ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften 
för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal kommuner tar 
även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt boende. 
 
I Piteå kommun betalar man (2020) : 130 kr/ dygn eller 65 kr för del av dygn och kostnaden 
avser mat. 
 
Beslutsunderlag 
 Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende 
 Avgifter andra kommuner 
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8. Riktlinje basal hygien 
 Diarienr 20SN188 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta riktlinjen. 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att riktlinjen gäller tills vidare. 
 
Ärendebeskrivning 

2016-02-16 antog socialnämnden de kommungemensamma riktlinjerna för basal hygien inom 
kommunernas vård och omsorg. Dessa reviderades under 2017 och vid socialberedningens 
sammanträde 2018-02-07 beslutade socialberedningen att rekommendera medlemskommunerna 
att anta den reviderade riktlinjen. Beslutet expedierades dock aldrig till kommunerna varvid de 
inte antagits. Norrbottens kommuner har när detta uppmärksammats skickat ut beslutsunderlaget 
till Norrbottens kommuner. 
 
Riktlinjerna föreslås gälla tills vidare i förvaltningen till dess nästa revidering sker. 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbotten 
 Riktlinje-basal-hygien-norrbottens kommuner 2018-2020 
 Protokollsutdrag socialberedningen Norrbottens kommuner. Riktlinjer basal hygien, 

 
Beslutet skickas till  

MAS och SAS Med anledning av att de behöver tillföras ledningssystemet 
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9. Samgallring av akter 
 Diarienr 20SN176 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att från och med 2021-01-01 
gallrar varje avdelning var för sig. 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att samgallring upphör från och 
med 2020-12-31 
 
Ärendebeskrivning 

I dag samgallrar vissa avdelningar personakter. Det innebär bland annat att barn och familj måste 
behålla pappers akter så länge personen finns inom socialförvaltningen. Det blir ett dilemma då 
det blir många akter som upptar stor plats i arkiven trots att personen har blivit vuxen och bytt 
till en annan avdelning och ärendet är sedan länge avslutat på BoF. Om barnet är i fortsatt behov 
av stöd från Socialförvaltningen skapas en ny akt på den nu vuxna personen och barnakter kan 
då gallras utifrån de lagar och riktlinjer som finns. Akten då personen var minderårig är inte av 
intresse för någon annan avdelning att ta del av. Eftersom Socialförvaltningen har flera olika 
verksamhetsgrenar bör akterna gallras inom respektive avdelning. 
 
Beslutsunderlag 
 Samgallring av akter 
 Samgallring 

 

Page 12 of 400



 
 Kallelse 
 

10. Framtidens stöd och omsorg 
 Diarienr 20SN198 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna informationen samt överlämnar 
till förvaltningen att införliva i verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 Inriktningsförslag framtidens SO slutgiltigt 
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11. Revisorernas grundläggande granskning 2020 
 Diarienr 20SN27 
    

Revisorerna deltar vid Socialnämndens sammanträde från klockan 13.00. 
 
Beslutsunderlag 
 Fastställt frågebatteri grundläggande granskning 2020. KPMG 
 Slutredovisning AMSAB 

 
Beslutet skickas till  

KPMG 
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12. Rapportering av ej verkställda beslut - LSS 2020 
 Diarienr 20SN86 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda beslut LSS 2020 kvartal 3 till 
kommunfullmäktige och revisorerna 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 3 2020 fanns det 23 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. 
Det är 11 fler än kvartal 2. 
 
1 st avser Avlösarservice (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (4 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Bostad med särkild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Daglig verksamhet (5 fler än föregående kvartal) 
2 st avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
3 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (2 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med 
särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad med 
särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökning av beslut 
om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov och finna 
attraktiva och lämliga verksamheter för de enskilda individerna. 
 
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 vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut-LSS kvartal 3 
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 Rapportering LSS Q 3 - avidentifierad 
 
Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
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13. Rapportering av ej verkställda beslut - SoL 2020 
 Diarienr 20SN85 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar statistik rapport av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 3 2020 
till kommunfullmäktige och revisorerna 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänst, 
på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden 
avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Under kvartal 3 2020 så fanns det totalt 15 ej verkställda beslut. 
 
Målgrupp 0-65 år 
Under kvartal 3 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 6 fler än 
under kvartal 2 2020. 
 
- 1 beslut avser boendestöd ( 1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser bistånd i form av bostad med särskild service (1 fler än föregående kvartal) 
- 1 beslut avser kontaktfamilj (1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
- 5 beslut avser sysselsättning (1 fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende boendestöd 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service 
- 2 personer, socialtjänsten har ej haft lediga boendeplatser 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj 
- 1 avböjt förslag till verkställighet 
- 1 person, ej lyckats verkställa beroende på uppdragets omfattning 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktperson 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- 3 personer vill avvakta med verkställighet på grund av Covid-19 
- 2 personer har specifika önskemål om placering för sysselsättning 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Under kvartal tre fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är lika 
många som senaste rapporteringen. 
- 8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser om hemtjänst 
- 1 beslut avser kontaktperson 
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Anledning till att beslut ej verkställts har i tre ärenden en direkt koppling till Covid-19 
- 2 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform 
- 1 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform för att 
sedan tacka nej till erbjuden plats då det inte uppfyllde medborgarens specifika önskemål 
 
Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till erbjuden 
plats inom särskild boendeform om det inte uppfyllt specifika önskemål. En har valt att flytta till 
annan kommun och därmed avsluta sitt ärende i Piteå kommun. En bosatt i annan komun har 
tackat nej till erbjudan plats i Piteå kommun och har dessutom valt att avsluta sitt ärende. 
Kontaktperson har ej verkställts till följd av att medborgaren tills vidare tackat nej till insatsen. 
Beslut om hemtjänst har avslutats på medborgarens begäran 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-65 år 
Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att verkställa 
insats. Kontakt med de enskilda individerna sker kontinuerligt och fortsatt kartläggning sker. 
Fortsatt arbete pågår att finna lösningar för verkställighet pågår där vi har resursbrist. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Besöksförbud inom särskild boendeform och förändrad ut/inflyttningsprocess till följd av Covid-
19 har medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats. Samtidigt kvarstår 
medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats inom särskild 
boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Matchning av medborgarens 
behov kopplat till önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. 
 
Centralt belägna boendeformer efterfrågas fortsatt i större utsträckning än de som finns i 
kringliggande byar. Under tredje kvartalet har behovet av demensplatser ökat markant jämfört 
med föregående kvartal medan behovet av somatiska platser ligger på i stort sett samma nivå 
som tidigare. Medborgare som inte kunnat bo kvar i ordinär boendeform i vänta på verkställighet 
har erbjudits att bo i tillfällig boendeform. 
 
Av de som väntat tre månader eller längre på flytt till särskild boendefom kvartal tre har samtliga 
fått sina behov tillgodosedda. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupp 0-65 år 
Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
verkställighet. 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. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 
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verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapportering av ej verkställda beslut Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2020 
 Rapportering SoL SO Q 3 - avidentifierad 
 Rapportering SoL ÄO Q 3 - avidentifierad 

 
Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
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14. Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2021 
 Diarienr 20SN168 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna listan på adjungerade ledamöter 
för 2021. 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden uppmana ersättarna att delta vid de 
sammanträden de är adjungerade till 
 
Ärendebeskrivning 

Socialnämndens ersättare adjungerar i nämnden två till tre gånger per år. Kommunens revisorer 
har påpekat att det vore angeläget att uppmana ersättarna att ta vara på denna möjlighet samt att 
meddela om de inte kan delta. 
 
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande vid socialnämndens 
sammanträden. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt deltagande. Schemat 
bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, vilket 
innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 
 
Januari – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
Februari – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
Mars – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 
April – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 
Maj – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
Juni – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
September – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 
Oktober – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 
November – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
December – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
 
Beslutsunderlag 
 Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2021 

 

Page 20 of 400



 
 Kallelse 
 

15. 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 under oktober: 
 
2020-09-15 Placering enligt 11 § LVU 
2020-09-18 Placering enligt 11 § LVU 
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16. Delegationsbeslut  oktober 2020 
 Diarienr 20SN20 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 
2020-10-01-2020-10-31. 
 
Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade 2020-10-01-2020-10-31 anmäls. 
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17. Delgivningar november 2020 
 Diarienr 20SN193 
    

Beslutsunderlag 
 Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2020 
 §190 KF Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och kommunkoncern 
 Delårsrapport Piteå kommun 2020 
 Avvikelser måltidsleveranser FSN tertial 2  2020 
 §56 FSN Avvikelserapportering måltidsservice 
 §211 KF Motion (SD) - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 
 Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation - Kommunstyrelsens 

yttrande över nämndernas svar (4/4) 
 Grundläggande granskning 2019 - Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas svar 
 Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - kommuner 
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18. Avslagsbeslut med anledning av begärda handlingar 
 Diarienr 20SN173 
    

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 
2020-09-29 Monica Wiklund-Holmström Piteå-Tidningen 
 
2020-10-28 Åsa Larsson Piteå-Tidningen 
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19. Information om beredskap för Covid-19 inom Socialtjänsten 
 Diarienr 20SN72 
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20. Återkoppling av ärendebevakningslistan 2020 
 Diarienr 20SN18 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner återrapporteringen för november 2020 
 
Ärendebeskrivning 

Punkter på ärendebevakningslistan: 
- Slutföra Framtidens Stöd och Omsorg – redovisas hösten 2020 
 
Beslutsunderlag 
 Återkoppling av ärendebevakningslistan december 2020 
 Ärendebevakningslistan december 2020 
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21. Ordförande och socialchef informerar 
 Diarienr 20SN24 
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22. Kontaktpolitikerna har ordet 
 Diarienr 20SN22 
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23. Av ledamöter väckta frågor 
 Diarienr 20SN23 
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Budgetuppföljning 2020 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-11-06 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN12 

 
 

Budgetuppföljning oktober 2020 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per oktober. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -57,2 mkr och helårsprognosen sätts till 
-66,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår hittills till 20,5 mkr. En ansökan om 
riktade statsbidrag om 17 mkr t.o.m. 31 augusti är inskickad till Socialstyrelsen, i dagsläget är 
det dock oklart hur mycket medel som kommer att utbetalas. 

Beslutsunderlag 
Analys SOC okt 2020 
Månadsuppföljning SOC okt 2020 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Emelie Nilsson & Malin Wikström 
Ekonomicontrollers 
Socialförvaltningen
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Budgetuppföljning oktober 2020
Socialtjänsten

AVDELNING Årsbudget 2020
Periodbudget 

Jan - okt

Periodens 

förbrukning    

Jan - okt

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan - okt

Periodens 

budgetavvikelse 

fg. månad

Budgetavvikselse 

innevarande 

månad (okt)

Linjär avvikselse 

mot budget helår 

2020

Årsprognos 

2020

Varav kostnader 

avseende Corona 

Jan - okt

510-511 Politik och förvaltningsledning 11 592 9 661 11 676 -2 015 -1 633 -382 -2 417 -5 500 2 155

512 Stab och ledningsstöd 33 106 20 332 26 222 -5 890 -6 356 466 -7 068 -1 600 563

   varav semesterlöneskuld 0 -7 256 -1 498 -5 758 -5 912 154 -6 909 -1 100 

513 Hälso- och sjukvård 71 050 58 693 65 395 -6 702 -4 506 -2 196 -8 042 -6 450 2 418

514 En ingång 150 554 126 373 121 225 5 148 3 684 1 464 6 177 4 900 52

515 Barn och familj & Missbruksvård 101 798 84 910 106 314 -21 404 -19 068 -2 336 -25 685 -25 550 278

516 Ordinärt boende 79 081 66 375 77 804 -11 429 -9 858 -1 571 -13 715 -13 900 3 550

517 Särskilt boende för äldre 280 745 237 221 243 358 -6 137 -8 927 2 790 -7 364 -7 600 7 809

518 Psykosocialt stöd 130 001 109 471 113 758 -4 287 412 -4 699 -5 145 -4 600 2 139
519 Vuxna funktionsnedsatta 53 193 45 001 49 532 -4 531 -5 034 503 -5 437 -6 400 1 495

5XX Totalt Socialtjänsten 911 119 758 036 815 284 -57 248 -51 286 -5 962 -68 697 -66 700 20 458
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Månadsuppföljning ekonomi oktober 2020 

 

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -57,2 mkr och helårsprognosen 

för 2020 sätts till -66,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår till 20,5 mkr. 

En ansökan om riktade statsbidrag om 17 mkr tom 31 augusti är inskickad till 

Socialstyrelsen, ansökan för resterande del kommer att göras 30 november. I dagsläget 

är det dock oklart hur mycket medel som Socialtjänsten kommer få tillbaka. 

 

 

Politik och förvaltningsledning 

 Socialförvaltningens ledning har en budgetavvikelse på -2,3 mkr. Materialinköp och 

skyddsutrustning för covid-19 har bokförts under den verksamheten för 2,1 mkr och är 

en stor del av budgetavvikelsen. Prognosen försämras för helåret till -5,5 mkr, vilket 

beror på kostnader på ca 2,7 mkr som förvaltningen blivit tilldelade när kommunen 

uppgraderar IT-systemen till Office 365. Kostnaden för socialförvaltningen blev känd 

nu i slutet av oktober och förvaltningen får ingen utökad budgetram för de här 

kostnaderna. 

 Total budgetavvikelse för politik och förvaltningsledning per oktober är -2,0 och 

helårsprognosen sätts till -5,5 mkr, en försämring med 3,0 mkr jämfört med föregående 

månad. 

 

 

Stab och ledningsstöd 

Utfall 

 Budgetavvikelsen för området är -5,9 mkr där semesterlöneskulden står för -5,8 mkr. 

 Prognosen för hela avdelningen är -1,6 mkr och är en förbättring med 0,6 mkr jämfört 

med prognosen i september. 

 

 Analys 

 Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,1 mkr vilket är en förbättring från 

augusti med 0,3 mkr. Efter beslut om att poolen ska kunna bokas mer ute i verksamheten 

förväntas bokningsgraden öka under resterande del av året. På grund av covid-19 och 

lägre bokningsgrad tidigare under året sätts prognosen för budgetavvikelsen till 0. 

 Stab och ledningsstöd har en budgetavvikelse på -1,0 mkr till och med oktober vilket är 

samma som för september. Prognosen förbättras till -1,2 mkr i budgetavvikelse där 

resursenheten som inte är fullt finansierad står för -1,6 mkr medan övriga delar inom 

området har en positiv budgetavvikelse. De anställdas som vid årets början var 

placerade vid resursenheten har under året övergått till andra tjänster i verksamheten 

vilket förbättrat resultatet för resursenheten. 
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 Prognosen för hela avdelningen är -1,6 mkr och är en förbättring med 0,6 mkr jämfört 

med prognosen i september. 

 Semesterlöneskulden är den totala skulden för samtliga anställda inom socialtjänsten. 

Av redovisningstekniska skäl bokförs hela kostnaden under stab och ledningsstöd. 

Utfallet för oktober månad är -5,8 mkr. 

 

 

Hälso- och sjukvård 

Utfall 

 Avdelningen för hälso- och sjukvård har per oktober en budgetavvikelse om -6,7 mkr 

och helårsprognosen sätts till -6,5 mkr. Anledningen till den stora försämringen från 

föregående månad är en omföring av sjuksköterskelöner som felaktigt belastat särskilt 

boende för äldre. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår hittills till 2,4 mkr för Hälso- 

och sjukvårdsavdelningen. 

  

Analys 

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

ett visst överskott. 

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

merparten av sjuksköterskorna inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSL, 

från särskilt boende flyttades 31 å.a. Äldrecentrat har fortfarande sjuksköterskor 

anställda direkt i sin verksamhet. I och med den nya organisationen förväntas bättre 

sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. 

 Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd 

personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten 

hade dock behov av bemanningssjuksköterskor under sommaren vilket ger en negativ 

prognos på helår. Till och med oktober har verksamheten kostnader om 5,4 mkr för 

dessa konsulttjänster. I dagsläget är samtliga sjukskötersketjänster tillsatta och de 

nyrekryterade sjuksköterskorna påbörjar sina tjänster under hösten samt i januari. 

 Vissa sjuksköterskelöner bokades fortsatt på särskilt boende för äldre även efter 

omorganisationen. Felet har rättats till och kostnaderna om 1,4 mkt har bokats om till 

Sjuksköterskor Säbo under oktober. 

 Allt extra sjukvårds- och förbrukningsmaterial kopplat till Covid-19 belastade initialt 

hemsjukvård dag, oavsett i vilken av Socialtjänstens verksamheter detta användes. Detta 

påverkar också budgetavvikelsen negativt men ska omfördelas till andra berörda 

avdelningar under november.  

 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. En sjukskrivning för att verksamheten måste ta 

in en bemanningssjuksköterska under hösten. Detta var även nödvändigt under 

sommaren för att klara verksamheten. 
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 Sjuksköterskor inom psykosocialt stöd har en budgetavvikelse om -0,5 mkr vilket beror 

på att gruppen har 4,0 å.a anställda men bara budget för 3,5 å.a. Beslut om detta är fattat 

för att klara bemanningen då det är väldigt svårt att lyckas anställa en SSK på bara 50%. 

En person har bytt arbetsställe men en del av dennes lön belastar SSK SO året åt. 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 0,3 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. 

 Det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 

än tidigare, vilket kommer att påverka Rehabs resultat negativt. Fördyringen rör sig om 

nära 0,5 mkr. 

 

Åtgärd 
 Rehabenheten har gjort ett bra jobb med personalen vilket gör att personalbudgeten går 

ihop. En fysioterapeut från bemanningsföretag har dock behövt tas in över sommaren 

för att klara bemanningen då det saknas vikarier. 

 Hemsjukvård dag gör ett plusresultat på personalsidan, detta har inte uppnåtts på flera 

år. En stor anledning till det är ett bra samarbete med USK i hemsjukvården. 

 Poolen har hög bokningsgrad. För att ännu bättre kunna se till verksamheternas behov 

av sjuksköterskor rekryteras en person till under hösten. 

 

 

Omsorgsavdelningen: en ingång 

Utfall 

 Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på 5,6 mkr vilket är en förbättring med 

1,4 mkr jämfört med föregående period. Prognos för helåret förbättras från 6,0 mkr till 

6,3 mkr.  

 Färdtjänst har en budgetavvikelse på 0,3 mkr vilket är en försämring med 0,2 mk jämfört 

med föregående period. Prognos för färdtjänst är 0,2 mkr 

 Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -4,4 mkr vilket är en försämring på 0,1 mkr 

jämfört med föregående period. Prognos för försörjningsstöd är på -5,5 mkr. 

 Totalt för hela avdelningen är budgetavvikelsen 5,1 mkr vilket är en förbättring med 1,4 

mkr jämfört med föregående period. Prognos för hela avdelningen är 4,9 mkr 

Analys 

 Antalet hemtjänsttimmar har minskat jämfört med början av året vilket delvis kan bero 

på att många avsagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Från 1/7 ska 

alla beviljade timmar läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få 
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mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaderna för antalet 

hemtjänsttimmar ligger 2,8 mkr under samma period föregående 2019. Flera som avsagt 

sig hemtjänst samt tillskott i budget på grund av att 15 platser stängt på Hortlaxgården 

har minskat budgetavvikelsen. 

 Kostnaden för färdtjänst har minskat jämfört med 2019 beroende på minskat resande 

pga. covid-19. Budgetavvikelsen totalt för färdtjänst var 2019 -2,4 mkr och prognosen 

för 2020 är nu 0,2 mkr vilket är en försämring från föregående månad med 0,4 mkr. 

Resandet med färdtjänst under 65 år har kommit igång igen vilket bidrar till försämrad 

prognos. 

 Försörjningsstöd har ca 3,5 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år. Antalet 

hushåll har varit på lägre nivå under 2020 jämfört med 2019. Den befarade 

kostnadsökningen på grund av covid-19 har hittills uteblivit. Antalet hushåll har istället 

minskat från april till oktober vilket beror på att de flesta grupper inom 

försörjningsstödet har minskat. 

Åtgärd 

 Projektet samsoc inom försörjningsstödet har pågått under året och är nu avslutat. 

 

Barn och familj/Missbruk 

Utfall 

 Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till oktober på  

-21,4 mkr.  

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

institutionsvården och förstärkta familjehem. Även familjehem har ökat i kostnader i 

och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta 

familjehem som är en betydligt dyrare placering förväntas minska tack vare detta.  

 Inom området Missbruk märks dock en stabilisering.  

 Helårsprognosen för avdelningen hamnar på -25,6 mkr.  

Analys 

 Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar 

på en hög nivå under januari till oktober 2020. Jämfört med samma period förra året har 

verksamheten dock 757 st. färre vårddygn. Prognosen för institutionsvården sätts till  

-13,0 mkr och bygger på de placeringar som är kända i dagsläget. 

 Antalet placerade på familjehem och därmed kostnaderna minskade under 2019 vilket 

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

placeringar än vad som är nödvändigt. Fler familjehem är kontrakterade vilket borde 

leda till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna 

gällande de dyrare förstärkta familjehemmen förväntas minska tack vare detta. 

Årsprognos sätts i nuläget därför till -1,0 mkr. 
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 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. Det finns även en ökning i antalet vårddygn (649 st. fler) 

och kostnad per dygn (405 kr/dygn) jämfört med samma period 2019. Verksamheten 

räknar dock framöver med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade 

familjehem. Helårsprognos sätts till -5,2 mkr. 

 Verksamheterna för köpta tjänster är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ 

minskar i antal och billigare ökar. Institutionsvården har minskade antal dygn medan 

förstärkta familjehem ökade antal dygn. Förstärkta familjehem räknar dessutom 

framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. 

Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.   

 Det är i dagsläget två barn (mot tre i början av året) placerade enligt LSS där kostnaderna 

för ett av dessa kan återsökas hos Migrationsverket. Inom denna verksamhet har vi 

ökade dygnskostnader jämfört med 2019. Totalt har verksamheten genererat en kostnad 

på 3,7 mkr hittills under året. Helårsprognos läggs på ca -4,3 mkr.  

 Inom institutionsvård vuxna har det skett en viss stabilisering gällande underskottet 

senaste månaderna. Analys visar att antalet vårddygn för perioden januari till oktober 

2020 var 121 st. fler än samma period förra året, dock till lägre dygnskostnad. Per sista 

oktober 2020 fanns det 2 LVM. Helårsprognosen sätts till -1,6 mkr.  

 Övriga verksamheter beräknas gå -0,5 mkr på totalen. 

Åtgärd 

 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. Dock för tidigt att se större effekter av detta 

då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över. 

 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. Under hösten 

har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där 

för tidigt att bedöma effekt kopplad till köpta tjänster. 
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Ordinärt boende 

Utfall  

 Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -11,4 mkr januari till oktober 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 oktober till 3,5 mkr på hela ordinärt boende.  

 Helårsprognosen ligger kvar i nivå med förra månaden på -13,9 mkr. 

Analys 

 Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och 

nattpatrullen. Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen har ökat och kan 

kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. När Regionen 

flyttar fram utskrivningsdatum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till 

följd av att verksamheten förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till 

underskottet. Under början av 2020 ser verksamheten en ökning av kval övertid, 

dubbelbemanning, korttidsfrånvaro samt körtid avseende specifika insatser. Analys av 

kostnadsökningen för hemtjänsten fortsätter under 2020. 

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

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

utökats till 5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för utökningen. Nattpatrullen har under 

våren och sommaren 2020 haft hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för 

verksamheten, och den kommer att generera ett underskott på helår om ca -4,3 mkr. 

 Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att 

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

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

insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de 

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

sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Under stora 

delar av året har flera grupper dragits med hög sjukfrånvaro. Prognos för 

hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -17,0 mkr för helåret 

2020. Bostadsanpassningen har en prognos på 1,0 mkr. Äldrecentrat, Samvaron och 

övriga verksamheter kopplade till Äldrecentrat hamnar på 2,1 mkr i årsprognos. 

Åtgärd 

 Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades 

under hösten 2019. I början av 2020 fortsatte 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 nu i höst. 

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 
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uppgraderades före sommaren och kommer från hösten att leda till bättre möjligheter 

till analys av hemtjänstens planerade timmar. Arbetet med bemanningsekonomi har 

generellt under året förskjutits pga. Covid men bedrivs nu fullt ut. 

 Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger 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.  

 

Särskilt boende för äldre 

Utfall 

 Avdelningen för särskilt boende för äldre har per oktober en budgetavvikelse om -6,1 

mkr och en årsprognos om -7,6 mkr. Årsprognosen har därmed förbättrats från en 

förväntad linjär budgetavvikelse om som sämst -15 mkr, vilket innebär att det 

åtgärdspaket som satts in har börjat ge önskad effekt. 

 Coronarelaterade kostnader uppgår hittills till 7,8 mkr och sommaravtalet kostade 0,3 

mkr. 

 

Analys 

 Underskottet på särskilt boende beror till övervägande del på höga personalkostnader. 

En omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) gjordes i slutet av 2019 och 

påverkar boendenas resultat i olika omfattning. På vissa boenden är schemaläggningen 

därför problematisk och fördelningen av personalresurser måste ev. ses över igen.  

 Efter sommaren upptäcktes det att lönekostnader för vissa sjuksköterskor fortfarande 

belastar säbo istället för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Detta är åtgärdat under 

oktober och gör att månadsresultatet kunnat korrigeras med 1,4 mkr.  

 Under våren har fall av Covid-19 bekräftats på tre boenden, i dagsläget finns inte några 

nya smittade. Extrakostnader för isolering uppstod och chefer och personal arbetar hårt 

för att undvika ytterligare smittspridning. En krisstab inom särskilt boende tillsattes 

under våren för att klara situationen, denna innefattade extra chefsstöd i form av 

samordnare och servicevärdar. Krisstaben är inte budgeterad och påverkar således 

resultatet negativt, den har dock avslutats under hösten. Viss tomhållning av 

boendeplatser sker till följd av Covid-19 men kösituationen upplevs ändå som stabil. 

Coronapandemin drabbar äldreomsorgen hårt ekonomiskt men i dagsläget är det svårt 

att beräkna i vilka proportioner eftersom det är oklart hur mycket medel som kommer 

att återbetalas från staten. 

 Avdelningens ledningsstöd är inte budgeterat vilket medför en budgetavvikelse 

motsvarande 1,0 å.a och ytterligare poster i budgeten är inte budgeterade alt 
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underbudgeterade vilket förklarar avdelningens resultat. Kostnader för avslut av 

personal belastar kontot för områdesstöd med 0,3 mkr. 

 För att klara sommarbemanningen i pandemitider introducerades och anställdes vikarier 

tidigare under våren, detta gäller både enhetschefer och vård- och omsorgspersonal. 

 Renoveringen på Hortlaxgården medför ökade kostnader kopplade till omflyttning av 

brukare då en hel avdelning hålls stängd. Även andra boenden dras med långvariga 

arbetsmiljöproblem.  

 

Åtgärd 

 Ett åtgärdspaket har satts in för att hejda kostnadsutvecklingen under innevarande år 

samt för att lägga grunden för en budget i balans år 2021. Bland annat har en omfattande 

utbildningssatsning genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller 

bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda 

boenden har gått utbildningen under hösten, responsen har varit bra och enhetscheferna 

är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning förväntas ge positiva 

effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. 

 Implementering av en ny process för planering och uppföljning har startat och kommer 

att utvecklas vidare under hösten. Indirekt bidrar ett nytt arbetssätt till större 

engagemang och ansvarstagande genom en tydligare ekonomistyrning vilket i sig 

kommer att bidra till en budget i balans. 

 Avdelningens ekonomicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på 

bemanningen har hållit utbildning i ”Budget till timmar” vilket innebär har 

årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemaläggningsbar tid. Boendecheferna tycker 

att verktyget känns användbart. 

 Från april är merparten av sjuksköterskorna 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. Den nya 

organisationen tros bli både mer kvalitativ och kostnadseffektiv. 

 En översyn av arbetsmiljön på de särskilda boendena är gjord av avdelningschefen och 

ska utvärderas och åtgärdas.  

 

 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

Utfall 

 Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse på -4,0 mkr vilket är en försämring 

med 4,5 jämfört med föregående månad. 

 Gruppbostäder LSS har en budgetavvikelse om -5,6 mkr för perioden, en försämring 

med 4,5 mkr jämfört med föregående period. Orsaken till försämringen är att 

socialnämnden har fått avslag på den ansökan om kostnadskompensation som skickats 

in till Migrationsverket. Socialnämnden har inte fått beslut ännu om ansökningar 
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gällande 2018 och 2019 men eftersom andra halvan av 2017 avslagits antas det att 

samma beslut kommer att gälla även för de ansökningarna. Bortsett från posten för 

Migrationsverket har gruppbostäder LSS samma budgetavvikelse som föregående 

månad. Kostnader för 1,9 mkr är bokfört mot aktivitet 026 Covid. 

 Boende psykiatri har en budgetavvikelse på knappt -0,1 mkr till och med oktober. Det 

är bokfört 108 tkr mot aktivitet 026 Covid. Prognosen sätts till -0,5 mkr på grund av en 

kostnad verksamheten kommer att få från Region Norrbotten för en placering som 

kostat 6 500 kr/dygn.  

 Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,5 mkr och SAVO har en 

budgetavvikelse på 0,6 mkr. Övriga verksamheter följer i princip budget. 

Analys 

 Avdelningen totalt sett klarar budgeten om man bortsett från posten för återsökningar 

från Migrationsverket. Det finns däremot en del gruppbostäder som inte klarar att driva 

verksamheten enligt budget beroende delvis på Covidkostnader och delvis på högre 

bemanning än vad budgeten tillåter. Andra verksamheter genererar positiv 

budgetavvikelse så att avdelningen klarar budget. 

Åtgärd 

 För att komma tillrätta med underskottet bland gruppbostäder arbetar avdelningen 

vidare med bemanningsstrategi. Under månaden har enhetschef från 

bemanningsenheten samt ekonom introducerat ett verktyg för enhetscheferna så att de 

lättare ska få kännedom om hur mycket tid som de kan schemalägga. 

 

Stöd till vuxna med funktionshinder 

 

Utfall 

 Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för 

perioden om -4,5 mkr. 

 Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till närmare 1,5 mkr. 

Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -6,4 mkr. 

 

Analys 

 Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för 

perioden har en budgetavvikelse om -5,6 mkr. Man ser här en linjär ökning av utbetalda 

sjuklöner till privata utförare och enligt regelverket för LSS måste kommunen ersätta 

assistansanordnarens merkostnader för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till 

ordinarie personlig assistent. Denna kostnad har ökat för varje år och har inte full 

budgeträckning. 

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

budgetavvikelse om ca 0,9 mkr vilket är en förbättring med 1,1 mkr mot föregående 
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period. De eftersläpande intäkterna från försäkringskassan har nu kommit ikapp och 

ligger nu i linje med vad som är budgeterat för året hittills.  

 

Åtgärd 

 Det görs nu en översyn av alla beslut och scheman för att eventuellt kunna effektivisera 

på några ställen. Detta har hittills varit framgångsrikt och 6 anställda har varslats och 

deras anställningsbeslut gjorts om till rätt tjänstgöringsgrad, dock kan inte några effekter 

av detta ses ännu då uppsägningstiden är upp emot 6 månader.   

 Det är även tillsatt en kvalitetsgrupp under varje enhetschef, för att jobba med 

beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i 

arbetsgrupperna. 
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Uppföljningsrapport intern kontroll SoL LSS 2019 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningsrapporten.   

Ärendebeskrivning 
Kommunens policy för intern kontroll anger mål för nämnden att årligen behandla relevanta 
risker inom verksamheternas processer, för att på rimlig nivå säkerställa att de bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig, att de lagar, regler och riktlinjer som finns följs samt att möjliga 
risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs.  
 
För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment och 
om möjligt förebyggande aktiviteter planeras. Internkontrollplan, riskanalys och återrapport 
ska följa upprättad mall för planering och uppföljning som finns i systemet Stratsy’s. 
 
Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelserna i SoL, LSS, LVM, LVU, 
föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar och krav för både 
myndighetsutövning och utförande av insatser. Riskanalys inom ramen för det övergripande 
målet att lagar, regler och riktlinjer följs är därför gjord för socialtjänsten uppdrag kopplat till 
SoL och LSS. Kontroller är gjorda gällande följsamhet till socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS (SOSFS 2014:5) samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).  
 
Annan väsentlig lagstiftning för socialtjänsten är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
varför loggkontroller ingått i den interna kontrollen för SoL och LSS 2019. Även kontroll att 
hantering av funktionsbrevlådor följer kommunövergripande anvisning.  
 
Uppföljningen visar följsamhet till föreskrifter och riktlinjer för handläggning och 
dokumentation men också avvikelser som föranleder behov av kvalitets- och rättsäkrande 
åtgärder. Detta genom systematisk uppföljning på individnivå samt egenkontroller att de 
process- och rutinbeskrivningar som krävs för att säkra kvalitet är utarbetade.    
 
Vidare är det sedan tidigare kartlagt att strategi och plan för dokumentationsutbildning 
behöver utarbetas. Delar av den interna kontrollen visar på samma behov. Socialt ansvarig 
samordnare, SAS har sedan oktober 2020 i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivning för detta 
och samordna vidare hantering av frågan. 
 
Bedömningen är att den interna kontrollen inom SoL och LSS 2019 är tillräcklig med de 
riskanalyser och åtgärder som föreslås. Dock bedöms nuvarande kontroller per definition vara 
egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det kvalitetsområdet behöver öka medan 
den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer övergripande områden.  
 
Efter revision av KPMG 2018 har ett utvecklingsarbete gällande intern kontroll och styrning 
bedrivits på kommunövergripande och förvaltningsnivå. Socialnämndens mer övergripande 
internkontrollplan samt ny egenkontrollplan är under utformning. MAS, SAS, 
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kvalitetsamordnare och ekonomicontroller arbetar fram underlag för detta.  
 
Utöver egenkontroll kommer socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande primärt riskanalyser och klagomålshantering. Även avvikelsehantering inom SoL, 
LSS och rutiner för Lex Sarah.  
 
Förvaltningsledning beslutade i december 2019 att bedriva ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete 
inom hela socialförvaltningen med start inom Barn och familj med start första kvartalet 2020. 
En extern konsult anlitades för att förstärka ytterligare i arbetet som sker under ledning av 
avdelningschef. Det övergripande arbetet sker avdelningsvis och är ett led i prioriteringar att 
säkra verksamheternas kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport Intern kontroll SoL LSS 
Piteå kommuns policy för ledning och styrning 

Beslutet skickas till 
 
 
 
 
Madeleine Westman 
Socialförvaltningen
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 Datum: 2020-10-28

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

Handläggare 
Socialt ansvarig samordnare  
Madeleine Westman 
 
 
Uppföljningsrapport intern kontroll SoL och LSS 2019    
 
Kommunens policy för intern kontroll och styrning   
De övergripande målen med intern kontroll anger att nämnden årligen ska behandla relevanta 
risker inom verksamheternas processer, för att på 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 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.  

 
 
Metod för att bedöma relevanta risker 

 För varje risk ska en riskanalys, utifrån sannolikhet och konsekvens för verksamheten 
utföras.  

 För risker som bedöms kunna ha stor påverkan på de övergripande målen ska 
kontrollmoment upprättas för att med rimlig säkerhet säkerställa att avvikelser 
upptäcks och rapporteras. Dessa kontrollmoment ska följas under året med en i planen 
fastställd periodicitet. För de risker som är möjliga, att med rimlig insats minska eller 
helt förebygga, ska aktiviteter planeras och genomföras.   

 Internkontrollplan, riskanalys och återrapport ska följa upprättad mall i kommunens 
system för planering och uppföljning som finns i systemet Stratsy’s. 

 
 
Kontrollområden SoL och LSS 
Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelser i SoL, LSS, LVM, LVU, 
föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar och krav för både 
myndighetsutövning och utförande av insatser.  
 
Riskanalys inom ramen för det övergripande målet att lagar, regler och riktlinjer som finns 
följs är därför gjord inom SoL och LSS.  
 
En väsentlig del för att bedriva socialtjänstens verksamheter på ett rättssäkert sätt är att följa 
den reglering som finns för dokumentation vilket bland annat anges i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5). Kontrollområden är valda inom ramen för dessa 
bestämmelser. 
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Socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. Socialstyrelsens föreskrift 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) anger att det ska finnas ett 
ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheterna. Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska enligt 4 kap. 
2-4 § § identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Ett kontrollområde finns därför också inom ramen för regleringen i SOSFS 2011:9 genom att 
följa upp kvalitetssystemet och de rutin- och processbeskrivningar som finns samlade där.  
 
Annan väsentlig lagstiftning för socialtjänsten vid handläggning eller utförande av insatser 
enligt SoL och LSS är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Socialtjänsten begränsar 
att man som handläggare eller utförare av insatser endast har mandat att ta del av 
sekretessuppgifter i de ärende man ansvarar för. För att följa upp detta utförs årliga 
loggkontroller vilket också är en del i intern kontroll inom SoL och LSS 2019.  
 
Så även att hantering av funktionsbrevlådor sker enligt kommunövergripande anvisning.  
 
Den interna kontrollen inom SoL och LSS följer upp både på kvantitativ och kvalitativ nivå. 
Uppföljningsresultatet redovisas kvalitativt på aggregerad nivå och i enlighet med mallen i 
Sratsy’s. 
 
 
Uppföljningsresultat  
 
Kontrollområde 1: 
Säkerställa att det finns en upprättad genomförandeplan för personer med 
beviljade insatser. Detta i enlighet med SOSFS 2014:5 och nämndens riktlinjer för 
löpande dokumentation i genomförandeprocessen. 
 
Föreskriften och allmänna råd om dokumentation av verksamhet som bedrivs med stöd av 
SoL, LSS anger att;  
 
”Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos 
utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Planen bör 
upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren. Om 
uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller boende eller i ett stödboende, bör 
genomförandeplanen även upprättas med utgångspunkt från nämndens vårdplan. 
 
Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå 
 

 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut, 
 om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, 
 vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet, 
 vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet, 
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 när och hur olika aktiviteter ska genomföras, 
 hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex. 

hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen, 
 när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas 

upp, 
 om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till 

hans eller hennes synpunkter och önskemål, 
 vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen, 
 när planen har fastställts, och 
 när och hur planen ska följas upp. 

 
Genomförandeplanen bör  

 tillföras den enskildes personakt så snart planen är upprättad. 
 användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen.  
 användas som underlag för uppföljning av insatsen.” 

 
 
Uppföljning visar  
I 90% av ärendena finns upprättad genomförandeplan.   
 
Riskanalys 
Saknas genomförandeplan riskeras att: 

 insatser utförs felaktigt, inte alls eller på sådant sätt som inte motsvarar individens 
behov,  

 den enskildes önskemål dokumenteras inte och är därmed svårare att beakta vilket kan 
inverka på dennes integritet eller inskränka rättigheter, 

 mål med insatsen dokumenteras inte, vilket försvårar uppföljning som i sin tur kan 
leda till att insatser över- eller understiger den enskildes behov samt att insatser fortgår 
i längre eller större omfattning än vad som motsvarar den enskildes behov, 

 verksamheten bedrivs inte effektivt med god hushållning.   
 

 
Åtgärd 
Verksamheterna bör följa upp de ärenden där genomförandeplan saknas och upprätta sådan 
med dokumentation inom de områden som föreskriften anger bör ingå.  
 
I de fall rutinbeskrivning behövs men saknas för att säkerställa detta bör sådana fastställas.  
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Kontrollområde 2: 
Säkerställa att dokumentationen i genomförandeplan håller god kvalité i enlighet 
med SOSFS 2014:5 och nämndens riktlinjer för löpande dokumentation i 
genomförandeprocessen. 
 
Uppföljning visar  
Granskade planer visar;  

 73% har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplanen, 
 den enskildes önskemål vid utförande av insatser framgår inte alltid,  
 38% av genomförandeplanerna har följts upp. 

 
Riskanalys 
Saknas tillräcklig dokumentation i genomförandeplan riskeras att: 

 insatser utförs felaktigt, inte alls eller på sådant sätt som inte motsvarar individens 
behov,  

 den enskildes önskemål dokumenteras inte och är därmed svårare att beakta vilket kan 
inverka på dennes integritet eller inskränka rättigheter, 

 mål med insatsen dokumenteras inte, vilket försvårar uppföljning vilket i sin tur kan 
leda till att insatser över- eller understiger den enskildes behov samt att insatser fortgår 
i längre eller större omfattning än vad som motsvarar den enskildes behov.  

 verksamheten inte bedrivs effektivt med god hushållning   
 

Åtgärd 
Fortsatt systematisk uppföljning av individärenden.  
 
Saknas rutiner för den systematiska uppföljningen men behöver upprättas ska sådana framtas.  
 
 
Kontrollområde 3: 
Utredningstid vid bedömning av barns behov av skydd och stöd i enlighet med 
socialtjänstlagen 11 kap 2§. 
I 14 av 18 ärende har utredning skett inom lagstadgad tid. 
 
Riskanalys 
Rättsosäkerhet, risk för brister, missförhållande, allvarliga missförhållande. 
Risk för negativa arbetsmiljöeffekter. 
 
Åtgärd   
Ett kvalitetssäkrande arbete pågår sedan 2019 och bemanningen är sedan tidigare mer stabil.  
 
 
Kontrollområde 4: 
Säkerställa att dokumentationen i vårdplan håller god kvalité i enlighet SOSFS 
2014:5 och nämndens riktlinjer för löpande dokumentation i 
genomförandeprocessen.  
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Uppföljning visar 
I 3 av 21 ärende var vårdplan inte upprättad. Skälet till detta framgår i samtliga ärenden. 
 
Riskanalys 
Saknas vårdplan riskeras att: 

 genomförandeplanen inte utformas i enlighet med plan och mål för vården, 
 insatser utförs felaktigt, inte alls eller på sådant sätt som inte motsvarar individens 

behov,  
 den enskildes önskemål beaktas inte vilket kan inverka på dennes integritet eller 

inskränka rättigheter, 
 mål dokumenteras inte, vilket försvårar uppföljning vilket i sin tur kan leda till att 

insatser över- eller understiger den enskildes behov samt att insatser fortgår i längre 
eller större omfattning än vad som motsvarar den enskildes behov,  

 verksamheten inte bedrivs effektivt med god hushållning.   
 

Åtgärder 
Verksamheterna bör följa upp de ärenden där vårdplan saknas och upprätta sådan. 
 
I de fall rutinbeskrivning behövs men saknas för att säkerställa detta bör sådana utarbetas.  
 
Inom myndighetsutövning barn och unga har man under 2019 vidtagit åtgärder för förstärka 
egenkontroll vid placeringsbeslut genom att två gånger/år granska alla ärenden, samtliga 
handläggningsmoment och dokumentationsområden. I kontrollerna ingår även uppföljning av 
de utbetalningar som sker och att de är korrekta. Egenkontrollen förstärktes bland annat efter 
resultat av tidigare revision gällande placeringsbeslut samt avvikelse som rapporterats och 
utretts.    
   
 
Kontrollområde 5: 
Processer och rutiner är fastställda för att säkra verksamhetens kvalitet enligt 
SOSFS 2011:9 och nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Definitionen på process är enligt föreskriftens 2 kap. 1 § en process som är en serie aktiviteter 
som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 4 kap. 3 § anger att den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska i varje process enligt 2 § 
 
1. identifiera de aktiviteter som ingår, och 
2. bestämma aktiviteternas inbördes ordning. 
 
Enligt 4 kap. 4 § ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS utarbeta och 
fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels 
beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret 
för utförandet är fördelat i verksamheten.  
 
Uppföljning visar  
Kvalitets- och ledningssystem motsvarar inte nya organisationen, revidering krävs.  
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Det finns fastställda processer och rutiner inom ramen för SoL och LSS men i mycket 
varierande omfattning och fortsatt behov av att vidare utarbeta och fastställa sådana för att 
säkra verksamheternas kvalitet krävs.   
 
Riskanalys 
Saknas process- och rutinbeskrivningar riskeras;  

 rättsosäkerhet på individnivå, 
 brister, avvikelser och missförhållande, 
 att verksamheten inte bedrivs effektivt med god hushållning, 
 negativa arbetsmiljöeffekter. 

 
 
Åtgärd 
Lednings- och kvalitetssystemet måste vara upprättat så att det motsvarar organisationen och 
verksamheterna samt innehålla säkrade processer och rutiner för att leda och styra rätt. För att 
upprätthålla detta krävs ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med föreskriften 2011:9. I 
nuläget också en mer fördjupad insats för socialtjänsten att bedriva vilket ingår i det 3-åriga 
fördjupade kvalitetsarbetet. Verksamhetsansvariga har uppdrag att säkerställa processer och 
rutiner inom respektive verksamhetsområde men för ökad prioritet och samordning har en 
övergripande arbetsgrupp tillsatts. Gruppens arbete har med anledning av det extraordinära 
läget i anledning av Covid-19 avstannat något. Dock är det ett angeläget område att prioritera 
eftersom det är i lednings- och kvalitetssystemet styrningen ska anges och säkerställa kvalitet. 
 
Kontrollområde 6: 
Loggkontroller utförs enligt upprättad rutin. 
 
Uppföljning visar 
IT-strateg rapporterar att loggkontroll för 2019 inte visat avvikelser eller brister som kräver 
åtgärder. Loggkontrollerna sammanställs och redovisas nämnden av IT-strategen i separat 
ärende.  
 
Kontrollområde 7: 
Elektronisk funktionsbrevlåda hanteras enligt kommunövergripande anvisning. 
 
Uppföljning visar 
Rapportering av avdelningschefer visar att samtliga funktionsbrevlådor hanteras i enlighet 
med den kommunövergripande anvisningen. Inga avvikelser eller brister rapporteras varför 
det inte finns behov av några åtgärder. 
 
Sammanfattning och bedömning   
Den interna kontrollen visar både följsamhet till föreskriften och riktlinjerna för 
dokumentation men också avvikelser som föranleder behov av kvalitets- och rättsäkrande 
åtgärder. Detta genom systematisk uppföljning på individnivå samt egenkontroller att de 
process- och rutinbeskrivningar som krävs för att säkra kvalitet är utarbetade.    
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Vidare visar tidigare kartläggning och den interna kontrollen att strategi och plan för 
dokumentationsutbildning behöver utarbetas. Socialt ansvarig samordnare, SAS ansvarar för 
att samordna vidare hantering av frågan. 
 
Bedömningen är att den interna kontrollen inom SoL och LSS är tillräcklig för 2019 med de 
riskanalyser och åtgärder som föreslås. Dock bedöms nuvarande kontroller inom SoL och 
LSS per definition vara egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det 
kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot en mer 
övergripande nivå. Socialnämndens internkontrollplan och ny egenkontrollplan är under 
utformning. MAS, SAS, Kvalitetsamordnare och Ekonomicontroller arbetar fram underlag för 
detta.  
 
Utöver egenkontroll kommer socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
gällande primärt riskanalyser och klagomålshantering. Även avvikelsehantering inom SoL, 
LSS och rutiner för Lex Sarah.  
 
I december 2019 beslutades att bedriva ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete inom hela 
socialförvaltningen med start inom Barn och familj första kvartalet 2020. Arbetet sker 
avdelningsvis. 
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Internkontrollplan 2020 
samt riskanalys inom SoL 
och LSS 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-28 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN203 

 
 

Internkontrollplan SoL och LSS 2020 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår arbetsutskottet att antar internkontrollplan för SoL och LSS i 
enlighet med riskanalys inom området.  

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen 
i Piteå kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. 
Riskanalys har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet.  
 
En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. 
Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i 
genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, 
vårdplaner och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd.  
 
Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och 
rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive 
föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. 
Kontrollområden inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för 
att säkra verksamhetens kvalitet fastställts. 

Beslutsunderlag 
Kommunallagen 
Lagen om stöd och service 
Socialtjänstlagen 
Piteå kommuns policy för ledning och styrning  
Socialnämndens riskanalys SoL, LSS 
SOSFS 2011:9 
SOSFS 2014:5 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Madeleine Westman 
Socialt ansvarig samordnare  
Socialförvaltningen
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Internkontrollplan SoL och LSS 2020  
 

 
1. Grunden för internkontrollplanen 

Socialnämndens beslut om vilken, och på vilket sätt den interna kontrollen ska bedrivas 
grundar sig på kommunallagens 6 kap. 6 § om nämndernas ansvar för intern kontroll och 
kommunfullmäktiges policy för intern styrning och ledning. 
 
Policyns övergripande mål i internkontrollplanen anger att nämnden ska upprätta en plan 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. Syftet med kontrollmomenten är att ge 
underlag för nämnden att med rimlig säkerhet säkerställa att avvikelser upptäcks och 
rapporteras. Nämnden ska även om möjligt planera för förebyggande aktiviteter. 
 
 

2. Riskanalys SoL, LSS 
 
Nämndens riskanalys för SoL och LSS sker inom ramen för det övergripande målet att lagar, 
regler och riktlinjer följs. Utfallet av riskanalysen framgår av bilaga 1.  
  
Analysen visar behov av kontroller gällande; 
 

 Tillämpningen av 11 kap. 2 § andra stycket SoL, Socialstyrelsens föreskrift om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM 
(SOSFS 2014:5) samt socialnämndens riktlinjer för dokumentation i 
genomförandeprocessen.  

  
Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner och 
utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd. 
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 Tillämpningen av 3 kap. 1§ Socialstyrelsens föreskrift om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM (SOSFS 2014:5), 
4 kap 2-4 § § i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt socialnämndens upprättade ledningssystem.    
 
Kontrollområde är att processer och rutiner som krävs för att säkra verksamhetens      
kvalitet fastställts.  
 

3. Kontrollmoment och aktiviteter  
  

Kontrollområde Kontrollmoment  
VAD 

Kontrollutförare  
VEM 

Kontrollmetod  
HUR 

Rapport  
Till vem/frekvens 

Verksamheten upprättar 
genomförandeplan för 
individer som beviljats 
insatser enligt SoL och LSS 
i enlighet med 6 kap. 2§ 
SOSFS 2014:5 och 
nämndens riktlinjer för 
dokumentation i 
genomförandeprocessen.  
 

De individer som 
beviljats insatser  
har en genomförande-
plan.  
 
  
 
 
 

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att de individer 
som beviljats insatser har en 
genomförandeplan.  
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 
 

Verksamheten säkerställer 
kvalitén i dokumentationen 
av genomförandeplaner   
i enlighet med 6 kap. 2 § 
SOSFS 2014:5 samt 
nämndens riktlinjer för 
dokumentation i 
genomförandeprocessen.  
 

De parametrar som 
indikerar kvalitet  
enligt de allmänna 
råden i SOSFS 2014:5 
är dokumenterade i 
genomförandeplanen.   

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att de 
parametrar som indikerar 
följsamhet till de allmänna 
råden i SOSFS 2014:5 är 
dokumenterade i 
genomförandeplanen.   
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 

Verksamheten upprättar 
vårdplan i enlighet med 11 
kap. 3 § SoL. 
 

Vårdplan är upprättad 
för de individer som 
omfattas av 
bestämmelsen. 

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att vårdplan 
upprättats för de individer 
som omfattas av 
bestämmelsen. 
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 

Till SAS som  
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 

Verksamheten säkerställer 
att det finns processer och 
rutiner i enlighet med 4 kap. 
2-4 § § SOSFS 2011:9, 3 
kap 1 § SOSFS 2014:5 samt 
socialnämndens lednings-
system.  

 

Varje nödvändig 
process är 
identifierad, de 
aktiviteter som ingår 
samt aktiviteternas 
inbördes ordning 
framgår av 
processbeskrivningen. 
 
 
Rutinbeskrivningen 
innehåller ett bestämt 
tillvägagångsätt för 
hur en aktivitet ska 
utföras samt hur 
ansvaret för 
utförandet är fördelat i 
verksamheten.  

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Kontroll att processer 
identifierats, att de 
aktiviteter som ingår och 
deras inbördes ordning 
framgår.  
 
 
 
Kontroll att 
rutinbeskrivningen 
innehåller tillvägagångs- 
sätt för hur aktiviteten ska 
utföras och hur ansvaret för 
utförandet är fördelat i 
verksamheten  
 
Besvarande om process- 
och rutinbeskrivningar är 
kvalitetssäkrade.  
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
 
 
Denna kontroll ska ske 
löpande inom ramen för 
verksamhetsansvaret 
men rapportering inom 
ramen för intern 
kontroll ska göras 
gång/år. 
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4. Förebyggande aktiviteter  
 
Nämnden ska för de risker som är möjliga, att med rimlig insats minska eller helt förebygga, 
planera och genomföra aktiviteter. För ökad följsamhet till bestämmelser och nämndens 
riktlinjer om dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete har beslutats att:  
 

 plan och strategi för dokumentationsutbildning ska framtas 
 ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete ska bedrivas år 2020-2023 omfattande hela 

socialförvaltningen  
 
Båda aktiviteter är i syfte att säkerställa, utveckla och därmed också förebygga möjliga risker 
inom områdena. 

 
 

5. Årsplan för intern kontroll och styrning  
 
Alla nämnder ska anta internkontrollplan för året, senast vid årets första möte. Nämndens 
beslutade uppföljningsrapport ska återrapporteras till kommunstyrelsens senast före årsskiftet. 
Både internkontrollplan och återrapport ska följa upprättad mall i kommunens system för 
planering och uppföljning 
 
Socialförvaltningen bedriver parallella utvecklingsarbeten under 2019-2021 gällande 
socialnämndens internkontroll- respektive egenkontrollplan. Den interna kontrollen ska styras 
mot uppföljning på en mer övergripande nivå medan de nuvarande mer fördjupade 
uppföljningarna övergår till att utföras inom ramen för verksamheternas egenkontroll. 
 
Med anledning av att nuvarande interna kontroller inom ekonomi, HSL, SoL och LSS inte 
följt samma årsplan som kommunens nya policy ingår i utvecklingsarbetet att skruva om i 
årshjulet och tidpunkter för verksamheternas uppföljningar. Följsamheten till policyn är 
därför inte i samtliga delar men kommer så vara senast december 2021. Nämndens interna 
kontroller fortgår utan avbrott under hela utvecklingsarbetet. 
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Socialnämndens riskanalys SoL-LSS 2020 
 
 
Kommunens övergripande mål i internkontrollplanen anger att nämnden årligen ska 
behandla relevanta risker inom verksamheternas processer för att på 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  

 
 
Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Även regleringen i 
LVM, LVU, andra föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar 
och krav för både myndighetsutövning och utförande av insatser. Inom ramen för målet 
att lagar och riktlinjer följs har därför riskanalys utförts utifrån SoL och LSS. 
  
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.   
 
 
I analysen används en 4-gradig skala som bedömer konsekvens och sannolikhet enligt 
nedan: 

   
 Konsekvens (K) Sannolikhet (S) 
4 Allvarlig Sannolik 
3 Kännbar Möjlig  
2 Måttlig Mindre sannolik 
1 Försumbar  Osannolik 
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Rutin/process Risk  K  S Risk- 
värde 

Kontroll-
moment 
och/eller 
aktivitet 
krävs?  

Utredningstid vid 
bedömning av barns 
behov av skydd och stöd  
 
11 kap 2 § SoL  

Rättsosäkerhet 
Brister, missförhållande, allvarliga missförhållande 
 
 

4 2 8 Nej 
 
 

Upprätta 
genomförandeplan 
 
 
4 kap 1 § SoL  
7 § LSS 
3 kap 3 § SoF 
6 kap. 2 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
utförs felaktigt eller inte alls, insatser utförs i 
högre, lägre omfattning än vad som är individens 
behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning)  

4 3 12 Ja 

Upprätta vårdplan  
 
 
11 kap 3 § SoL 
5 kap. 1 a § 1:a st SoF 

Rättsosäkerhet, särskilda behov tillgodoses inte, 
brister i umgänge, vårdbehövandes, 
vårdnadshavares syn framgår inte 
 
 

    

Delaktighet i 
genomförandeplanering 
 
 
1 kap 1 § SoL 
5 kap 4-9 § SoL 
6 § LSS 
6 kap. 2 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, planeringen görs inte med respekt 
för personens självbestämmanderätt och integritet. 
Rättigheterna enligt särskilda bestämmelser för 
äldre personer, personer med funktionshinder 
eller missbruk uppfylls inte  
 
 

4 3 12 Ja 

Mål för  
insatser i  
genomförandeplan  
 
 
4 kap 1 § SoL 
7 § LSS 
6 kap. 4 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
insatser fortgår i högre, lägre omfattning eller 
längre, kortare utsträckning än vad som motsvarar 
individens behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning) 

4 3 12 Ja 

Uppföljning av insatser 
 
 
 
4 kap 1 § SoL 
7 § LSS 
6 kap. 4 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
insatser fortgår i högre, lägre omfattning eller 
längre, kortare utsträckning än vad som motsvarar 
individens behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning) 

4 3 12 Ja 

Upprätta kvalitets- 
säkrade process- och  
rutinbeskrivningar 
  
3 kap 1 § SOSFS 2014:5 
3 kap 2 § SOSFS 2011:9 

Rättsosäkerhet, avvikelser, brister, missförhållande, 
allvarliga missförhållande 
 
 
Myndighetsutövning och verksamheter bedrivs inte 
kvalitativt och kostnadseffektivt  

4 3 12 Ja 

Årlig information om 
föreskriften Lex Sarah 
minst en gång per år 
 
SOSFS 2011:5 
SOSFS 2011:9 
Socialnämndens riktlinje  

Rättsosäkerhet, rapportering, utredning utförs inte, 
åtgärder vidtas inte, anmälan görs inte, risk för 
missförhållande, allvarliga missförhållande, allvarliga 
missförhållande  
 
Myndighetsutövning och verksamheter bedrivs inte 
kvalitativt  

4 2 8 Nej 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-28 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN204 

 
 

Internkontrollplan SoL och LSS 2021 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår arbetsutskottet att besluta om internkontrollplan i enlighet med 
riskanalys inom området 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen 
i Piteå kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. 
Riskanalys har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet.  
 
En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. 
Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i 
genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, 
vårdplaner och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd.  
 
Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och 
rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive 
föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. 
Kontrollområden inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för 
att säkra verksamhetens kvalitet fastställts. 

Beslutsunderlag 
Kommunallagen 
Lagen om stöd och service  
Socialtjänstlagen 
Piteå kommuns policy för ledning och styrning  
Socialnämndens riskanalys SoL, LSS 
SOSFS 2011:9 
SOSFS 2014:5 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Madeleine Westman 
Kvalitetscontroller 
Socialförvaltningen
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Socialnämndens riskanalys SoL-LSS 2021 
 
 
Kommunens övergripande mål i internkontrollplanen anger att nämnden årligen ska 
behandla relevanta risker inom verksamheternas processer för att på 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  

 
 
Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Även regleringen i 
LVM, LVU, andra föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar 
och krav för både myndighetsutövning och utförande av insatser. Inom ramen för målet 
att lagar och riktlinjer följs har därför riskanalys utförts utifrån SoL och LSS. 
  
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.   
 
 
I analysen används en 4-gradig skala som bedömer konsekvens och sannolikhet enligt 
nedan: 

   
 Konsekvens (K) Sannolikhet (S) 
4 Allvarlig Sannolik 
3 Kännbar Möjlig  
2 Måttlig Mindre sannolik 
1 Försumbar  Osannolik 
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Rutin/process Risk  K  S Risk- 
värde 

Kontroll-
moment 
och/eller 
aktivitet 
krävs?  

Utredningstid vid 
bedömning av barns 
behov av skydd och stöd  
 
11 kap 2 § SoL  

Rättsosäkerhet 
Brister, missförhållande, allvarliga missförhållande 
 
 

4 2 8 Nej 
 
 

Upprätta 
genomförandeplan 
 
 
4 kap 1 § SoL  
7 § LSS 
3 kap 3 § SoF 
6 kap. 2 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
utförs felaktigt eller inte alls, insatser utförs i 
högre, lägre omfattning än vad som är individens 
behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning)  

4 3 12 Ja 

Upprätta vårdplan  
 
 
11 kap 3 § SoL 
5 kap. 1 a § 1:a st SoF 

Rättsosäkerhet, särskilda behov tillgodoses inte, 
brister i umgänge, vårdbehövandes, 
vårdnadshavares syn framgår inte 
 
 

    

Delaktighet i 
genomförandeplanering 
 
 
1 kap 1 § SoL 
5 kap 4-9 § SoL 
6 § LSS 
6 kap. 2 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, planeringen görs inte med respekt 
för personens självbestämmanderätt och integritet. 
Rättigheterna enligt särskilda bestämmelser för 
äldre personer, personer med funktionshinder 
eller missbruk uppfylls inte  
 
 

4 3 12 Ja 

Mål för  
insatser i  
genomförandeplan  
 
 
4 kap 1 § SoL 
7 § LSS 
6 kap. 4 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
insatser fortgår i högre, lägre omfattning eller 
längre, kortare utsträckning än vad som motsvarar 
individens behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning) 

4 3 12 Ja 

Uppföljning av insatser 
 
 
 
4 kap 1 § SoL 
7 § LSS 
6 kap. 4 § SOSFS 2015:4 

Rättsosäkerhet, insatser motsvarar inte behoven, 
insatser fortgår i högre, lägre omfattning eller 
längre, kortare utsträckning än vad som motsvarar 
individens behov 
 
Verksamheten bedrivs inte kvalitativt och 
kostnadseffektivt (ej god ekonomisk hushållning) 

4 3 12 Ja 

Upprätta kvalitets- 
säkrade process- och  
rutinbeskrivningar 
  
3 kap 1 § SOSFS 2014:5 
3 kap 2 § SOSFS 2011:9 

Rättsosäkerhet, avvikelser, brister, missförhållande, 
allvarliga missförhållande 
 
 
Myndighetsutövning och verksamheter bedrivs inte 
kvalitativt och kostnadseffektivt  

4 3 12 Ja 

Årlig information om 
föreskriften Lex Sarah 
minst en gång per år 
 
SOSFS 2011:5 
SOSFS 2011:9 
Socialnämndens riktlinje  

Rättsosäkerhet, rapportering, utredning utförs inte, 
åtgärder vidtas inte, anmälan görs inte, risk för 
missförhållande, allvarliga missförhållande, allvarliga 
missförhållande  
 
Myndighetsutövning och verksamheter bedrivs inte 
kvalitativt  

4 2 8 Nej 
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2020-09-25 

 

Internkontrollplan SoL och LSS 2021  
 

 
1. Grunden för internkontrollplanen 

Socialnämndens beslut om vilken, och på vilket sätt den interna kontrollen ska bedrivas 
grundar sig på kommunallagens 6 kap. 6 § om nämndernas ansvar för intern kontroll och 
kommunfullmäktiges policy för intern styrning och ledning. 
 
Policyns övergripande mål i internkontrollplanen anger att nämnden ska upprätta en plan 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. Syftet med kontrollmomenten är att ge 
underlag för nämnden att med rimlig säkerhet säkerställa att avvikelser upptäcks och 
rapporteras. Nämnden ska även om möjligt planera för förebyggande aktiviteter. 
 
 

2. Riskanalys SoL, LSS 
 
Nämndens riskanalys för SoL och LSS sker inom ramen för det övergripande målet att lagar, 
regler och riktlinjer följs. Utfallet av riskanalysen framgår av bilaga 1.  
  
Analysen visar behov av kontroller gällande; 
 

 Tillämpningen av 11 kap. 2 § andra stycket SoL, Socialstyrelsens föreskrift om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM 
(SOSFS 2014:5) samt socialnämndens riktlinjer för dokumentation i 
genomförandeprocessen.  

  
Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner och 
utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd. 
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 Tillämpningen av 3 kap. 1§ Socialstyrelsens föreskrift om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM (SOSFS 2014:5), 
4 kap 2-4 § § i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt socialnämndens upprättade ledningssystem.    
 
Kontrollområde är att processer och rutiner som krävs för att säkra verksamhetens 
kvalitet fastställts.  
 

3. Kontrollmoment och aktiviteter  
  

Kontrollområde Kontrollmoment  
VAD 

Kontrollutförare  
VEM 

Kontrollmetod  
HUR 

Rapport  
Till vem/frekvens 

Verksamheten upprättar 
genomförandeplan för 
individer som beviljats 
insatser enligt SoL och LSS 
i enlighet med 6 kap. 2§ 
SOSFS 2014:5 och 
nämndens riktlinjer för 
dokumentation i 
genomförandeprocessen.  
 

De individer som 
beviljats insatser  
har en genomförande-
plan.  
 
  
 
 
 

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att de individer 
som beviljats insatser har en 
genomförandeplan.  
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 
 

Verksamheten säkerställer 
kvalitén i dokumentationen 
av genomförandeplaner   
i enlighet med 6 kap. 2 § 
SOSFS 2014:5 samt 
nämndens riktlinjer för 
dokumentation i 
genomförandeprocessen.  
 

De parametrar som 
indikerar kvalitet  
enligt de allmänna 
råden i SOSFS 2014:5 
är dokumenterade i 
genomförandeplanen.   

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att de 
parametrar som indikerar 
följsamhet till de allmänna 
råden i SOSFS 2014:5 är 
dokumenterade i 
genomförandeplanen.   
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 

Verksamheten upprättar 
vårdplan i enlighet med 11 
kap. 3 § SoL. 
 

Vårdplan är upprättad 
för de individer som 
omfattas av 
bestämmelsen. 

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Granskning att vårdplan 
upprättats för de individer 
som omfattas av 
bestämmelsen. 
 
Statistikunderlag ges ut av 
systemadministratör. 
 
Granskningsmall ifylles. 
 

Till SAS som  
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
1 gång/år 

Verksamheten säkerställer 
att det finns processer och 
rutiner i enlighet med 4 kap. 
2-4 § § SOSFS 2011:9, 3 
kap 1 § SOSFS 2014:5 samt 
socialnämndens lednings-
system.  

 

Varje nödvändig 
process är 
identifierad, de 
aktiviteter som ingår 
samt aktiviteternas 
inbördes ordning 
framgår av 
processbeskrivningen. 
 
 
Rutinbeskrivningen 
innehåller ett bestämt 
tillvägagångsätt för 
hur en aktivitet ska 
utföras samt hur 
ansvaret för 
utförandet är fördelat i 
verksamheten.  

Verksamheten, 
avdelningschef och/ 
eller enhetschef 
beslutar vem/vilka. 
 
 

Kontroll att processer 
identifierats, att de 
aktiviteter som ingår och 
deras inbördes ordning 
framgår.  
 
 
 
Kontroll att 
rutinbeskrivningen 
innehåller tillvägagångs- 
sätt för hur aktiviteten ska 
utföras och hur ansvaret för 
utförandet är fördelat i 
verksamheten  
 
Besvarande om process- 
och rutinbeskrivningar är 
kvalitetssäkrade.  
 

Till SAS som 
sammanställer resultat i 
uppföljningsrapport till 
nämnden. 
 
 
 
 
Denna kontroll ska ske 
löpande inom ramen för 
verksamhetsansvaret 
men rapportering inom 
ramen för intern 
kontroll ska göras 
gång/år. 
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4. Förebyggande aktiviteter  
 
Nämnden ska för de risker som är möjliga, att med rimlig insats minska eller helt förebygga, 
planera och genomföra aktiviteter. För ökad följsamhet till bestämmelser och nämndens 
riktlinjer om dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete har beslutats att:  
 

 plan och strategi för dokumentationsutbildning ska framtas 
 ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete ska bedrivas år 2020-2023 omfattande hela 

socialförvaltningen  
 
Båda aktiviteter är i syfte att säkerställa, utveckla och därmed också förebygga möjliga risker 
inom områdena. 

 
 

5. Årsplan för intern kontroll och styrning  
 
Alla nämnder ska anta internkontrollplan för året, senast vid årets första möte. Nämndens 
beslutade uppföljningsrapport ska återrapporteras till kommunstyrelsens senast före årsskiftet. 
Både internkontrollplan och återrapport ska följa upprättad mall i kommunens system för 
planering och uppföljning 
 
Socialförvaltningen bedriver parallella utvecklingsarbeten under 2019-2021 gällande 
socialnämndens internkontroll- respektive egenkontrollplan. Den interna kontrollen ska styras 
mot uppföljning på en mer övergripande nivå medan de nuvarande mer fördjupade 
uppföljningarna övergår till att utföras inom ramen för verksamheternas egenkontroll. 
 
Med anledning av att nuvarande interna kontroller inom ekonomi, HSL, SoL och LSS inte 
följt samma årsplan som kommunens nya policy ingår i utvecklingsarbetet att skruva om i 
årshjulet och tidpunkter för verksamheternas uppföljningar. Följsamheten till policyn är 
därför inte i samtliga delar men kommer så vara senast december 2021. Nämndens interna 
kontroller fortgår utan avbrott under hela utvecklingsarbetet. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN1 

 
 

Revisorernas granskning av samverkan mellan Region 
Norrbottens barn-och ungdomspsykiatri och Piteå kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden tagit del av rapport samt yttrande utifrån slutsats och rekommendationer 

Ärendebeskrivning 
Våren 2020 har KPMG på uppdrag av Piteå kommuns revisorer getts till uppdrag att granska 
socialtjänstens samt skolans samverkansformer med barn-och ungdomspsykiatri. Uppdraget 
har ingått i revisionsplan för 2019. 
 
I rapporten går att läsa att man funnit brister på ett övergripande plan men att samverkan på 
ett individuellt plan beskrivs på ett ändamålsenligt sätt med goda resultat. 
 
Verksamheterna har samstämmig uttryckt medvetenhet i brister och behov av att ta omtag i 
samverkansformerna och förutsättningar för dessa. De lokala styrdokument som ska ligga till 
grund för samverkan mellan parterna anses vara eftersatta, ej reviderade, kända inom 
respektive organisation, och med det inte heller efterlevda. 
 
Slutsatser och rekommendationer samt planerade aktiviteter: 
 
-att det lokala styrdokumentet ses över samt att ledningsstrukturen för samarbetet tydliggörs 
 
Styrgrupp för Norrbus har återinförts där representanter från Elevhälsa, Socialtjänst, 
Regionens barn- och ungdomspsykiatri samt primärvård utgör ledningstruktur.  
Operativ grupp har även det återinförts, dessa har nu till uppdrag att samla, sammanställa och 
revidera styrdokument. Viktigt att begrepp och tolkningar blir desamma oavsett verksamhet. 
Därefter skall dokument göras kända samt efterlevas i respektive organisation 
 
Ansvariga för uppföljning är styrgrupp Norrbus 
 
-intensifiera arbetet med informations- och kunskapsöverföring mellan verksamheterna 
 
Operativa gruppen Norrbus ansvarar för planering av information och erfarenhetsutbyte 
mellan verksamheterna.  
 
-tydliggör information och samverkan mellan skola och socialtjänst, exempelvis gällande 
processer för orosanmälan och placering 
 
Operativa gruppen Norrbus, på uppdrag av styrgrupp, ansvarar för att ta fram material, 
dokument samt tidsplan för information- och kunskapsspridning gällande orosanmälan samt 
placering av barn- och unga 
 
-följa upp insatser och samverkan i syfte att dra lärdom av uppnådda erfarenheter och bidra 
till utveckling. 
 
Som tidigare beskrivet, operativa gruppen Norrbus får till uppdrag att arbeta fram 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN1 

 
 

mötesmallar för agenda, planering och uppföljning. 
 
-omgående säkerställa att socialtjänstens kvalitets- och ledningssystem uppfyller gällande 
föreskrifter. 
 
Socialtjänsten har pågående 3-årigt uppdrag som omfattar detta och har under året identifierat 
brister samt arbetar med det. Det omfattar bland annat uppföljning, process- och 
rutinbeskrivning. 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Tomas Backeström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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Från: Förvaltning Socialtjänst <socialtjanst@pitea.se>
Till: Diariet SN <diarietsn@pitea.se>
Ämne: VB: Granskningsrapport
Skickat: 2020-10-08 08:08:25

Från: Stromback, Camilla <camilla.stromback@kpmg.se>
Skickat: den 7 oktober 2020 15:15
Till: Ann-Katrin Karlsson <Ann-Katrin.Karlsson@pitea.se>
Ämne: Granskningsrapport

Hej Ann-Katrin,

Eftersom vi inte fått återkoppling av respektive nämnd (enligt bifogad rapport och
slutdokument) antar vi att följande två granskningsrapporter inte nått respektive
nämnd för yttrande. Skickar därför granskningsrapport samt slutdokument för
distribution till berörda nämnder via dig som du önskat.

Datum för yttrande måste naturligtvis flyttas fram. Nytt datum 10 december.

Vänliga hälsningar

Camilla Strömbäck
Manager Offentlig sektor

KPMG
Smedjegatan 14
SE-971 04 Luleå

Mobile: +46 76 3180029
E-mail: camilla.stromback@kpmg.se

KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged.
It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else
is unauthorized.
If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or
any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may
be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the
terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity.

Visit us at: www.kpmg.se
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialtjänstens och 
skolans samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Granskningen syftar till att bedöma om samverkan mellan Region Norrbottens barn- 
och ungdomspsykiatri och Piteå kommuns socialtjänst samt grundskola när det gäller 
den aktuella målgruppen bedrivs och styrs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
kontroll. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns en 
samverkan mellan berörda parter som delvis är ändamålsenlig. Vi bedömer dock att 
det finns goda förutsättningar att utveckla den vidare genom ett intensifierat 
informations- och kunskapsutbyte samt att införa en tydlig systematik i styrning och 
uppföljning. 
Det finns en samsyn hos berörda parter att en god samverkan upplevs som viktig och 
eftersträvansvärd. I många ärenden finns en fungerande samverkan, men det finns 
även ett antal enskilda fall där olika uppfattningar om hur respektive verksamhet agerar 
och bidrar finns. En orsak till detta bedömer vi är bristande information och kunskap om 
varandras verksamheter och ansvar. 
Mellan de kommunala verksamheterna skola och socialtjänst har otydligheter i vissa 
processer uppmärksammats, som behöver förtydligas. Vidare bedömer vi att 
socialtjänstens kvalitetsledningssystem inte uppfyller gällande föreskrifter. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:  

— det lokala styrdokumentet ses över samt att ledningsstrukturen för 
samverkansarbetet tydliggörs, se avsnitt 3.2.1. 

— arbetet med informations- och kunskapsutbyte mellan verksamheterna intensifieras, 
se avsnitt 3.3.1. 

— information och samverkan mellan skolan och socialtjänst tydliggörs, exempelvis 
gällande processerna för orosanmälningar och placeringar, se avsnitt 3.3.1. 

— uppföljning av samverkan och insatser utvecklas i syfte att dra lärdom av uppnådda 
erfarenheter och bidra till utveckling, se avsnitt 3.4.1. 

— omgående säkerställa att socialtjänstens kvalitetsledningssystem uppfyller gällande 
föreskrifter, se avsnitt 3.4.1. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialtjänstens och 
skolans samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i samhället. När de t ex drabbas av sociala 
problem eller psykisk ohälsa eller sjukdom är adekvata insatser viktiga. Adekvata 
insatser från samhällets sida i dessa situationer, och även när föräldraskapet sviktar, 
kan bespara de unga och deras familjer mycket lidande och prövningar men även bidra 
till att långa vårdtider med omfattande vårdkostnader hålls tillbaka. 
En god samverkan mellan huvudmännen är i dessa fall av stor betydelse för den unge 
och dennes familj när det gäller att upptäcka signaler om problem, liksom för 
möjligheterna att sätta in stödåtgärder eller tillgodose olika vårdbehov. Signaler finns 
om att de ungas och deras familjers problem blir alltmer komplexa och därmed svårare 
att utreda och behandla. Mot den bakgrunden är det oroväckande med de uppgifter 
som finns i länet om att samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
kommunens socialtjänst/individ och familjeomsorg (IFO) samt skolan inte fungerar 
tillfredsställande. 
För att stärka skyddet för barn i utsatta situationer gjordes vissa lagändringar år 2003. 
Enligt lydelsen i socialtjänstlagen (kap 5 § 1a) har socialnämnden en skyldighet och 
förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa. En motsvarande skyldighet för andra parter att delta i 
samverkan, som initieras av socialtjänsten, har bland annat införts i hälso- och 
sjukvårdslagen och skollagen. 
När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från 
socialtjänsten och skolan ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en 
individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den 
behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde 
samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det. 
Granskningen har framkommit från revisorernas risk och väsentlighetsbedömning. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om samverkan mellan Region Norrbottens barn- 
och ungdomspsykiatri och Piteå kommuns socialtjänst samt grundskola när det gäller 
den aktuella målgruppen bedrivs och styrs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
kontroll.  
Granskningen utgår från följande områden: 

— Det finns en tydlig övergripande samverkan mellan Region Norrbottens barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) och Piteå kommuns socialtjänst (IFO) samt barn- och 
utbildningsförvaltningen (grundskola och gymnasiet). Denna samverkan är 
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organiserad och har en tydlig skriftlig struktur. Denna samverkan har också 
regelbundna forum där samverkan finns med för diskussion. 

— Det finns en tydlig samverkan på individnivå. Denna samverkan har tydliga skriftliga 
strukturer och är känd hos dem som arbetar inom BUP, socialtjänst (IFO) samt 
barn- och utbildningsförvaltningen (grundskola och gymnasiet). 

— Det finns tydliga målsättningar upparbetade gemensamt för huvudmännen samt för 
respektive huvudman avseende samverkan. Dessa målsättningar är beslutade av 
aktuell politisk nämnd inom region och berörd kommun. 

— Det finns en samstämmighet mellan huvudmännen för vilka, barn och ungdomar, 
samverkan skall ske. 

— Det finns en uppföljning av hur verksamheten bedrivs utifrån målsättningar och 
budget. Det finns en tillräcklig intern kontroll av denna verksamhet. 

— Det finns en uppföljning avseende effekter och resultat av genomförda 
individinsatser. 

— Samverkan utvärderas och det redovisas vilka former för verksamhetsutveckling 
som finns gemensamt för huvudmännen.  

Granskningen omfattar år 2019 och avser socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Socialtjänstlagen (2001:453, 5 kap 1a §, 14 kap 1 §) 
— Skollagen (2010:800, kap 29 § 13) 
— Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 5 kap 6–8 §, 16 kap 4 §) 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av dokument såsom Norrbus överenskommelse och riktlinjer, 
lokalt styrdokument för Piteå. 

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland IFO-chef, enhetschefer 
socialsekreterare, rektorer, elevhälsochef, grundskolechef och skolchef samt 
företrädare för BUP. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av IFO-chef, enhetschefer socialsekreterare, rektorer, 
elevhälsochef, grundskolechef och skolchef. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Övergripande samverkansstruktur 

Mellan länets kommuner och region Norrbotten finns sedan 2008 en överenskommelse 
för samverkan kring barn och unga, Norrbus. Överenskommelsen uppdaterades 2013. 
Kopplat till överenskommelsen finns även gemensamma riktlinjer framtagna. Det finns 
även en överenskommelse om organisering av länsstyrgruppens samverkan inom 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. För att skapa en hållbar och stabil 
samverkan förutsätts gemensamma strukturer och upparbetade processer. Ett av fyra 
prioriterade fokusområden för samverkan är barn och unga. Samverkansorgan ska 
finnas på tre nivåer, läns-, länsdels- och kommunnivå. 

 
 
På uppdrag av länsstyrgruppen gjordes under 2019 en övergripande utvärdering av 
Norrbus-överenskommelsen. Den visar bl.a. att det finns en positiv inställning till 
Norrbus men att det i varierande grad finns problem med samverkan i praktiken i 
flertalet av Norrbottens kommuner. 
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3.2 Samverkan på kommunnivå 
I Piteå finns ett lokalt styrdokument framtaget gällande Norrbus. I detta anges att målet 
är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och 
leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör. Som målgrupp anges alla 
barn och unga, upp till 20 års ålder, som är i behov av stöd och hjälp från fler än en 
aktör. 
Av det lokala styrdokumentet för samverkan framgår att det gäller socialtjänsten (barn 
och familj/IFO), barn- och utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomshabilitering, 
barn- och ungdomsmedicin och barn och ungdomspsykiatri samt närsjukvården. En 
operativ arbetsgrupp bestående av enhetschefer socialtjänst, verksamhetschef 
elevhälsan, sektionsledare barn- och ungdomspsykiatri samt representant för 
närsjukvården/hälsocentral ska träffas två gånger per år. Denna arbetsgrupp ska 
arbeta på uppdrag och återrapportera till länsdelsgruppen, och bl.a. hantera 
avvikelserapporter. 
Av intervjuade framgår att arbetsgruppen har tidigare träffats regelbundet terminsvis, 
och bl.a. hanterat inkomna avvikelserapporter gällande Norrbus. Av intervjuerna 
framgår att arbetsgruppen inte haft något tydligt uppdrag och stöd, då länsdelsgruppen 
inte uppges ha varit aktiv de senaste 1–2 åren. Det har också medfört att 
arbetsgruppens träffar på senare tid uteblivit. I länsdelsgruppen ska bl.a. 
representanter för förvaltningschefer, närsjukvårdschef samt verksamhetschefer ingå. 
Sammantaget uppger samtliga intervjuade att det finns en otydlighet kring 
arbetsgruppens uppdrag och en bristande struktur på ledningsnivå. 

3.2.1 Bedömning 
Det lokala styrdokumentet togs fram i samband med revideringen av Norrbus år 2013, 
och vi bedömer att kännedomen om det överenskomna innehållet gällande 
ledningsstrukturen är begränsat inom berörda verksamhetsledningar. 
Vi konstaterar att samverkansarbetet på högre ledningsnivå under senare år varit 
eftersatt och att det också påverkat samverkansarbetet på operativ chefsnivå negativt. 
Vi bedömer därför att det finns en bristande struktur och systematik i styrning och 
ledning av samverkansarbetet.  

3.3 Samverkan på individnivå 
En utgångspunkt såväl före, under som efter samverkan mellan olika aktörer i ett 
enskilt ärende, är att respektive aktör och verksamhet ansvarar för sitt ansvars- och 
kompetensområde. Inom ramen för Norrbus tydliggörs även att samverkan ska ske 
inom ramen för respektive verksamhets ordinarie organisation och ansvarsområden. 
Där framgår också att den verksamhet som uppmärksammar behov av insatser från 
flera aktörer tar upp frågan om nätverksmöte och efter samtycke gör en kallelse till 
möte. Mötet ska normalt ske inom tio arbetsdagar, och varje verksamhet ansvarar för 
att en utsedd person deltar på mötet. Syftet med mötet är att få en gemensam 
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helhetsbild, och om det framkommer behov av insatser från flera aktörer upprättas en 
samordnad individuell plan om samtycke till det ges. 
Det finns bland intervjuade en kännedom om begreppet Norrbus, och det framkommer 
att Norrbus i huvudsak uppfattas som en mötesform. Det framhålls särskilt att kallade 
aktörer är skyldiga att delta på dessa möten. Vid intervjuer framkommer att alla 
verksamheter ser det som viktigt att delta, men att det ibland är svårt att frigöra 
resurser för deltagande.  
Intervjuade framför också att det i många fall är bra att möten sker, men att det även 
sker ett antal möten där olika verksamheters medverkan inte är relevant. Det 
förekommer också möten där det från främst skolan deltar ett flertal personer, vilket 
inte minst för barnet/den unge samt vårdnadshavare kan upplevas stressande. 
Det framkommer också att det finns en oklarhet kring olika typer av möten, vad de 
kallas och vilka som ska delta. Norrbus-möten, SIP-möten och nätverksmöten är tre 
likartade möten sett till syfte men några intervjuade anser att det finns otydligheter 
kring när respektive mötesform ska användas. 
I samband med att Norrbus uppdaterades 2013 genomfördes en informationsinsats 
inom kommunen. Enligt intervjuade har information till exempelvis nyanställda skett 
främst enligt mun till mun-metoden, vilket medfört att det finns en variation i kännedom, 
tolkning och tillämpning. 
En viktig faktor för effektiv samverkan är att de olika verksamheterna har aktuella 
kunskaper om varandras verksamheter. Vid intervjuer framkommer att det finns 
förväntningar på vad andra kan och ska bidra med, som grundar sig på bristande 
kunskaper om berörd verksamhet. Vidare framförs även vikten av att varje verksamhet 
först och främst tar sitt ansvar fullt ut. Samtidigt nämns det som värdefullt att ha 
möjlighet att konsultera varandra på ett enkelt sätt. 
Därför är det ofta underlättande om det finns kontaktytor mellan berörda 
personalgrupper utöver de enskilda ärendena. Enligt intervjuade förekom 
gemensamma träffar för informationsutbyte mer frekvent tidigare, men har minskat de 
senaste åren. För närvarande har Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Elevhälsan 
en gemensam träff per termin. 
Ungdomsmottagningen är en gemensam verksamhet som enligt intervjuade upplevs 
fungera bra. Verksamheten är integrerade i en hälsocentral, där kuratorer är anställda 
av socialtjänsten. 
Gällande samverkan mellan skola och socialtjänst har skolan möjlighet att via särskilt 
telefonnummer rådgöra med socialtjänstens mottagningsgrupp. Mottagningsgruppen 
gör även informationsbesök på skolor från socialtjänsten samt att fältassistenterna 
arbetar förebyggande ute på skolorna. I höstas på en rektorskonferens informerades 
kring stöd om orosanmälan. Vid intervjuer framkommer dock att det finns oklarheter 
gällande processen orosanmälningar, t.ex. gällande anmälningsmöte och återkoppling. 
Det gäller även arbetet med placerade barn som från skolans håll upplevs otydligt. 
Enligt uppgift ska dock SAMS-modellen användas. 
En särskild satsning inom Piteå är att skola, socialtjänst och polis arbetar aktivt med 
genomförande av orossamtal. Bland annat har en sekretessblankett utformats för 
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detta, som är tänkt att framöver även kunna användas i andra sammanhang för att på 
ett mer systematiskt sätt hantera samtycke. 

3.3.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att det finns en samsyn hos berörda att en god samverkan upplevs 
som viktig och eftersträvansvärd. Gällande Norrbus finns det en varierande uppfattning 
om vad det är, och inom kommunens verksamheter har inte en grundläggande 
kunskapsnivå säkerställts för berörda befattningshavare. 
Det finns enskilda fall där kallade parter inte deltar på träffar de är kallade till, samtidigt 
som medverkan inte alltid visar sig vara relevant. I många ärenden finns en fungerande 
samverkan, men det finns även ett antal enskilda fall där olika uppfattningar om hur 
respektive verksamhet agerar och bidrar finns. 
En orsak till detta bedömer vi är bristande information och kunskap om varandras 
verksamheter och ansvar. Vi ser därför behov av ett mer systematiskt utbyte mellan 
verksamheterna på såväl chefs- som medarbetarnivå. En annan orsak som har lyfts 
fram är resursbrist. Genom att exempelvis ha en gemensam syn på samt vara 
noggrann med när och vilka som ska delta på specifika träffar kan vissa resurser 
frigöras. 
Avseende information och samverkan mellan skola och socialtjänst har flera goda 
exempel lyfts fram. Då otydligheter gällande främst processerna avseende 
orosanmälningar och placerade barn finns, bedömer vi att dessa behöver förtydligas. 

3.4 Uppföljning och utveckling 
Inom ramen för Norrbus ska avvikelserapportering göras när riktlinjerna inte följs, 
överenskomna insatser inte utförs eller då parterna inte kommer överens. För 
avvikelserapporteringen finns en särskilt utformad mall. Avvikelserapporter ska tas upp 
i den operativa arbetsgruppen för diskussion och analys. Vid behov kan arbetsgruppen 
föra ärendet vidare.  
Enligt intervjuade har det varit ett fåtal inrapporterade avvikelserapporter som hanterats 
vid respektive träff. Vidare framförs att det är högst sannolikt att det borde vara fler 
avvikelserapporter, men att rapporteringsbenägenheten är låg. 
Inom socialtjänsten räknas antalet genomförda SIP, och statistik sammanställs och tas 
upp i arbetsgruppen. Den mer kvalitativa uppföljningen görs av respektive part inom 
ramen för ordinarie ärendegång. Däremot sker inte enligt intervjuade någon gemensam 
uppföljning av effekter och resultat av genomförda individinsatser, varför det heller inte 
kan summeras på mer aggregerad nivå för exempelvis olika målgruppsproblematik. 
Vad gäller verksamhetsutveckling har några exempel redovisats ovan gällande 
samverkan mellan skola och socialtjänst. Vidare kan nämnas att det har påbörjats ett 
samarbete gällande ungdomar med samsjuklighetsproblematik, där det exempelvis 
finns tankar om en gemensam fysisk mottagning. I övrigt uppfattar vi att det finns liten 
kännedom om varandras verksamhetsutvecklingsarbete, exempelvis 
organisationsförändringar, som kan påverka samverkan mellan aktörerna. 
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Enligt socialstyrelsens föreskrifter kring systematiskt kvalitetsarbete1 utgör samverkan 
en grundläggande del i kvalitetsledningssystemet. Den som bedriver socialtjänst ska 
identifiera processer där samverkan behövs för att kunna säkra kvaliteten på de 
insatser som ges i verksamheten. Av såväl processer som rutiner ska det framgå hur 
samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra huvudmän. Detta 
då samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de 
insatser som ges. Enligt intervjuade finns i nuläget inte ett sammanhållet 
kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten. Vissa processbeskrivningar finns, men det 
saknas bl.a. beskrivning, struktur och versionshantering av ingående dokument. Dock 
framkom det att det under året planeras att göra ett arbete för att få ett 
kvalitetsledningssystem på plats. 

3.4.1 Bedömning 
Vi konstaterar att uppföljning sker med viss statistikredovisning samt inom ramen för 
respektive verksamhet. I viss mån bedrivs specifika utvecklingsarbeten gemensamt 
mellan flera parter, men i huvudsak bedrivs verksamhetsutveckling utifrån respektive 
parts perspektiv. 
Vi bedömer att uppföljning av samverkan och insatser inte görs gemensamt på ett 
strukturerat sätt. Vi bedömer vidare att utifrån ett utvecklat och mer systematiskt arbete 
med uppföljning kan ge en grund för att identifiera och genomföra gemensamma 
utvecklingsarbeten. Ett utvecklat informations- och kunskapsutbyte mellan 
verksamheterna bidrar också till detta. 
Vi bedömer att det finns ett stort behov av att omgående säkerställa att socialtjänstens 
kvalitetsledningssystem uppfyller gällande föreskrifter. 

  

                                                
1 SOSFS 2011:9 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns en 
samverkan mellan berörda parter som delvis är ändamålsenlig. Vi bedömer dock att 
det finns goda förutsättningar att utveckla den vidare genom ett intensifierat 
informations- och kunskapsutbyte samt att införa en tydlig systematik i styrning och 
uppföljning. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att: 

—det lokala styrdokumentet ses över samt att ledningsstrukturen för 
samverkansarbetet tydliggörs, se avsnitt 3.2.1. 

— arbetet med informations- och kunskapsutbyte mellan verksamheterna intensifieras, 
se avsnitt 3.3.1. 

— information och samverkan mellan skolan och socialtjänst tydliggörs, exempelvis 
gällande processerna för orosanmälningar och placeringar, se avsnitt 3.3.1. 

— uppföljning av samverkan och insatser utvecklas i syfte att dra lärdom av uppnådda 
erfarenheter och bidra till utveckling, se avsnitt 3.4.1. 

— omgående säkerställa att socialtjänstens kvalitetsledningssystem uppfyller gällande 
föreskrifter, se avsnitt 3.4.1. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Mikael Lindberg 
Kommunal revisor 

Oskar Nordmark 
Kommunal revisor 

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 
informationen 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 
tryckfrihetsförordningen. 
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Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens 
tillfälliga boende 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar införa omvårdnadsavgift vid vistelse 
på Trädgårdens Äldrecentra samt tillfälligt boende på Norrgården på 70 kr/ dygn. Uppräknas 
årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) 
 
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar om en ytterligare avgift för hyra på 
70 kr/dygn när man blir kvar i väntan på beslut. Uppräknas enligt omsorgsprisindex (OPI)  

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt 
boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 
5§ inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader 
(förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig 
om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation.  
 
En person som väntar på särskilt boende för äldre och som inte kan vistas hemma i väntan på 
verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende 
har hittills endast debiterats en avgift för mat på 130 kr/dygn dvs. samma nivå som den som 
vistas på Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning.  
 
En ögonblicksbild ( november 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer 
av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. 
Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal 
kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om 
tillfälligt boende. 
 
I Piteå kommun betalar man (2020) : 130 kr/ dygn eller 65 kr för del av dygn och kostnaden 
avser mat.  

Beslutsunderlag 
Avgifter andra kommuner 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
Helena Magnusson 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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  Avgifter för korttidsboende 
 

 

 

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

Omvärdsspaning 
 
En ögonblicksbild ( november 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av ärenden 
tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften för omvårdnad 
regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa på 2089 kr/månaden (2019 års nivå). Ett fåtal 
kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt 
boende. 
  
Här följer några exempel på avgifter för korttidsboende: 

 Luleå – 201 kr/dygn för mat och omvårdnad 
 Lysekil – omvårdnad 70 kr/dygn, måltider 124 kr/dygn 
 Göteborg – omvårdnad 70 kr/dygn, mat 114 kr/dygn 
 Älvdalen – omvårdnad 95 kr/dygn, måltid 146 kr/dygn, hyra tas ut från dag 15 med ett belopp 

72 kr/dygn 
 Umeå – 163 kr/dygn för omvårdnad och kost, varav kost 102 kr/dygn 
 Östersund – mat 130 kr/dygn, vårdavgift 71 kr/dygn 
 Boden – omvårdnad 69 kr/dygn, kost och förbrukningsartiklar 130 kr/dag samt hyra 

korttidsboende i väntan på särskilt boende 70 kr/dygn. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-11-04 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN188 

 
 

Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg 
i Norrbottens län 2018-2020 

Förslag till beslut 
Anta riktlinjen 

Ärendebeskrivning 
2016-02-16 antog socialnämnden de kommungemensamma riktlinjerna för basal hygien inom 
kommunernas vård och omsorg. Dessa reviderades under 2017 och vid socialberedningens 
sammanträde 2018-02-07 beslutade socialberedningen att rekommendera 
medlemskommunerna att anta den reviderade riktlinjen. Beslutet expedierades dock aldrig till 
kommunerna varvid de inte antagits. Norrbottens kommuner har när detta uppmärksammats 
skickat ut beslutsunderlaget till Norrbottens kommuner.  
 
Riktlinjerna föreslås gälla tills vidare i förvaltningen till dess nästa revidering sker.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialberedningens sammanträde 2018-02-27, §5 
Riktlinjer för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län. 
 

Beslutet skickas till 
MAS och SAS Med anledning av att de behöver tillföras ledningssystemet 
 
 
 
 
Irene Lundqvist 
Sjuksköt medans 
Socialförvaltningen
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1 INLEDNING 
All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vara av 
god kvalitet. God vårdkvalitet förutsätter en god hygienisk standard och anges sedan 1 juli 2006 som 
ett specificerat krav i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). För patienter/brukare innebär en god 
hygienisk standard att risken för att drabbas av en vårdrelaterad infektion ska vara så liten som 
möjligt. En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos person under sluten 
vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig 
vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av 
sin yrkesutövning. (Socialstyrelsens terminologibank 2017). Vårdrelaterade infektioner är 
vårdskador som innebär stora kostnader för samhället och ett stort lidande för 
patienterna/brukarna. De är möjliga att förebygga genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsen utkom under 2011 med en reviderad version av föreskriften om 
ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Föreskriften gäller all 
verksamhet som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till 
funktionshindrade samt socialtjänstlagen och syftar till att tydliggöra hur vårdgivarens 
kvalitetsarbete ska gå till. 

Detta dokument är framtaget av Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Norrbotten och 
uppdaterades under 2017genom medicinskt ansvariga sjuksköterskor Annika Nilsson MAS i 
Älvsbyn, och Eva Landin MAS i Kalix. Dokumentet är ett samverkansdokument tillsammans med 
Region Norrbotten där enheten för vårdhygien deltagit i upprättandet av texten.  

Dokumentet beskriver inte det tekniska genomförandet av varje moment. För detta hänvisas till 
Vårdhandboken på www.vårdhandboken.se 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10. Föreskriften 
gäller för hälso-och sjukvård samt för hemtjänst i ordinärt boende, i särskilda boendeformer 
för äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade enligt SoL samt i bostäder 
med särskild service för funktionshindrade enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Riktlinjerna för vårdhygien har som syfte att god vårdhygienisk kvalitet upprätthålls inom 
den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen i Norrbottens län. Att all vård och 
omsorgspersonal som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen i 
Norrbottens län får ökade kunskaper i vårdhygien och basala vårdrutiner med mål att 
smittspridning förhindras mellan patienter/brukare samt hindrar smittspridning mellan 
patienter/brukare och personal.  

Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från friska smittbärare. Vårdarbetet 
måste alltid bedrivas på ett sådant sätt att smittspridning inte sker från vare sig infekterade 
personer eller friska smittbärare. Smittskydd ska motverka spridning av smittsamma 
sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen. 
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2  ATT HINDRA SMITTSPRIDNING 
Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från friska smittbärare. Mottagaren av 
smittämnet (virus, bakterie, svamp) kan utveckla en infektion, men kan också bli smittbärare 
utan sjukdomstecken. Vård och omsorgsarbetet måste bedrivas på ett sådant sätt att 
smittspridning inte sker från vare sig infekterade personer eller från de friska smittbärarna. 

Smitta/smittämne kan nå mottagaren på olika sätt: 

2.1 SMITTVÄGAR 

2.1.1 Direkt kontaktsmitta 
Den direkta kontaktsmittan sker mellan smittkällan, en infekterad vårdtagare eller 
smittbärande frisk person, och den mottagliga individen, utan mellanled. Detta gäller till 
exempel vid hudinfektioner och vissa luftvägsinfektioner. 

2.1.2 Indirekt kontaktsmitta 
Indirekt kontaktsmitta från en person till en annan sker via händer, kläder eller föremål 
(utrustning, sängbord, dörrhandtag och så vidare) som är förorenade med smittämnen från 
sår och luftvägar, urin, avföring eller blod. 

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen. Kontaktsmitta förebyggs genom goda rutiner för 
handhygien, personalklädsel samt rengöring/desinfektion av ytor och föremål. 

2.1.3 Droppsmitta 
Hosta, nysningar, kräkningar och diarréer ger en dusch av stora tunga droppar som snabbt 
faller ned i luften och inte når längre än någon meter. Dropparna faller ned på föremål och 
förs vidare som indirekt kontaktsmitta. 

2.1.4 Luftburen smitta 
Luftburen smitta innebär att smittämnen sprider sig med luftströmmar ibland över mycket 
långa sträckor inom och mellan rum. 

2.1.5 Från/till luftvägarna 
Saliv kan vid tal spridas från luftvägarna, men innehåller vanligen för få mikroorganismer för 
att orsaka smittspridning. Vid hosta kan förutom droppsmitta även en aerosol uppstå. Då 
dropparna i aerosolen torkar ihop till mindre droppkärnor (<5µm) kan de spridas med luften 

och därefter inhaleras. Detta gäller vid till exempel vattkoppor och tuberkulos. 

2.1.6 Blodburen smitta 
Smittämnen överförs via blod eller blodtillblandad kroppsvätska till blod eller slemhinna.  

 Det sker direkt till exempel via sexuell kontakt eller genom kontaminerade blodprodukter. 
Indirekt sker det exempelvis genom stick- eller skärskador, injektioner, kontaminerade 
handskar, men även via kontaminerade läkemedel. Smittämnen kan även överföras via stänk 
till slemhinna (öga, näsa, mun) samt stänk i sår.  
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2.1.7 Tarmsmitta 
Tarmsmitta kan ske då smittämnen som utsöndras med tarminnehållet når munnen, med 
direkt eller indirekt kontakt. 

2.1.8 Livsmedelsburen smitta 
Livsmedelsburen smitta innebär att livsmedel eller vatten direkt eller indirekt kontaminerats 
med smittämnen.  

3 BASALA HYGIENRUTINER 
Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vård och 
omsorgsarbetet.  

Basala hygienrutiner skall alltid tillämpas där vård och omsorg bedrivs, oavsett om det finns 
en känd smitta eller ej.  

3.1 SYFTET ÄR ATT FÖRHINDRA SMITTA 
- från patienter/brukare till personal och från personal till patient/brukare (direkt 

kontaktsmitta). 
- mellan patient/brukare, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta). 

3.2 I BASALA HYGIENRUTINER INGÅR 
- Handhygien, dvs. alltid handdesinfektion, ibland också handtvätt 
- Skyddshandskar (nitrilhandskar) 
- Skyddskläder: plastförkläde eller skyddsrock av engångstyp 
- Ibland stänkskydd: munskydd, skyddsglasögon/visir. 

3.3 HANDDESINFEKTION  
- Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före 

patient/brukarkontakt och rent arbete som t.ex. köksarbete, hantering av 
omläggningsmaterial eller ren tvätt och innan användning av handskar 

- Desinfektera händerna efter vård och omsorgsarbete, smutsigt arbete och 
användning av handskar. 

- Kupa handen och fyll den med handdesinfektionsmedel, ca 2–4 ml. 
Gnid in medlet överallt på händerna, den mekaniska bearbetningen är viktig. 
Börja med fingertopparna, mellan fingrarna, i tumgreppet och avsluta med 
underarmarna. 

- Fortsätt gnida tills alkoholen har dunstat och huden åter känns torr. Full effekt har då 
uppnåtts. 

- Handdesinfektionsmedlet innehåller en återfettande komponent som gör att huden 
inte torkar ut.  
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3.4 HANDTVÄTT  
- Tvätta händerna med flytande tvål och vatten när de är synligt smutsiga eller känns 

kladdiga och torka ordentligt torrt med pappershandduk/tork.  

3.5 HANDHYGIEN VID VÅRD AV PATIENT/BRUKARE MED DIARRÉ/KRÄKNING 
- Vid kontakt med patient/brukare med symtom på kräkning eller diarré ska händerna 

tvättas före handdesinfektion, eftersom effekten av alkohol mot virus och 
sporbildande bakterier som ger diarré (Noro- och rotavirus samt Clostridium difficile) 
är begränsad.  

3.6 NITRILHANDSKAR  
- Desinfektera händerna innan du tar nitrilhandskar från förpackningen. Det är viktigt 

att händerna är torra innan handskarna tas på.  
- Skyddshandskar är för engångsbruk och ska aldrig desinfekteras eller återanvändas 

utan kastas direkt efter användning.  
- Berör inte omväxlande smutsigt och rent, även om du har handskar på händerna. 

Tänk på att handskar blir förorenade utanpå och då sprider smitta på samma sätt 
som händer utan handskar.  

- Byt handskar mellan olika vårdmoment, även hos samma vårdtagare.  
Handskar går lätt sönder och händerna kan förorenas när handskarna tas av, därför 
måste händerna desinfekteras efter det att handskarna tagits av. 

3.6.1 Val av handskar 
Nitrilhandskar skall ha rätt storlek och modell för att passa din hand. 

De vanliga vinylhandskarna är tunna och får lätt revor och är lämplig att användas vid korta, 
torra arbetsmoment. Torra arbetsmoment kräver inte handskar. 

Undersökningshandskar Nitril är smidigare och har bättre passform. 

3.6.2 Arbetsmoment när handskar ska användas 
Exempel på arbetsmoment när handskar ska användas: 

- direktkontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor 
- direktkontakt med urin, avföring och kräkning 
- omläggning av sår 
- hjälp med nedre toalett 
- blodprovstagning 
- injektioner 
- direktkontakt med ytdesinfektionsmedel 
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3.7 SKYDDSKLÄDER  
Ett engångs plastförkläde ska användas för att skydda din arbetsdräkt mot förorening, och 
därigenom minska risken att föra smittämnen vidare.  

- Plastförkläde skall användas i omvårdnadsarbetet vid direktkontakt med vårdtagaren 
eller dennes säng samt vid hantering av smutsiga föremål.  

- Exempel på detta kan vara personlig omvårdnad, bäddning, duschning, byte av 
blöjor, byte av urinuppsamlingspåse, sugning av luftvägar, omläggning av sår, 
hantering av smutstvätt, hantering av avfall, städning 

- Plastförklädet/skyddsrock är avsett för engångsbruk och slängs efter användning. 

3.8 STÄNKSKYDD  
Vid arbete som medför risk för stänk mot ansiktet använd heltäckande visir, munskydd med 
visir alt munskydd med skyddsglasögon (munskydd ska hålla klass IR eller II R).  

 

Skyddsutrustning som handdesinfektionsmedel, engångplastförkläden, handskar och 
stänkskydd skall tillhandahållas av arbetsgivaren (AFS 2005:1). 

4 HYGIENPOLICY 
Du som anställd kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera den du vårdar 
eller dina arbetskamrater. Den du vårdar är på grund av sjukdom, ålder eller behandling mer 
infektionskänslig än dina friska arbetskamrater. Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra 
smittvägar för indirekt kontaktsmitta. Var därför alltid noga med din personliga hygien när du 
arbetar i vården. Långt hår och skägg ska fästas upp då du arbetar i vården. Håret kan vara en 
smittväg för indirekt kontaktsmitta. Om du är bärare av stafylokocker kan även dina hårstrån 
sprida smitta.  

4.1 PERSONALINFEKTIONER 
Personal med smittsamma infektioner ska inte arbeta i det direkta vårdarbetet eller med 
mathantering. Personal som har en pågående infektion, t.ex. diarré, ett infekterat sår, 
nagelbandsinfektion, handeksem, psoriasis på händer eller sår som kräver någon form av 
bandage ska alltid rapportera detta till arbetsledaren som bedömer vilka åtgärder som ska 
vidtas. Infekterade sår, även om de är små, är en viktig smittkälla för infektioner, särskilt 
med stafylokocker och streptokocker. Övriga personalinfektioner se vårdhandboken. 
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4.2 ARBETSKLÄDER  
-  Alla personalkategorier ska använda kortärmad arbetsdräkt (ärmen ska sluta ovanför 

armbågen) i nära vård och omsorgsarbete. Syftet är att kunna göra en korrekt 
handdesinfektion. 

- Arbetsdräkten bör tillhandahållas av arbetsgivaren. 
- Används endast på arbetsplatsen om arbetet bedrivs på flera platser, får det dock 

även bäras vid färd mellan dessa  
- Byts dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade.  
- Tvätt ska ske vid minst 60ºC. Arbetsgivaren ansvarar för tvätt av arbetsdräkten samt 

upprättande av tvätthanteringsrutiner.  
- Vårdgivare har ansvar för att hela processen för hantering av tvätt – ren som smutsig, 

transport och förvaring – görs på ett sätt så att arbetskläderna inte riskerar att sprida 
smitta. 

- Förvara inte rena arbetskläder tillsammans med smutsiga arbetskläder eller privata 
kläder.  

- Huvudduk fästs upp så att den inte hänger ned och förorenas när man utför 
patientnära arbete. Tvättas dagligen i 60°C. 

4.3 SKOSKYDD 
- Skoskydd skall i möjligaste mån inte användas pga. ökad risk för förorening av händer 

då man tar av sig skoskydden efter användandet. Detta kan tvärtom öka smitt-
spridningsrisken. 

- Personal som arbetar i ordinärt boende kan vid behov då de inte vill ta av sig sina 

ytterskor vid besök, använda sig utav skoskydd. Dessa är engångs och skall kasseras 
efter användandet. 

- Viktigt att desinfektera händerna i direkt anslutning till avtagande av skoskydden 

4.4 HÄNDER 
- Naglarna ska vara kortklippta. 
-  Nagellack, konstgjorda naglar eller nageldekorationer får inte förekomma i vårdnära 

arbete och i köksarbete. Under långa naglar samlas mycket smittämnen, långa, vassa 
naglar riskerar dessutom att åstadkomma hål i handskar och nagellack eller lösnaglar 
kan dölja smuts. 

- Underarmar och händer ska hållas fria från bandage, förband, stödskenor eller 
motsvarande 

- Använd handkräm för att förebygga torra och nariga händer. Handkräm används i 
samband med raster och efter arbetspassets slut.  
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4.5 SMYCKEN 
- Ringar, armband eller armbandsur får inte användas i vårdarbetet. De samlar 

mikroorganismer och förhindrar god handhygien. De kan även skada vårdtagaren. 
- Örhängen och andra smycken i piercade hål kan användas om de inte hänger ner i 

arbetsfältet. Piercing är en risk för kontaktsmitta via händerna om hålet är infekterat, 
men utgör ingen påvisad risk om hålet är läkt. 

5 RENHETSGRADER 
I vården och omsorgen kan smittspridning ske med använda föremål och med nedsmutsade 
ytor. Bakterier och virus kan överleva på ytor och i textilier olika tid, från dagar till månader.  
I praktiken kan nästan alla produkter som används inom vården och omsorgen betraktas 
som medicintekniska produkter. Produkterna kan vara engångs- eller flergångs. Det åligger 
verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att se till att det finns lokala 
anvisningar där behov föreligger dvs om en rutin behöver tydliggöras lokalt. 

När det gäller kraven på renhet delas de medicintekniska produkterna in i tre renhetsgrader,  

rent – höggradigt rent – sterilt 

5.1 RENT 
Begreppet rent innebär att något är ”för ögat synligt rent”. Produkter i denna grupp får 
beröra endast intakt hud. 

Exempel: 
blodtrycksmanschett, stetoskop, rullator, gåbord mm. 
Denna renhetsgrad uppnås genom mekanisk rengöring med rengöringsmedel och vatten. 
Om produkterna använts vid vård, undersökning eller behandling av en patient/brukare med 
pågående infektion där det finns risk för smittspridning skall de desinfekteras i samband med 
rengöringen. 

5.2 HÖGGRADIGT RENT 
Begreppet höggradigt rent betyder att produkterna har behandlats så att de är fria 
frånsjukdomsalstrande mikroorganismer. Instrument och produkter som inte ska tränga 
igenom hud och slemhinnor utan bara komma i beröring med dessa ska vara höggradigt 
rena. 
Exempel: 
Pincett, sax, kompresser, absorptionsförband. 
Om produkterna inte är avsedda för engångsbruk måste de desinfekteras mellan varje 
användning. Bästa resultat för att uppnå höggradigt rena föremål är att rengöra och 
desinfektera dem i en diskdesinfektor.  I andra hand kan kemisk desinfektion och i 
undantagsfall kan kokning användas, se beskrivning nedan.  Desinfektion skall ske så snart som 
möjligt efter nedsmutsning, inom 2 timmar. Höggradigt rena produkter ska förvaras i särskilt skåp 
och får inte stå öppet eller i sköljrum.  
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5.3 STERILT 
Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria från levande mikroorganismer. 
Med det menas att sannolikheten att en livskraftig mikroorganism finns på eller i produkten 
är lika med eller mindre än en på en miljon. Kravet ställs på produkter som skall tränga 
igenom hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor som tillförs områden som 
normalt är sterila. 
Exempel: katetrar, kanyler, infusionsaggregat, kirurgiska instrument för ingrepp. 

För att en produkt skall betraktas som steril måste den genomgå en steriliseringsprocess. 

En vanlig steriliseringsmetod inom vården är autoklavering. 

5.3.1 Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter 
Det är viktigt att en medicinteknisk produkt behåller sin renhetsgrad ända fram till dess 

att produkten används: 

- ska förvaras åtskilt 
- ska förrådshållas i torra och dammfria utrymmen 
- ska skyddas från direkt solljus, fukt, damm samt onödigt plock av personalhänder, 

annars kan livslängden på produkterna förkortas. 
- även på boendet bör dessa produkter förvaras torrt och rent, separerade utifrån 

renhetsgrad i olika skåp t.ex. i behandlingsrummet, eller i ett avskilt förråd 
- ska förvaras i stängt skåp eller i ett avskilt rum som inte används som 

genomgångsrum 
- medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad får inte förvaras på golvet 

Höggradigt rena instrument och omläggningsmaterial kan till exempel förvaras i plastlådor 
eller rostfria förvaringslådor med lock. Lådor och instrument skall rengöras/desinfekteras i 
diskdesinfektorn en gång per vecka för att kunna garantera renhetsgraden.  

All hantering av sterilt och höggradigt rena produkter ska ske med desinfekterade händer 

Utse om möjligt en person som är ansvarig för förrådet.  
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6 FÖRPACKNINGAR  
Fabrikssteriliserade sjukvårdsprodukter omges av flera förpackningar: 

 

 

6.1 TRANSPORTFÖRPACKNINGAR OCH SAMFÖRPACKNINGAR  
Transportförpackningar av wellpapp tillverkas av återvinningspapper och kan innehålla 

stora mängder mögelsporer. Förpackningarna blir även smutsiga då de transporteras i 
lastbilar, står på lastbryggor och behandlas tämligen omilt. 

- Brytning av transportförpackningar ska därför inte ske där avdelningsförpackningarna 
förvaras eller där patienter/brukare vistas. 

- Då förpackningarna bryts ska arbetsdräkten skyddas med skyddskläder. 

- Handtvätt och handdesinfektion ska ske innan avdelningsförpackningen hanteras. 

6.2 AVDELNINGSFÖRPACKNING  
- Sterila, höggradigt rena och rena produkter ska förvaras i sina avdelnings-

förpackningar, väl åtskilda, oavsett om kompaktförråd, hyllor eller trådkorgar 
används. 

- Sterila produkter placeras så att de äldsta produkterna hamnar längst fram för att 
undvika att hållbarhetstiden går ut. 

  

Transportförpackning 

 

 

A d l i fö k i  

Produktförpackning 

Produkt 
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6.3 PRODUKTFÖRPACKNINGAR  
- Avdelnings- och produktförpackningar ska hanteras så lite som möjligt för att inte bli 

slitna, eller förorenade med mikroorganismer. 
- Lägg inte över produktförpackningar i annan avdelningsförpackning än den de 

levererades i. 
- Produktförpackning förvarad i sin ursprungliga avdelningsförpackning har i allmänhet 

en hållbarhet på 5 år (kontrollera märkningen).  
- Produktförpackning tagen ur sin ursprungsförpackning har en kortare hållbarhetstid. 

Vanligen brukar man räkna med 1 år på grund av att den oftare hanteras med risk att 
förpackningen skadas. 

Därför rekommenderas att produktförpackningar med sprutor, kanyler, kompresser, 
urinkatetrar tas ur avdelningsförpackningen i direkt anslutning till användning. Om man 
förvarar dessa produkter i t ex stickvagn väska eller liknande avsedd för ändamålet bör man 
räkna med en hållbarhet på en månad 

Höggradigt rena instrument kan förvaras i plastlådor eller rostfria förvaringslådor med lock. 
Lådorna ska kunna rengöras/desinfekteras i diskdesinfektor. 

6.4 OMLÄGGNINGSVAGN, STICKVAGN MM 
Små närförråd på vagnar, i korgar eller brickor förorenas lätt. Rutiner för översyn och 
rengöring ska finnas. 

- All hantering av sterila och höggradigt rena produkter ska ske med desinfekterade 
händer. 

- Packa närförrådet med ett mindre antal produkter för en dags - en veckas 
användning. 

- Produkterna ska inte trängas ihop i påsar eller burkar. 
- Oanvänt material från närförrådet ska inte läggas tillbaka i avdelningsförrådet 

7  HEMSJUKVÅRD 

7.1 VÄSKA FÖR HEMSJUKVÅRD 
För att på bästa tänkbara sätt transportera produkterna krävs en bra väska med många fack.  

Det krävs även bra rutiner och god disciplin. 

- Väskan kan ses som ett miniförråd där man ska kunna transportera olika produkter 
åtskilda. Olika fack för sterilt, höggradigt rent och rent samt en kontorsdel. 

- Väskan ska hålla så hög kvalitet att den är avtorkbar med ytdesinfektionsmedel eller 
tvättbar i 60° C, samt tåla fukt och väta utifrån. 

- Väskan rengörs alltid då den blivit smutsig, dock minst en gång/ månad. 
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7.2 NYA PRODUKTER 
Vid handhavande av sjukvårdsmateriel i väskan gäller följande: 

- Ej desinfekterade eller handskbeklädda händer får aldrig stoppas ned i väskan. 
- Sterila produkter bör användas inom en vecka. 
- Den sterila förpackningen måste vara hel, fläckfri och torr vid användningen. 
- Öppnade förpackningar och läkemedel signeras och datummärks  
- En daglig överblick och planering av väskans innehåll är lämplig för att i möjligaste 

mån endast ha dagsbehovet av material med sig. 

7.3 ANVÄNDA PRODUKTER 
- Använda produkter får aldrig läggas tillbaka i väskan. 
- Flergångsprodukter fraktas utanför väskan för att rengöras/desinfekteras på 

mottagningen. 
- Engångsprodukter avvecklas direkt hemma hos vårdtagaren i hopknuten avfallspåse. 
- Skärande och stickande avfall läggs direkt i godkänd punktionssäker behållare.  

7.4 I PATIENTEN/BRUKARENS HEM 
Kraven på att behålla den ursprungliga renhetsgraden fram till användning är viktigt i det 
egna hemmet. 

Vid behandlingar som utförs regelbundet är det lämpligt att ha en grundutrustning hemma 
hos patienten/vårdtagaren. Denna kan bestå av plastförkläde, undersökningshandskar av 
nitril, handdesinfektions-medel och soppåsar. 

- Små förråd hos den boende kan förvaras i märkt plastlåda med lock. 
- Verksamheten köper in plastlådor med lock som är avtorkbara med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel. Lådan kan förvaras i lämpligt skåp eller garderob. 
- Packa plastlådan med ett mindre antal produkter i plastpåsar för högst en veckas 

användning. 
- All hantering av sterilt och höggradigt rent gods skall ske med desinfekterade händer. 
- Plastlådan ska rengöras minst 1 gång/månad genom avtorkning med 

ytdesinfektionsmedel. 
- Använt material ska inte läggas tillbaka bland höggradigt rena och sterila produkter. 
- Inget material får förvaras på golvet. 
- Efter en avslutad behandlingsperiod kastas alla engångsprodukter och lådan rengörs. 
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8 DESINFEKTION 
Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter 
användning. Desinfektion med fuktig värme vid 85–90° C under ca en minut är den 
effektivaste, mest ekonomiska och miljövänligaste metoden för att avdöda mikroorganismer 
och därmed förhindra smittspridning. 

Det finns två olika typer av värmedesinfektorer: 

- Spoldesinfektor 
- Diskdesinfektor 

Båda dessa typer av maskiner är avsedda för flergångsartiklar som tål hög temperatur. 

8.1 DAGLIGA FUNKTIONSKONTROLLER  
(enligt checklista) ska göras på desinfektorerna avseende avlopp, bottensil, spolvingar, 
spolmunstycken, kammare och diskmedelsåtgång. Alla kontroller dokumenteras och 
signeras. Förebyggande underhåll bör göras minst en gång per år av en tekniker. Kontrollera 
att godset är rent efter varje körning. 

8.2 SPOLDESINFEKTOR 
innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Processen är kort, några 
minuter. Spoldesinfektorn är till för föremål såsom bäcken, urinflaskor, handfat, sugflaskor 
och städhinkar. Spoldesinfektorn har ett öppet avlopp där man kan tömma bäcken med 
avföring, urin och toalettpapper (ej tvättlappar) men också innehåll från sugflaska och 
liknande. För bland annat handfat och sugflaskor bör man välja ett program med diskmedel. 
Det behövs däremot vanligen inte för bäcken, urinflaskor och städhinkar. Rita ett nivåstreck 
på diskmedelsdunken och märk med datum 1g/v för att kontrollera att maskinen suger 
medel. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast får inte desinfekteras i en 
spoldesinfektor.  

Enligt standard SS-EN ISO 15883 skall spoldesinfektor inte användas för desinfektion av 
instrument.  

8.3 DISKDESINFEKTOR  
sköljer, diskar och desinfekterar med hett vatten. Den har en längre process som är 
nödvändig för rengöring och desinfektion. Lämplig utrustning att rengöra i en 
diskdesinfektor är t.ex. instrument och material som varit i kontakt med patientens 
slemhinnor, sårsekret och blod vid omläggning och annan behandling. Det är viktigt att 
godset placeras rätt så att det blir korrekt genomspolat, rengjort och desinfekterat under 
processen. Diskdesinfektorn har inte tillräckligt stort avlopp och därför ska inte vätskor hällas 
ut i diskdesinfektorn.  
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8.4 KEMISK DESINFEKTION 
Kemiska desinfektionsmedel ersätter värmedesinfektion i de fall då inte spol/diskdesinfektor 
finns att tillgå eller kan användas Instrument kan också bli höggradigt rena genom att de 
läggs i kärl med kemiskt desinfektionsmedel, t.ex. Gigasept, PeraSafe, se vidare tillverkarens 
anvisning för valt medel. 

Desinfektionen måste föregås av en noggrann mekanisk rengöring med rengöringsmedel och 
vatten. Rengöringen ska ske under vattenyta för att minska risken för smitta via stänk. Skölj 
föremålet under rinnande vatten. Därefter fylls ihåliga föremål som kanyler och kranar med 
desinfektionslösning och spolas igenom. Öppna föremålen. Lägg föremålen så att de täcks 
helt av desinfektionslösningen. Låt dem ligga i lösningen under angiven inverkningstid enligt 
tillverkaren. Efter kemisk desinfektion måste produkten sköljas med rinnande sterilt vatten 
för att avlägsna det kemiska medlet och torkas med steril duk/kompress för att bibehålla 
avsedd renhetsgrad.  

8.5 KOKNING 
Ett acceptabelt höggradigt rent resultat kan i nödfall uppnås (om diskdesinfektor ej finns) 
genom att man först mekaniskt rengör instrumentet. Rengöringen utförs med 
rengöringsmedel under vattenyta för att minska risken för smitta via stänk. Öppna 
föremålen. Ihåliga föremål spolas igenom med rengöringsmedel och vatten samt sköljs 
noggrant under rinnande vatten. Därefter läggs instrumenten i kallt vatten i en särskilt 
avdelad kastrull. Koka upp och låt koka under lock i minst 5 minuter. Hantering skall ske i 
därför avsett utrymme och inte där livsmedel hanteras.  

8.6 DESINFEKTION AV YTOR   

8.6.1 Punktdesinfektion  
Mindre spill av blod eller kroppsvätskor torkas upp omedelbart av vård och omsorgspersonal 
med en engångsduk som genast läggs i en soppåse.  

Därefter tas en ny torkduk indränkt med alkohol-baserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
och den nedsmutsade ytan bearbetas mekaniskt.  

Använd nitrilhandskar då ytdesinfektionsmedel är uttorkande och för att skydda händerna 
mot nedsmutsning. När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad.  För att förhindra 
inhalation av desinfektionsmedel, skall medlet aldrig hällas över i sprayflaska eller liknande, 
utan ska hällas direkt ur originalförpackningen på duken.  

8.6.2 Desinfektionsrum  
Desinfektionsrummet bör vara uppdelat så, att man lätt kan hålla rena föremål separerade 
från orena föremål. Markera tydligt ren respektive oren yta. Rummet organiseras så att 
arbetsgången underlättas; smutsiga ytor närmast dörren, desinfektorernas placering 
därefter och rena ytor längre in eller på motsatt sida. Desinfektionsrum ska inte vara 
genomgångsrum utan ha ingång från korridor. Instrument och utensilier plockas ur 
diskdesinfektorn med desinfekterade händer.   
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9 SÅROMLÄGGNING 
Utför alla omläggningar aseptiskt det vill säga ”bevara det rena rent”. Basala hygienrutiner 
skall tillämpas vid all sårvård. 

9.1 REN ELLER STERIL RUTIN 
Det är den behandlande läkaren som ordinerar ren eller steril omläggning. När det gäller 
övergripande sårrengöringsmetoder kan den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, 
besluta om och när ren rutin är praxis i verksamheten och att steril rutin endast tillämpas på 
särskild ordination. 

9.1.1 Ren rutin  
Ren rutin innebär att sår rengörs med färsktappat, kroppstempererat kranvatten och 
höggradigt rena (desinfekterade) instrument alternativt sterilt engångsinstrument.  
 
Ren rutin kan tillämpas vid alla sår som inte kräver steril omläggning. Rena rutiner används 
till: 

- kroniska sår (ex. bensår och trycksår) 
- förorenade sårskador 
- operationssår, dock tidigast ett dygn efter operationen. 

9.1.2 Såromläggning vid ren rutin  
- Ta fram de höggradigt rena instrument och utensilier som behövs. 
- Uppdukning ska ske på rengjord och desinfekterad yta. 
- Använd färsktappat, kroppsvarmt kranvatten i ett höggradigt rent kärl. Kranvatten 

tas från ett tappställe som används ofta. 
- Låt vattnet rinna någon minut innan det används. 

- Duscha gärna direkt på såret 

Tänk på att inte lägga om sår om det pågår bäddning/städning eller utdelning av mat. 

Gör alltid omläggningen inne hos patient/brukare. 

9.2 STERIL RUTIN 
Vid steril rutin används sterila instrument, sterilt material och sterila vätskor genomgående 
under hela omläggningen. 

Steril rutin tillämpas för: 

- operationssår som kräver omläggning under det första dygnet 
- operationssår så länge det finns dränage eller om såret vätskar eller blöder 
- sår som står i förbindelse med en led eller annan djupare normalt steril vävnad 
- infektionskänsliga patienter (vilka som ingår i denna kategori avgörs av den 

patientansvarige läkaren)  
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9.3 HANTERING AV OMLÄGGNINGSMATERIAL OCH INSTRUMENT 
- Förvara omläggningsmaterial och de höggradigt rena instrumenten torrt och 

dammfritt, ex i slutna lådor, i stängda skåp så att renhetsgraden bibehålls.  

- Hantera omläggningsmaterialet så att renhetsgraden bibehålls från förpackning till 
vårdtagare.  

- Hantera materialet med torra, desinfekterade händer eller höggradigt ren 
plockpeang/pincett.  

- Återförslut förpackningen noggrant mellan användningstillfällena. 

- Lagra bara den mängd omläggningsmaterial som beräknas gå åt hos den boende. 

- Material som inte längre behövs och som använts och förvarats hos den boende, måste 
kasseras. 

- Material som skall kasseras läggs direkt i soppåse som knyts ihop och slängs. 
- Instrument/utensilier för flergångsbruk desinfekteras i diskdesinfektor omedelbart 

efter avslutad omläggning. Om diskdesinfektor inte finns, kan engångsmaterial 
användas. I andra hand kan kemisk desinfektion och i undantagsfall kan kokning 
användas. Se avsnitt Desinfektion. 

10 . URINKATETER  
Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen inom såväl sjukhusvård som 
äldrevård i hela världen. Vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI) är ofta en följd av 
kateterisering av urinblåsan. Risken är större då blåskatetern lämnas kvar. Täta byten av 
urinuppsamlingspåse och bristande handhygien hos personal och vårdtagare ökar risken för 
bakterier. Noggrann hygien och användning av tömbara påsar är därför alltid av största vikt 
under hela behandlingstiden. Risken för bakterier i urinblåsan ökar med 10 % per kateterdygn. 

Basala hygienrutiner skall alltid följas vid all katetervård d.v.s. kateterinsättning, urinprov-
tagning, byte av urinuppsamlingspåse, blåssköljning mm  

Det åligger verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att se till att det 
finns lokala anvisningar där behov föreligger. 

Bakterier i urin hos äldre, som är blöjbärare, eller har urinvägskateter utan symptom 
behöver inte ha någon medicinsk behandling. 

10.1 ORDINATION, INDIKATION  
Ordination med katetertyp, indikation, val av metod och beräknad liggtid skall göras av 
behandlande läkare och dokumenteras i patientjournalen. Indikationen för behandlingen ska 
omprövas kontinuerligt, så att behandlingstiden blir så kort som möjligt.   
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10.2 REN ELLER STERIL RUTIN VID KVARLIGGANDE KATETER 
Så länge sterilitet hos katetern som används bevaras fungerar både steril och ren metod. Vilken som 
används beror ofta på vilken typ av arbetsplats de lokala riktlinjerna ska gälla för. Ren rutin innebär 
att höggradigt rent material, steril kateter samt steril gel används. 

10.3 INSÄTTNING OCH SKÖTSEL  
- Desinfektera uppdukningsytan och duka upp. 
- Duscha eller tvätta underlivet med tvål och vatten. Var särskilt noggrann runt 

urinrörs-mynningen. Byt nitrilhandskar 
- Applicera bedövningsgel, 10 gram för kvinnor och 20 gram för män. Låt verka 3–5 

minuter. 
- Tillämpa aseptisk teknik vid införandet av katetern. För in katetern i urinröret direkt 

från förpackningen med handskbeklädd hand eller pincett   
- Noggrann, daglig hygien runt urinrörsmynningen och katetern 
- Urinuppsamlingspåsen får aldrig placeras ovanför blåsnivån eller på golvet 

10.4 REN RUTIN VID INTERMITTENT KATETERISERING (RIK) 
RIK ordineras av läkare. 

Kateteriseringen utförs flera gånger per dag för att blåsan inte ska bli överfull. 

Förberedelser: 

Basala hygienrutiner skall tillämpas. 

- Inspektera området runt urinrörsmynningen, hårstrå eller konkrement får inte föras 
in med katetern. 

- Torka rent eller tvätta vid behov. Var särskilt noggrann runt urinrörsmynningen 
- Säkerställ att underlivet tvättas 1–2 ggr/dag och vid inkontinens av urin eller avföring. 

Risken finns att patientens slemhinnor blir uttorkade om underlivet tvättas för ofta med tvål. 

10.5 URINUPPSAMLINGSSYSTEM 

10.5.1 Slutet system (tömbar påse)  
Detta system rekommenderas i första hand. Systemet fördröjer uppkomsten av bakterier i 
urinen.  

- Påsen töms via urinuppsamlingspåsens bottenventil. 
- Påsen töms utan att anslutningen mellan kateter och påsens slang bryts. 
- Påsen byts vid kateterbyte och vid behov, dock minst en gång per vecka. Märk påsen 

med datum för bytet.  
- På natten kan en ej tömbar påse med lång slang kopplas till den tömbara.  

10.5.2 Halvöppet system (ej tömbar påse)  
Påsen töms och kasseras när den är fylld.  
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10.6 BLÅSSKÖLJNING 
Blåssköljning utförs efter läkarordination med ordinerad spolvätska. Blåssköljning ska endast 
förekomma om patienten har grumlig eller tjockflytande urin och ska inte ingå som 
rutinmässig del av katetervården.  

10.7 MATERIAL 
- Riklig mängd steril natriumklorid 9 mg/ml eller annan ordinerad vätska.  
- Spolspruta eller färdigt spolset. Spolampull och sårspruta är för engångsbruk och för en 

vårdtagare. 
- Skål för den sterila spolvätskan. Vissa spolsprutor har ett hårt fodral som går att 

använda som skål.  
- Rondskål/-ar för tömd vätska.  
- Hygienunderlägg. 
- Vid blåssköljning i eget boende (ej på särskilt boende) kan kranvatten användas. Ej i 

eget boende som har egen brunn. 

10.8 SUPRAPUBISK URINKATETER 
Suprapubisk urinkateter används ibland som alternativ till kvarliggande kateter. 

10.8.1 Skötsel: 
- Vårdtagare med suprapubisk kateter tvättar eller duschar som vanligt. 
- Tvätta runt katetern, där det samlas sekret eller liknande, med ljummet vatten. 
- Tvätta även katetern om det behövs. 
- Lägg en kompress runt katetern, och fäst den med häfta. 
- Desinfektera händerna före och efter arbetet. 

11 SONDMATNING 
Enteral nutrition, dvs. näring som tillförs via en sond till mag-/tarmkanalen, ordineras då 
patienten inte kan tillgodose sitt energi- och näringsbehov med hjälp av mat, dryck och 
eventuellt kosttillägg. 

Basala hygienrutiner skall tillämpas vid all enteral nutrition. 

För att undvika att sondmat förorenas krävs strikta hygienrutiner. Arbeta alltid med 
desinfekterade händer vid allt arbete med sondnäringar och sondmatningstillbehör. Alla 
tillbehör som används vid enteral nutrition är medicintekniska produkter. De flesta är 
engångsmaterial och får endast användas en gång. 
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11.1 SONDTYPER 
- Nasogastrisk sond: Tunn sond som går in genom ena näsborren via svalget och 

matstrupen till magsäcken. 
- Witzelfistel: En kateter som läggs in genom huden till magsäcken vid ett kirurgiskt 

ingrepp. 
- Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG): En tunnare kateter som läggs in i 

samband med gastroskopi. Katetern förs via magsäcken ut på huden.  
- Gastrostomiport s.k. ”Knapp”: Liknar PEG men har ett lock som kan öppnas vid 

näringstillförsel. Till knappen ansluts en matningsslang vid matning. 

11.2 SKÖTSEL AV SOND 

11.2.1 Nasogastrisk sond 
Tvätta och torka av sonden utanpå samt näsborren där sonden går in. Inspektera 
näsan varje dag, var observant på sår och/eller krustor. Patient med nasogastrisk 
sond behöver hjälp med munhygien flera gånger dagligen. 

11.2.2 Kateter i Witzelfistel eller PEG samt knappstomi 
Inspektera och rengör dagligen med tvål/ tvättkräm och vatten huden runt katetern 
eller knappen. Torka torrt. Byt förband dagligen samt vid behov. Övriga rutiner se 
vårdhandboken. 

11.2.3 Sondnäring 
Sondnäringar finns sterila och icke sterila. Sterila, färdigblandade produkter bör 
väljas. 

11.2.4 Sterila produkter 
- fabrikstillverkad näringslösning i ursprunglig flaska, burk eller påse. 
- sterila produkter som hälls över i annan behållare, eller blandas, övergår genom 

hanteringen till att bli icke steril. 
- oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i livsmedelsförråd. 

- öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp mellan matningarna och användas inom 
den tid som tillverkaren anger. Det är dock viktigt att sondnäringen är rumstempererad 
när det ska ges. 

- slutna system med kontinuerlig tillförsel möjliggör matning i 24 timmar. Se i övrigt 
fabrikantens rekommendationer.  

- kassera förpackning som stått i rumstemperatur i >4 timmar. 

11.2.5 Icke sterila produkter 
- produkter i pulverform som blandas med vatten  
- steril produkt som hälls över i annan behållare 
- färdigberedda sterila produkter är att föredra framför icke sterila för att undvika 

föroreningar med bakterier  
- produkterna förvaras enligt tillverkarens anvisningar. Tillförsel av icke sterila 

produkter skall vara avslutad inom 4 timmar efter beredning. Aggregatet kasseras.  
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11.2.6 Tillförsel av sondnäring 
Sondnäring kan ges: 

- Kontinuerligt med aggregat, vilket innebär att matningen sker kontinuerligt över 
dygnet 

- Intermittent med aggregat vilket innebär att matning sker under 2–3 timmar med 
uppehåll emellan. 

- Som bolusmatning, vilket innebär att matningen sker med hjälp av sondspruta under 
cirka 20–30 minuter och att mängden vanligtvis motsvarar en måltid (då matning 
sker via knappstomi används dessutom en matningsslang kopplad till knappen). 

11.2.7 Läkemedelstillförsel 
Gör så här: 

- Spola sonden med 20–50 ml vatten före och efter tillförsel. Anpassa mängden vatten 
till sondens storlek och längd.  

- Spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel 
administreras efter varandra. 

11.3 SKÖTSEL AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER I SAMBAND MED ENTERAL 
NUTRITION  

11.3.1 Aggregat 

Aggregat är en steril engångsprodukt och får därmed inte återanvändas. 

Aggregatet byts: 
- efter varje matningstillfälle vid intermittent tillförsel 
- minst en gång per dygn vid kontinuerlig tillförsel 

11.3.2 Sondmatningsspruta  
- Sondspruta finns för både engångs- och flergångsbruk Endast sprutor avsedda för 

enteral nutrition (EN) får användas. Sondmatningssprutor har en avvikande färg för 
att förhindra risken för förväxling. 

- Sondspruta för flergångsbruk ska rengöras efter varje användning enligt tillverkarens 
anvisningar. Antingen i diskdesinfektor eller i hushållsdiskmaskin. Sondsprutan kan 
också diskas efter varje måltid med handdiskmedel och vatten. Skölj sprutan 
noggrant och låt den lufttorka isärtagen och helst upprättstående. 

- Sondmatningsspruta för flergångsbruk byts vid behov t ex när den blivit trög eller 
otät, repig eller missfärgad. Dock minst en gång per månad. 

- För läkemedel kan även engångsspruta användas. 

11.3.3 Matningsslang (flergångs)  
Matningsslang till gastrostomi ska användas och rengöras enligt tillverkarens 
anvisningar.   
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11.4 MUNVÅRD 
Munhygien utförs flera gånger dagligen, använd mjuk tandborste. Det finns en ökad risk att 
slemhinnor blir skörare när maten inte tuggas på vanligt sätt. Om de blir röda och/eller 
irriterade måste de kontrolleras och bedömas medicinskt. Kontinuerlig beröring av munnens 
slemhinnor ökar genomblödningen och stimulerar känseln. Muntork/saliversättningstork är 
engångsprodukt dvs. kasseras efter ett användningstillfälle. 

12 . LIVSMEDELSHANTERING 
Vår mat kan bli en källa för smitta. Det är därför viktigt att lära sig hur olika mikroorganismer 
smittar och hur man förhindrar smittspridning via maten. Syftet med hygienregler vid 
livsmedelshantering är att: 

- inga bakterier ska tillföras 
- de bakterier som kan finnas i livsmedlet inte får möjlighet att föröka sig. 

- detta gäller i varje arbetsmoment från produktion till konsumtion: förvaring före 
tillagning, tillagning samt förvaring efter tillagning  

Goda kunskaper inom livsmedelshygien är särskilt viktiga inom verksamheter där personalen 
alternerar mellan vårdande arbetsuppgifter och livsmedelshantering. Om enheten tillagar 
mat, förvarar, lägger upp och/eller serverar livsmedel för förtäring gäller 
livsmedelslagstiftningen. Det är den kommunala tillsynsmyndigheten som kontrollerar och 
godkänner att hanteringen av livsmedel sker på rätt sätt. 

12.1 EGENKONTROLL 
Det är ett krav i livsmedelslagstiftningen att alla som hanterar livsmedel ska ha någon form 
av egenkontroll. Ett egenkontrollprogram är ett skriftligt samlingsdokument där det beskrivs 
vilka rutiner och kontroller som finns för att säkerställa att livsmedlet är säkert att servera. 

12.2 DEN SOM HANTERAR LIVSMEDEL: 
- ska tillämpa noggrann handhygien, se avsnitt basala hygienrutiner/handhygien 
- ska använda skyddsklädsel, dvs plastförkläde och handskar se avsnitt basala 

hygienrutiner/skyddskläder 
- får inte bära armbandsur, ringar eller andra smycken på händer eller underarmar vid 

hantering av oförpackade livsmedel 
- s.k. piercing (smycken fastsatta i näsan, läppar, ögonbryn, öron eller annan plats) 

utgör ingen smittrisk om hålen är läkta 
- får inte hantera oförpackade livsmedel vid sjukdom med symtom som diarré, 

kräkningar, halsont eller hudinfektioner alt. sår på händerna. 
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12.3 NÅGRA VIKTIGA PUNKTER FÖR ENHETENS KÖK: 
- Viktigt att egenkontrollprogrammet är känt av alla som arbetar i köket och att 

rutinen följs. 
- I samtliga kök ska det finnas tillgång till flytande tvål, handdesinfektionsmedel och 

pappershanddukar/torkpapper. 
- Disktrasor ersätts med pappers-/engångsprodukter. 
- Separat utrustning för städning av köket ska finnas. 
- Eftersträva att så få personal som möjligt sköter livsmedelshanteringen, avdela om 

möjligt en särskild person för köksarbete. 
- Misstanke om livsmedelsburen smitta/matförgiftning ska omedelbart rapporteras till 

kommunens tillsynsmyndighet. 

12.4 FÖRVARING AV LIVSMEDEL 
- Sjukdomsframkallande bakterier tillväxer bäst inom temperaturintervallet +8°C till 

+40°C. Vid gynnsamma förhållanden kan mängden bakterier fördubblas var 20:e 
minut. 

- En del bakterier kan bilda gifter (toxiner) som orsakar matförgiftning. 
- Förvara livsmedel i kyl (4 - 8ºC) eller frys (-18ºC) före och efter tillagning.  
- Se till att nedkylning går snabbt efter tillagning.  
- Mat som förvarats kallt ska stå på kylbricka vid servering. Ta inte fram mer mat än 

vad som går åt. Skivat pålägg och andra livsmedel som stått framme skall kasseras.  
- Läs av temperaturen i kylskåpet 1 gång/vecka. 

12.5 BUFFÉ- ELLER KAFFEVAGN 
Bufféservering ställer höga hygieniska krav på köket och mikroorganismer sprids lätt via 
livsmedel. En riskanalys kan visa att bufféservering inte är lämplig i ett avdelningskök  

- Servera helst färdigskivade produkter av ex. korv, ost och leverpastej. 
- Lägg smörgåspålägg på kylbrickor med kylklampar. 
- Släng överblivet smörgåspålägg – lägg inte upp för stora mängder i taget. 
- Personalen ska hjälpa till med serveringen till vårdtagare som inte kan sköta sin 

personliga hygien eller har diarré, kräkningar eller infektioner. 
- Hjälp gärna vårdtagarna med handhygien innan måltiden/fikastunden. 

12.6 TILLAGNING OCH HANTERING  
- Skölj frukt och grönsaker.  
- Vid tillagning och uppvärmning skall maten hettas upp till 70ºC i minst 2 minuter.  
- Varm mat som inte skall ätas direkt efter tillagning skall kylas ned snabbt i kylskåp.  
- Varm mat på bricka ska serveras snarast så att den lägsta serveringstemperaturen på 

60°C inte underskrids.  
- Varm kantinmat ska serveras inom 2 timmar från produktionstillfället. Serverings-

temperaturen får inte understiga 60ºC. 
- Blanda inte nylagad mat med matrester.   
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12.7 FRYSTA LIVSMEDEL 
- Ska förvaras vid minst -18°C eller kallare. 
- Inga mikroorganismer kan föröka sig i djupfrysta livsmedel, så någon mikrobiologisk 

försämring sker inte oavsett hur lång lagringstiden är. 
- Läs av temperaturen i frysskåpet 1 gång/vecka. 

12.8 REDSKAP/YTOR  
- Använd noggrant rengjorda redskap.  
- Använd olika skärbrädor till olika slag av livsmedel t ex grönsaker och tillagade 

livsmedel.  
- Rengör skärbrädor och redskap mellan olika moment i matlagningen.  
- Byt disktrasa dagligen eller använd disktrasa för engångsbruk.  
- Rengör arbetsytor regelbundet med rengöringsmedel och vatten, dock minst 1 

ggr/dag.  

Endast behörig personal ska ha tillträde till avdelningsköket, inte patient/brukare och 
anhöriga. 

13  INJEKTIONER, PUNKTIONER OCH INFARTER 
Varje kvarliggande kateter i blodbanan utgör en möjlig inkörsport för mikroorganismer som 
kan ge upphov till infektioner. Därför skall en sådan kateter ligga så kort tid som möjligt. 
Huddesinfektionen är en viktig faktor för att förhindra kateterrelaterad infektion. 

Tillämpa alltid basala hygienrutiner. 

13.1 PATIENTENS HUD 
Patientens hud ska desinfekteras före inläggning av perifer venkateter, injektion och 
provtagning. Använd klorhexidinsprit 5 mg/ml. Spriten har snabb och god effekt mot mikro-
organismer. Klorhexidin förlänger effekten av huddesinfektionen. Vid egengivning av insulin 
behöver huden inte desinfekteras. 

13.2 DOKUMENTATION 
All dokumentation avseende perifer venkateter och central venkateter ska enligt 
patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den 
sjuksköterska eller läkare som utfört handlingen. 
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13.3 SKÖTSEL AV PERIFER VENKATETER, PVK 
Den vanligaste komplikationen vid PVK är inflammation i kärlväggen, tromboflebit, som 
uppkommer genom en mekanisk och/eller kemisk retning av kärlet. Tromboflebiter kan i sin 
tur utgöra ett fokus för en bakteriell infektion. 
En venkateter ska ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas när behov ej föreligger. 
Venkatetern bör bytas enligt rutin - regelbundet byte exempelvis var 48–72 timme – om 
praktiska skäl för detta föreligger. Ompröva kontinuerligt behovet av infarten. Byt 
venkateter vid tecken på inflammation som rodnad, ömhet, smärta, svullnad, tromboflebit 
eller om pågående infusion går eller har gått extravasalt. Om venkatetern av någon 
anledning inte byts ska orsaken dokumenteras i journalen 

- Inspektera insticksstället flera gånger dagligen för att upptäcka eventuella tecken på 
infektion/ inflammation. 

- Använd förband som gör det möjligt att inspektera insticksstället. Rör inte förbandet i 
onödan. Byt våta och blodiga förband. 

- Märk förbandet med datum, tid och signatur på en bit häfta som sätts i kanten på 
förbandet. Tänk på att inte skriva direkt på plasten på förbandet. 

- Utför så få manipulationer som möjligt. 
- En venkateter ska alltid genomspolas efter användning för att minska risken för 

kateterstopp och komplikationer 

13.4 SKÖTSEL AV CENTRAL VENKATETER, CVK 
- Inspektera insticksstället dagligen för att upptäcka eventuella tecken på infektion/ 

inflammation. 
- Använd förband som gör det möjligt att inspektera insticksstället. Rör inte förbandet i 

onödan. 
- Utför så få manipulationer som möjligt. 
- Vid användning av injektionsmembran, desinfektera alltid injektionsmembranet före 

användning genom att gnugga med klorhexidinsprit 5 mg/ml och låta ytan lufttorka. 
- En central venkateter ska alltid genomspolas med 20–40 ml NaCl 9 mg/ml efter 

användning för att minska risken för kateterstopp och komplikationer 

13.5 SKÖTSEL AV SUBKUTAN VENPORT (TILL EXEMPEL PORT A CATH) 
En subkutan venport ordineras till vårdtagare som under längre tid behöver ”dropp” och inte 
har ytliga vener som kan användas. Venporten är försedd med en venportskanyl och en 
trevägskran med slang. En subkutan venport (SVP) är att betrakta som en central venkateter. 
Om heparinlås ska anläggas efter avslutad injektion, infusion eller blodprovstagning eller när 
systemet är vilande ska lokala anvisningar följas.  
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- Inspektera insticksstället dagligen på särskilt boende. I hemsjukvård sker inspektion i 
samband med omläggning, ny portnålsättning samt vid behov.  Inspektion mellan 
omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. 

- Omläggning och venportskanylen byts vart 5: e dygn eller enligt ordination. Huden 
desinfekteras noggrant med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Låt lufttorka. 

- I hemsjukvård kan omläggning och portnålsättning utföras upp till var 7:e dag av 
praktiska skäl. 

- Övrig bytesfrekvens se CVK 

13.6 BYTE AV INFUSIONSAGGREGAT, FLERVÄGSVENTILER, INJEKTIONSMEMBRAN, 
PROPPAR 

- När systemet bryts, exempelvis vid avlägsnande/byte av infusionsaggregat eller 
proppar, hantering av trevägskranar, injektionsmembran etc., använd en 
kompress/celltork indränkt med klorhexidinsprit 5 mg/ml för desinfektion. Låt ytan 
lufttorka. 

- Byt alltid steril propp/membran om den avlägsnats. 
- Byt trevägskran/ar och injektionsmembran vart 3:e dygn. 
- Byt infusionsaggregat vart 3:e dygn vid kontinuerlig infusion av klara vätskor. 
- Byt infusionsaggregat efter avslutad infusion när infusionen inte pågår kontinuerligt 

över dygnet. 
- Byt alltid infusionsaggregat efter avslutad infusion av blodprodukter och 

fettemulsion. 

13.7 FÖRBANDSBYTE 
- Byt förband runt insticksstället vart 6:e dygn eller vid behov. 
- Gör rent och desinfektera insticksställe, hud och skänklar med Klorhexidinsprit 5 

mg/ml. 
- Täck insticksstället med förband som gör det möjligt att inspektera och som utgör en 

bakterie-/virusbarriär.  

14 . STÄDNING 
Syftet med städning är att hålla lokaler rena och estetiskt tilltalande. 

I välstädade lokaler är det lättare att upptäcka spill och stänk av smittsamt material. 
Vårdgivaren ansvarar för att en städpolicy upprättas och finns tillgänglig. Kvalitén på 
städningen är beroende av vilka verksamheter som förekommer i de olika lokalerna.  Dålig 
städning kanske säger något om hur verksamheten fungerar i andra avseenden. 
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14.1 STÄDINSTRUKTION 
En städinstruktion bör upprättas där det framgår var, hur ofta och när det ska städas, liksom 
vad som ska städas och av vem. Instruktionen ska omfatta alla utrymmen. Städmetoder och 
kemikalieval ska också tas upp. All personal ska känna till städinstruktionen och den aktuella 
ansvarsfördelningen. 

14.2 GRUNDLÄGGANDE REGLER VID STÄDNING 
- Ringar, armband och armbandsur ska inte användas i samband med städning eller 
- vård och omsorgarbete. 
- Använd alltid handskar och plastförkläde vid städning. Byt handskar efter varje rum, 

eller oftare vid behov. Händerna ska desinfekteras med handsprit varje gång du byter 
handskar. 

- Ta alltid ny torkduk/mopp till ny lokal eller boendeenhet. Byt oftare om det behövs. 
- Städa alltid golvet sist, börja längst in och arbeta ut mot dörren. 
- Rengör och desinfektera alltid städutrustningen när arbetet är avslutat med alkohol-

baserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

14.2.1 Akut nedsmutsning (spill osv) 
Vård och omsorgspersonalen ansvarar för att ta hand om akut nedsmutsning vid de tider på 
dagen då städpersonalen inte är närvarande (om städpersonal finns). 

14.2.2 Kroppsvätskor (urin, avföring, blod osv) 
Vård och omsorgspersonalen ansvarar alltid för att ta hand om spill av kroppsvätskor. 
Använd ett alkohol-baserat ytdesinfektionsmedel med tensid 

14.2.3 Inkontinensskydd och kateterpåsar 
Läggs i en soppåse som knyts ihop och sedan i en sopsäck. Vanliga papperskorgar är inte 
någon förvaring för använda inkontinensskydd och kateterpåsar. 

14.2.4 Medicinsk utrustning/apparatur 
Vård och omsorgspersonalen ansvarar för rengöring och desinfektion av medicinsk 
utrustning/-apparatur. 

14.3 STÄDMETODER 
De lämpligaste städmetoderna beror bland annat på nedsmutsningsgraden. Minsta möjliga 
dammuppvirvling ska eftersträvas. Både fuktiga och torra städmetoder (elektrostatiskt 
laddade syntetdukar och syntetmoppar) är effektiva för att binda damm. 

De torra metoderna bör kombineras med fuktmoppning för att avlägsna fläckar och ingrodd 
smuts. 

Våta metoder som svabbning bör användas i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande 
fukt kan ge upphov till oönskade effekter, t ex mögelbildning, halkrisk mm. 

Golvmoppar/skurdukar ska tvättas i 90–95°C. Tvättmaskinen ska vara placerad i därför 
avsedd tvättstuga eller i vårdtagarens hygienutrymme.  
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14.3.1 Städning av patienten/brukaren rum/lägenhet 
- Städa först köksenhet, sängbord, säng och möbler i rummet. Rengör stoppade 

möbler och textilier regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. 
- Ta en ny torkduk vid behov och alltid till ett nytt rum/lägenhet. 
- Doppa aldrig en använd torkduk i rengöringslösningen. 
- Städa golvet och börja städa längst in i lokalen och arbeta ut mot dörren. 
- Byt dukar och moppar/skurdukar mellan varje rum/lägenhet. 
- Rengör och/eller desinfektera städutrustning med tillbehör när städningen är 

avslutad. 

14.3.2 Städning av toalett/våtutrymme 
Toaletten spolas, och därefter hälls städkemikalier ned i toalettstolen. Låtmedlet verka. 

Med ren torkduk avtorkas, med arbetsgång uppifrån nedåt: 

- Spegel samt ovanpå lampa. 
- Dörrhandtag. 
- Handfat – kranar först, därefter i, utanpå, och under handfatet. Kranar först, därefter 

utanpå och under, avslutningsvis i handfatet. 
- Väggyta. Tas före handfatet. Papperskorgen töms och ny insatspåse sätt in. 
- Byt toalettborstar och eventuella behållare minst 2 g/år. 

Toaletten: 

- rengörs invändigt med toalettborste, toalettstolen spolas återigen sitslock och 
sittring avtorkas på båda sidor 

- spolknapp avtorkas 
- toalettstolen avtorkas utvändigt, uppifrån och nedåt. Detsamma gäller vägg intill 

toalettstol. 
- toalettpappershållare och eventuella handikappstöd avtorkas med torkduk 
- toalettgolvet avtorkas med fuktig mopp. Man arbetar från kanterna mot mitten, och 

ut mot dörren.  

14.4 SLUTSTÄDNING 
Vid flytt till annan boendeform eller när patient/brukare avlider  

Hygienmadrass med fast överdrag: Torka flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid 

Hygienmadrass med avtagbart överdrag: Tas av och tvättas i maskin minst 60 grader  

Madrass med plastskydd:  Byt plastskydd. Kassera madrassen om den är grovt 
förorenad? 

Icke tvättbar kudde:   Kassera kudden. 

Tvättbar kudde:   Tvättas. 
Toalettborste: och toalettrulle Byts 
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Enhetens personal tar hand om, desinfekterar och rengör all utrustning och allt material som 
använts vid vård och behandling av vårdtagaren. 

Horisontella ytor, handtag och kranar i vårdtagarens rumsenhet desinfekteras med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

Engångsmaterial kasseras ex tvättlappar, hygienskydd, handskar, engångsplastförkläde. 

15 RENGÖRING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL  

15.1 ANVÄNDARENS ANSVAR 
Enligt riktlinjerna vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 
svarar den person som har en funktionsnedsättning själv eller med hjälp av någon som 
assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående, för allmänt underhåll, rengöring 
och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel.  

Det är av stor betydelse att hjälpmedlen är väl rengjorda innan de återlämnas till 
hjälpmedelscentral/förråd för att hålla en god hygien i hanteringen. 

Det är viktigt med regelbunden skötsel och rengöring. För all rengöring gäller att datum ska 
dokumenteras. Det underlättar om en person är ansvarig för detta. 

15.2 FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL (GÅBORD, ROLLATOR, KRYCKKÄPPAR M.M.) 
- Individuellt förskrivna förflyttningshjälpmedel rengörs med rengöringsmedel och 

vatten minst 1 gång/månad, samt om patienten/brukaren flyttar. 
- Förflyttningshjälpmedel som används av flera patienter/brukare torkas av med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider mellan patienterna/brukarna. 
- Om hjälpmedlet förorenas med kroppsvätskor torkas det omedelbart av med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Hjul rengörs med rengöringsmedel 
och vatten vid behov. 

Patienter/brukare med känd smitta: torka av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 
tensid. 

15.3 RULLSTOLAR 
Rengörs med rengöringsmedel och vatten, kontrollera speciellt hjul och hjulnav där mycket 
smuts kan fastna och göra hjulen kärva. Även på armstöden, där man tar med händerna, kan 
föroreningar fastna. 

15.3.1 Rullstol med klädsel av vävplast: 
- Rullstolen klädsel torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid  
- Rullstolens chassi rengörs med allrengöring och vatten och spolas av. 
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15.3.2 Rullstol med klädsel av textil:  
Om stolen har avtagbar klädsel, ta av och tvätta överdraget i minst 60°. Om stolen inte har 
avtagbart textilöverdrag - och det är förorenat med kroppsvätskor – överväg att byta ut det. 
Enstaka fläckar av annat än kroppsvätskor kan tas bort med textilskum. 

- Individuellt förskrivna rullstolar rengörs minst 1 gång/månad 
- Rullstolar som används av flera vårdtagare rengörs minst 1 gång/vecka samt avtorkas 

efter varje användning med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider på 
sits och armstöd. 

Patient/brukare med känd smitta: rullstolen torkas av med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid 

15.4 TOALETTSTOLSFÖRHÖJNING SAMT TOALETT-/DUSCHSTOLAR: 
Rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter varje 
användning. 

16 . TVÄTT 
Smutstvätt innehåller mikroorganismer, varav en del är sjukdomsframkallande, och därför 
måste hanteras så att smittspridning undviks. Smutstvätt får ej skakas. 

Basala hygienrutiner tillämpas alltid vid hantering av tvätt. Använd plastförkläde och vid 
behov handskar av vinyl eller nitril vid hantering av smutstvätt. Noggrann handhygien utförs 
efter all tvätthantering. 

Överblivet linne och handdukar som varit inne i hos patient skall aldrig läggas tillbaka till 
förråd. De skall ej heller överflyttas till annan patient. 

Det är viktigt att smutsig och ren tvätt hålls åtskilda i tvättstugan. 

16.1 ALLMÄNNA TVÄTTRUTINER 
- Tvätten läggs direkt i tvättkorg. Lägg aldrig tvätten på golvet.  
- Tvättkorgen bör ha en plastpåse/tvättsäck inuti där smutstvätt läggs. Påsen knyts 

sedan ihop och tas till tvättstugan.  
- Lägg även våt tvätt i säcken eller korgen - lufttorka den inte. 
- Normallångt tvättprogram skall användas. 
- Om textilierna tvättas i en hushållstvättmaskin, tvätta helst vid lägst 60°C. 
- Tvätt som endast tål 40° C ska ej blandas med annan vårdtagares tvätt. 
- Särskilda rutiner gäller för smutstvätt förorenad med smittfarligt material 
- Se till att smutsig tvätt inte kommer i kontakt med ren tvätt. 
- Tvätten torkas alltid genast i torktumlare eller torkskåp 
- Golvmoppar och trasor tvättas i 90° C. 
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16.2 TVÄTT FRÅN PATIENT/BRUKARE MED KÄND SMITTA 
Tvätt som är kraftigt förorenad med blod, kräkning, avföring, urin, sårsekret eller andra 
kroppsvätskor ska betraktas som smittförande och tvättas separat liksom tvätt från 
patient/brukare med känd smitta som t.ex. smittsam diarrésjukdom med symtom, känd 
smitta med resistenta bakterier (ex ESBL-bildande tarmbakterier, MRSA), skabb, löss eller 
utbredda hudskador. 

- Tvätten förvaras som ovan men skall tvättas så snart som möjligt.  
- Kraftigt nedsmutsad tvätt bör tvättas utan föregående sortering för att minska risken 

för smittspridning.  
- Ska tvättas separat, i minst 60°C. Torktumla genast efter tvätt.  
- Om kvarstående lukt, kör en tom maskin 90ºC  
- Dynor och annat som ska användas till annan patient/brukare, tvättas i minst 60ºC 

annars kasseras det.  

16.3 OMHÄNDERTAGANDE AV REN TVÄTT  
- Tvättstugan ska ha skilda utrymmen för hantering av rena och smutsiga textilier, 

gärna avgränsat till olika rum. I annat fall se till att den rena tvätten inte kommer i 
kontakt med den smutsiga tvätten.  

- Gör en markering i tvättstugan för ren respektive smutsig sida.  
- Arbeta alltid med desinfekterade händer.  
- Tvätten sorteras på en ren bänk.  
- Tvätten läggs direkt in i patient/brukares egna skåp och skall inte förvaras i 

tvättstuga.  
- Tvätt ska inte hängas för tork i tvättstugan. 

16.4 TVÄTT SOM SKICKAS TILL TVÄTTERI 
Tvätt som är kraftigt förorenad med blod, kräkning, avföring, urin, sårsekret eller andra 
kroppsvätskor ska läggas i avsedd särskild tvättsäck och ibland upplösbar innersäck. Kontakta 
anlitat tvätteri för anvisning. 

16.5 TVÄTT AV PERSONALENS ARBETSDRÄKT 
- Arbetsdräkten ska tvättas vid minst 60° C. 
- Arbetsdräkten tvättas separat från vårdtagares tvätt, på arbetsplatsen eller på 

tvätteri, om arbetskläder tvättas på arbetsplatsen bör de tvättas i separat 
tvättmaskin och torkas i separat torkskåp eller torktumlare enligt enheten för 
vårdhygien Region Norrbotten. 

- Arbetsdräkten får inte tas hem och tvättas. 
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17 . AVFALL 
Basala hygienrutiner tillämpas alltid vid hantering av avfall.  

Avfall som uppkommer inom vården ska precis som annat avfall förpackas så att hanteringen 
i senare led inte kan förorsaka skador på personal och miljö. Smittrisken vid hantering av 
avfall är liten, om hanteringen sker på ett riktigt sätt. 

Avfall kan indelas i två huvudgrupper, avfall (icke farligt) och farligt avfall.  

17.1 AVFALL - ICKE FARLIGT  
Det mesta av det avfall som uppkommer inom vården är brännbart hushållsavfall och 
medför inga särskilda smittrisker. Exempel på avfall: blöjor, använda förband, tomma 
urinuppsamlingspåsar, tomma blodpåsar, tomma behållare för infusionsvätska, sprutor för 
engångsbruk utan kanyl.  

17.2 HANTERING AV AVFALL  
- Lägg avfallet direkt i en avfallspåse av plast.  
- Knyt ihop påsen.  
- Lägg den förslutna påsen i behållare för hushållsavfall eller i en avfallssäck av plast 

eller papper.  
- Avfallssäckar förvaras i soprum, sköljrum eller motsvarande med bra ventilation. 
- Urinuppsamlingspåsar skall tömmas innan de kastas.  
- Töm aldrig en fylld avfallspåse för att användas på nytt – tag alltid en ny.  
- Föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor eller läkemedel (t.ex. 

urinuppsamlingspåsar, katetrar, plastpincetter) får inte gå till återvinning.  

17.3 FARLIGT AVFALL  
Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa och miljö. Hit räknas smittförande 
avfall, skärande och stickande avfall m.m.  

17.4 SMITTFÖRANDE AVFALL 
Med smittförande avfall avses avfall som bedöms medföra en större smittrisk än hushålls-
avfall och som kan utgöra en fara för människors hälsa eller säkerhet genom att förorsaka 
infektioner som t.ex.  

- Stickande, skärande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor.  
- Kraftigt nedblodat/förorenat material från vårdtagare.  

Detta avfall skall läggas i godkänd punktionssäker behållare (kanylburk) som skyddar mot 
skär- och stickskador. Behållaren ska vara märkt med text och symbol i svart på gul botten: 
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17.5 SKÄRANDE/STICKANDE AVFALL 
- Sprutor för engångsbruk med fast kanyl 
- Kanyler för engångsbruk 
- Knivblad 
- Rakblad 
- Lancetter för blodprovstagning 

Skärande och stickande avfall ska samlas upp i typgodkända punktionssäkra behållare som 
skyddar mot skär- och stickskador, till exempel så kallade kanylburkar som ska finnas nära till 
hands.  

- Fyll behållaren till högst 2/3. Sätt på lock direkt. 
- Lägg kanyl direkt i behållaren utan att först sätta tillbaka skyddshylsa. Om kanylen 

har säkerhetshylsa ska denna stängas först 
- Lägg spruta med kanyl direkt i behållaren utan att först ta loss kanylen. 
- Personal i hemsjukvård kan frakta med sig behållare för skärande/stickande mellan 

flera vårdtagare. 
- Behållare till en enstaka patient/brukare får förvaras hemma hos denne tills den har 

fyllts. 
- Behållaren får förvaras i rumstemperatur utan tidsgräns men bör bytas om lukt 

uppstår. Behållarna lämnas till destruktion enligt lokala rutiner för kommunen. 

17.6 KASSERADE LÄKEMEDEL 

Tas om hand enligt lokala anvisningar som finns på respektive ort. 

18 . BLODBUREN SMITTA 
Med blodburen smitta avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, 
blodtillblandade kroppsvätskor/sekret och/eller blodprodukter överförs från en individ till en 
annan. Inom vård och omsorg finns anledning att iaktta försiktighet vid allt arbete som kan 
leda till kontakt med blod.  

Du kan aldrig vara säker på att en vårdtagare inte bär på en blodburen smitta. Betrakta 
därför allt blod som smittsamt. Till de vanligaste smittämnena hör hepatit B och C samt HIV. 

18.1 TILLÄMPA ALLTID BASALA HYGIENRUTINER.  
Med fungerande arbetsrutiner är risken för blodburen smitta mycket liten.  

Smitta överförs inte genom oskadad hud, kramar, luften, livsmedel, bestick, glas, porslin eller 
via gemensamma toaletter. 

Sociala kontakter eller arbetsmoment där det inte finns risk för kontakt med blod eller andra 
kroppsvätskor kräver inga särskilda skyddsåtgärder. 
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18.2 SMITTVÄGAR 

18.2.1 Stick- eller skärskada från ett blodförorenat föremål 
blod eller blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud eller på slemhinna 

18.2.2 Stick och skärskador 
- Stick- och skärskador kan uppkomma t.ex. vid hantering av använda kanyler. Risken 

för smitta via hud- och slemhinnekontakt är störst där stora mängder blod 
förekommer t.ex. i samband med operationer. 

- Använd säkerhetsprodukter för att minska risken för stick och skärskador. 
- Vid ett flertal tillfällen har smittspridning inträffat när injektionsläkemedel i 

flerdosförpackning använts till flera patienter. Använd endosförpackningar i första 
hand. 

- Lägg använda kanyler, lancetter med mera direkt i behållare för skärande/stickande 
material 

18.3 RUTINER VID TILLBUD ELLER SKADA 
Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna (öga, näsa mun) eller skadad 
hud: 

- Desinfektera omedelbart, tag rikligt med alkohol, minst 70 %. 

Vid stänk i munnen, skölj rikligt. 

- Vid stänk i ögonen: Skölj omedelbart, använd rikligt med vatten, ögondusch eller 
fysiologisk natriumklorid. Ta ut eventuella kontaktlinser och skölj igen.  

- Rapportera omedelbart det inträffade till enhetschef/sjuksköterska. 
- Gör en arbetsskadeanmälan. 

En bedömning av om det finns risk för blodburen smitta vid incidenten skall göras av 
behandlande läkare i varje enskilt fall. 

18.4 RUTINER VID BLODPROVSTAGNING, INJEKTION ETC. 
- Arbeta lugnt och metodiskt. 
- Använd alltid handskar med god passform. 
- Använd munskydd och skyddsglasögon/visir vid risk för stänk. 
- Använd säkerhetsprodukter ex. säkerhetskanyl för provtagning. 
- Medtag gul punktionssäker behållare för skärande/stickande material. Lägg använt 

material direkt i behållaren. Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på använd kanyl. 
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18.5 AVFALL 
- Nerblodat avfall läggs i plastpåse som knyts ihop och läggs i sopsäck/påse. 
- Hanteras som konventionellt avfall. 
- Kraftigt nerblodat avfall skall tas omhand enligt lokal anvisning för smittförande 

avfall. 
- Skärande/stickande avfall läggs i avsedd punktionssäker behållare. 

18.6 PUNKTDESINFEKTION 
- Torka omedelbart upp allt spill/stänk av blod eller andra kroppsvätskor med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. 

18.7 RENGÖRING/DESINFEKTION AV FLERGÅNGSMATERIAL 
Desinfektera flergångsmaterial i spol-/diskdesinfektor. Om sådan inte finns använd kemisk 
desinfektion. 

18.8 STÄDNING 
Städa på vanligt sätt med rengöringsmedel och vatten genom att mekaniskt bearbeta ytan. 
Om punktdesinfektion inte fungerat eller vid mycket spill använd Wet Wipe engångsduk 

18.9 SLUTSTÄDNING 
Slutstädning av lägenhet/hygienutrymme/medicintekniskutrustning och hjälpmedel med Wet Wipe 
engångsduk. Noggrann mekanisk rengöring av ytorna. Desinfektera städutrustningen. 

18.10 TVÄTT 
- Använd plastförkläde och handskar vid hantering av smutsig tvätt 
- Förslut tvättsäck på rummet. 
- Kraftigt nerblodad tvätt från person med känd blodsmitta tvättas separat, helst i 

60°C. 
- Gemensam tvättmaskin kan användas. 
- Kraftigt nerblodad tvätt som skickas till tvätteri skickas som risktvätt och skall tas om hand 

enligt tvätteriets lokala anvisning för smittförande tvätt. 
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19 . METHICILLIN RESISTENT STAPHYLOCOCCUS AUREUS - 
MRSA.  

19.1 HANDLÄGGNING AV PATIENT INOM KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG 
Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som finns hos många friska personer, 
företrädesvis i näsans främre del och ibland på huden. Den ger framförallt upphov till 
hudinfektioner men kan även orsaka sepsis. Infektioner orsakade av MRSA kan inte 
behandlas med betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). 
Många MRSA stammar är dessutom resistenta mot andra antibiotikagrupper. I många delar 
av världen är förekomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus hög och utgör idag 
upp till 50 % av S. aureusisolaten. I Sverige är andelen fortfarande låg men en ökning har 
skett de senaste åren. Bakterierna har en förmåga att överleva länge i omgivande miljö.  

Vid antibiotikabehandling eller nytillkomna sår/hudlesioner finns risk att patienten som 
tidigare varit bärare åter blir odlingspositiv. Frikostig provtagning rekommenderas för 
patient med tidigare bärarskap och särskilt i samband med antibiotikabehandling. Det är 
alltid viktigt att ta relevanta odlingar innan antibiotikabehandling påbörjas.  

 

Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och 
omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av 
misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRSA.  

19.2 SMITTSPRIDNING  
Smittspridning sker oftast via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Smittspridning i vården sker 
främst via förorenade händer, kläder, föremål eller utrustning. Både patienter och personal 
kan smittas.  

19.3 RISKFAKTORER FÖR SMITTSPRIDNING  
Smittsamhet och längden av bärarskap ökar vid riskfaktorer som  

- sår, bölder, abscesser  
- eksem, psoriasis och andra hudskador  
- KAD (Kvarliggande urinkateter/RIK (Ren Intermittent Kateterisering)  
- katetrar, drän, stomier, infarter, PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), 

tracheostomi eller andra konstgjorda kroppsöppningar  

Kontrollodlingar är meningslösa innan riskfaktorerna eliminerats  
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19.4 PERSONAL  
- basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer  
- tillgång till handsprit, nitrilhandskar, plastförkläde, flytande tvål och 

pappershanddukar ska finnas tillgängligt  
- personal med eksem, psoriasis, sår eller andra hudåkommor ska inte vårda 

patienten  
- begränsa antalet personal som deltar i vården  
- risken att vård och omsorgspersonal blir bärare är mycket liten om basala 

hygienrutiner följs  

19.5 PROVTAGNING  
Patient som under senaste halvåret vårdats på vårdenhet utanför Sverige eller vid svensk 
vårdenhet/särskilt boende med påvisade problem med MRSA ska screenodlas. Se rutin: 
Provtagning av MRSA. 

19.6 PATIENT 
- ska bo i eget rum med egen toalett och dusch  
- får röra sig fritt utanför rummet och delta i aktiviteter. Patienten ska då ha 

desinfekterat händerna, rena kläder, eventuella sår täckta med förband och ev. 
urinkateter, drän ska fungera så att läckage förhindras  

- omvårdnad och behandling sker i rummet  
- ska ha rena, ej synligt förorenade kläder. Bör byta till rena kläder varje dag för att 

minska förekomsten av bakterier i miljön  
- byt sängkläder och handdukar ofta; på särskilt boende två gånger per vecka och i 

ordinärt boende en gång per vecka  
- Informera om vikten av god handhygien. Hjälp vid behov patienten med 

handhygien  

19.7 MÅLTIDER  
- kan inta måltider i gemensam matsal  
- ska inte själv ta mat från uppdukad buffé, serveringskärl, kaffevagn eller liknande.  
- har inte tillträde till det allmänna köket eller annan lokal för mathantering  
- porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt och diskas i diskmaskin  

19.8 BESÖKARE  
- inga restriktioner för besök  
- ska informeras om vikten av god handhygien  
- får inte vistas i det allmänna köket  
- de som deltar i omvårdnadsarbete ska informeras om basala hygienrutiner och 

tillämpa dessa  
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19.9 MATERIAL OCH HJÄLPMEDEL  
- använd i möjligaste mån engångsmaterial  
- begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet  
- utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, termometer och hjälpmedel etc. ska 

vara patientbunda  
- medicinsk utrustning och hjälpmedel som varit inne på rummet ska desinfekteras 

innan det tas ut ur rummet. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
eller det medel som tillverkaren rekommenderar  

- flergångsmaterial (instrument) rengörs/desinfekteras i diskdesinfektor.  

19.10 TVÄTT  
- rumsbunden tvättkorg/säck  
- förslut tvättsäck på rummet  
- använd handskar av nitril och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt  
- tvätt från person med känd MRSA blandas inte med tvätt från annan vårdtagare. 

Tvätta patientens tvätt separat, minst i 60º C  
- gemensam tvättmaskin kan användas.  
- rengör tvättmaskinens vred och handtag med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 

med tensid efter användning  

19.11 AVFALL 
- rumsbunden sopsäck/påse som tillsluts på rummet  
- hanteras som brännbart avfall.  
- vid såromläggningar m.m. används en separat soppåse för detta tillfälle  

19.12 STÄDNING OCH DESINFEKTION  
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa 
resultat  

19.12.1 Punktdesinfektion  
Vård och omsorgspersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av 
kroppsvätskor med en engångsduk av papper och därefter desinfektera ytan med 
alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid  

19.12.2 Daglig städning  
- informera lokalvårdaren om sådan finns på enheten  
- tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 
- använd engångsdukar  
- använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor och golv  
- desinfektera efter användning den rumsbundna städutrustningen  
- använd engångsmopp  
- vid användning av städmopp för flergångs bruk ska den tvättas separat efter varje 

användning i minst 60°C.   
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19.12.3 Slutstädning  
Vid flytt till annan boendeform eller om patienten avlider ansvarar enhetens personal eller 
lokalvårdare för desinfektion och rengöring av rum, hygienutrymme, all utrustning och allt 
material som använts vid vård och behandling av patienten  

- rum, hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel 
desinfekteras/rengörs med Wet Wipe klor engångsduk (art nr 22 153). Noggrann 
mekanisk bearbetning av ytorna  

- oanvänt engångsmaterial kasseras  
- byt toalettrulle och toalettborste  
- tvätta alla textilier och släng textilier som inte kan tvättas i minst 60°C.  

19.13 UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING  
MRSA får inte hindra nödvändiga undersökningar och behandlingar.  

Vårdinrättning/mottagning som ska utföra undersökning eller behandling ska kontaktas i 
förväg för att kunna vidta smittförebyggande åtgärder. 

19.14 ANMÄLAN, INFORMATION OCH SMITTSPÅRNING 
Information och dokument om anmälan, ansvar, information och smittspårning finns på –  

MRB portalen i Norrbotten i Norrbotten.  

- MRSA klassificeras som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och är 
anmälnings- och smittspårningspliktig. Smittskyddsanmälan görs av behandlande 
läkare  

- bärarskap dokumenteras i patientjournalen under knappen Smitta av behandlande 
läkare  

- behandlande läkare ombesörjer kontakt med vårdhygien inför smittspårning  
- patienten ska informeras om bärarskapet och gällande förhållningsregler enligt 

smittskyddslagen  
- patienten ska remitteras till MRB-teamet på Infektionsmottagningen SY för fortsatta 

kontroller och uppföljning  
- MRSA information till patient/närstående  

19.15 UTSKRIVNING  
• utskrivande enhet ska ge nödvändig information till ev. mottagande enhet  
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19.16 REFERENSER  
Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA). Rekommendationer för bedömning av 
bärarskap och smittrisk, Socialstyrelsen, juni 2010  

MRSA i samhället. Förslag till handläggning baserat på befintligt kunskapsunderlag och 
svenska erfarenheter, Strama 2010  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Multiresistenta-bakterier/Oversikt/  

Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006.  

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker/ 

20 . ESBL (EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE) OCH VRE 
(VANCOMYCIN RESISTENTA ENTEROKOCKER) HANDLÄGGNING 
AV PATIENT INOM KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG 

20.1 ESBL  
Tarmbakterier som Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och besläktade arter 
(Enterobacteriacae) tillhör några av de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna. De 
orsakar bland annat urinvägsinfektioner, infektioner efter bukoperationer och 
blodförgiftning. Dessa bakterier har förvärvat enzymer som gör dem resistenta mot 
penicilliner och cefalosporiner. Samtidigt bär de ofta på resistens mot andra typer av 
antibiotika, vilket gör dem särskilt svårbehandlade.  

20.2 VRE  
Enterokocker är bakterier som normalt ingår i tarmfloran. De vanligaste arterna är 
Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium. De är naturligt resistenta mot ett flertal 
antibiotika. Vancomycinresistent betyder att bakterien är okänslig för Vancomycin. Man kan 
ibland hitta enterokocker i sår utan att de förorsakar infektion. I sällsynta fall kan 
enterokocker orsaka allvarliga infektioner. Enterokocker förekommer ofta som orsak till 
urinvägsinfektioner framförallt hos KAD-bärare. De som löper störst risk att 
koloniseras/infekteras med VRE är svårt sjuka patienter och /eller patienter med nedsatt 
immunförsvar.  

VRE-infektion eller bärarskap är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt 
smittskyddslagen Vid nyupptäckta fall VRE bör screening för odling tas från alla patienter 
som vårdats på samma avdelning som en VRE-positiv patient. Det är alltid viktigt att ta 
relevanta odlingar innan man påbörjar antibiotikabehandling. Bärarskap av VRE kan vara i 
månader upp till år.  
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Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och 
omvårdnad. 

Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas av konstaterat eller 
misstänkt bärarskap av ESBL – bildande bakterie 

20.3 SMITTSPRIDNING  
Bakterierna finns i tarmen hos smittade personer oftast utan symtom. Hur länge bakterierna 
finns kvar i tarmen är inte känt. ESBL och VRE är en mag-tarm smitta via direkt och indirekt 
kontaktsmitta. Enterokocker kan överleva länge i vårdmiljön. Smittspridning i vården sker 
främst genom händer, kläder, föremål eller via medicinteknisk utrustning. 

20.4 RISKFAKTORER FÖR SMITTSPRIDNING:  
- diarré  
- avföring- och urininkontinens  
- KAD (Kvarliggande urinkateter) /RIK (Ren intermittent kateterisering)  
- Sår  
- stomi/PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi)  
- skadad hud  
- dränage  
- tracheostoma  

20.5 PERSONAL  
- Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer  
- Risken att personal blir bärare av VRE eller ESBL-bildande bakterier är mycket liten 

om basala hygienrutiner följs  
- Kontrollodling av personal behövs inte  

20.6 PROVTAGNING  
- ESBL – se labhandboken 
- VRE – se labhandboken 

20.7 VÅRD AV PATIENT  

20.7.1 Patientens handhygien  
- Patienten ska uppmanas och ges möjlighet att tvätta och/eller desinfektera händerna 

efter toalettbesök och före måltid.  
- Patient som inte klarar av att själv utföra handhygien ska få hjälp  
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20.7.2 Patient med riskfaktorer som diarré, urin och/eller avföringsinkontinens  
- Isoleras på enkelrum med eget hygienutrymme  
- Serveras och äter all mat på rummet  
- Patienten skall ha rena, ej synligt smutsiga kläder och bör vid diarré och/eller 

avföringsinkontinens byta till rena kläder varje dag för att minska förekomsten av 
bakterier i miljön.  

- Patient med inkontinens får vistas i allmänna utrymmen på avdelningen med 
fungerande inkontinensskydd  

- Byt patientens sängkläder och handdukar två gånger per vecka.  

20.7.3 Patient med övriga riskfaktorer som sår, skadad hud eller dränage  
- Vårdas på enkelrum med eget hygienutrymme  
- Patienten får vistas i gemensamma utrymmen på avdelningen med väl täckta och 

rena förband på sår och utan risk för läckage från förband, dränage och KAD  
- Patienten får äta i matsalen men ska serveras av personalen  

20.8 MÅLTIDER  
- Porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt.  
- Diskas i diskmaskin.  

20.9 BESÖKARE  
- Inga restriktioner vad gäller besök hos patienten.  
- Besökare ska informeras om god handhygien.  
- Besökare får inte vistas i avdelningens kök eller gemensamma utrymmen  

20.10 MATERIAL 
- Använd i möjligaste mån engångsmaterial för vård och behandling.  
- Begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet  
- Medicinskteknisk utrustning som blodtrycksmanschett, stetoskop, termometer mm och 

hjälpmedel ska vara patientbunden.  
- Medicinskteknisk utrustning och hjälpmedel som varit inne i ett vårdrum ska alltid 

desinfekteras innan det tas ut ur vårdrummet med ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 
med tensid eller det medel som tillverkaren rekommenderar.  

- Flergångsmaterial som urinflaskor, bäcken och tvättfat rengörs och desinfekteras i 
spoldesinfektor.  

- Instrument rengörs och desinfekteras i en diskdesinfektor, alternativt utförs kemisk 
desinfektion enligt leverantörens anvisningar.  
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20.11 TVÄTT  

20.11.1 Cirkulationstvätt  
- Använd plastförkläde och nitrilhandskar vid hantering av smutsig tvätt  
- Rumsbunden tvättkorg/säck. Försluts inne på rummet och skickas som vanlig tvätt.  

20.11.2 Personlig tvätt  
- Använd plastförkläde och nitrilhandskar vid hantering av smutsig tvätt  
- Rumsbunden tvättkorg/säck.  
- Förslut tvättsäcken inne på rummet.  
- Tvätt hanteras separat och tvättas i > 60º C. Det går sedan bra att tvätta andra 

personers tvätt direkt efteråt. Risken för smitta anses inte föreligga på grund av att 
tvättmaskinen sköljs flera gånger och smittämne späds ut och försvinner ut i avloppet  

- Kraftigt nedsmutsad tvätt med avföring hanteras som smittförande tvätt, dvs. tvättas 
först utan att öppna tvättsäcken, i minst 60 º. Därefter tvättas kläderna en gång till i  
60 º utan säck.   

- Om det fortfarande luktar illa kör maskinen tom i 90º C.  
- Rengör tvättmaskinens handtag med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid 

efter användning.  

20.11.3 Avfall  
- Hanteras som brännbart avfall.  
- Tillslut avfallspåsen inne hos vårdtagaren och transportera avfallet direkt ut i 

soprummet.  

20.12 STÄDNING OCH DESINFEKTION  
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa 
resultat  

20.12.1 Punktdesinfektion  
 Vård och omsorgspersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av 
kroppsvätskor med en engångsduk av papper och därefter desinfektera ytan med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 

20.12.2 Daglig städning  
- Informera lokalvårdaren  
- Infekterade rum ska städas sist  
- Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid  
- Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor  
- Golvet rengörs med rengöringsmedel och vatten  
- Desinfektera efter användning den rumsbundna städutrustningen  
- Använd i första hand städmopp för engångsbruk  
- Vid användning av städmopp för flergångsbruk ska denna tvättas efter varje 

användning vid minst 60°C  
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20.12.3 Slutstädning  
Enhetens personal eller lokalvårdare ansvarar för rengöring och desinfektion av rum, 
hygienutrymme, all utrustning och allt material som använts  

- Städa vårdrum, hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel med Wet 
Wipe engångsduk klor (art nr 22 153).  

- Oanvänt engångsmaterial kasseras.  
- Byt toalettrulle och borste  
- Tvätta alla textilier i 60ºC  

20.13 INFORMATION  
- Personal på mottagande enhet ska informeras om patientens ESBL eller VRE 

bärarskap.  
- För mer information se http://www.nll+/vårdhygien eller kontakta enheten för 

vårdhygien 

20.14 REFERENSER  
ESBL – producerande tarmbakterier. Kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att 
begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. Smittskyddsinstitutet. Solna 2013  
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/ESBLproducerande%20tarmbakt
erier-2012-11-2.pdf 
 
www.vardhandboken.se/texter/multiresistentabakterier  
 
Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006. 
http://insidan.nll.se/upload/IB/me/merhka/vårdhygien/200612312.pdf 
 
Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag; s.96–121. 
Socialstyrelsen:2006  
 
Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for preventing the spread of 
vancomycin resistance: Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 
MMWR1995;44(rr12):1–13. (www.cdc.gov)  
  
SOSFS 2015:1, Basal hygien i vård och omsorg 
    http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf  
 

SMI Vankomycinresistenta enterokocker – VRE kunskapsunderlag  
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21 . CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKTION (CDI) HANDLÄGGNING 
AV PATIENT INOM KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG 

Clostridium Difficile (CD) är en sporbildande bakterie som kan orsaka diarré, allt från mild 
sjukdom till livshotande. Den förekommer i tarmfloran hos cirka 2 % av friska vuxna individer 
men hos små barn, äldre och sjukhusvårdade i betydligt högre frekvens. För symtomfria 
bärare av CD finns inga restriktioner och de behöver inte behandlas. Antibiotika 
undertrycker den normala tarmfloran och tillåter CD att växa till och producera toxiner som 
ger diarré. CD kan i sporform överleva i månader till år i miljön och är då mycket 
motståndskraftig mot desinfektionsmedel. Under senare år har en mer aggressiv stam 
orsakat svåra utbrott i USA, Canada och Europa. 

21.1 SMITTSPRIDNING  
Smittvägen är mag-tarmsmitta via direkt/indirekt kontakt. Genom exempelvis förorenade 
ytor, händer, kläder, sängkläder, föremål och utrustning kan CD och dess sporer spridas. 
Sporbildningen gör bakterien svår att avdöda i vårdmiljön.  

21.2 RISKFAKTORER  
De främsta faktorerna för att drabbas av CDI är hög ålder >65 år, antibiotikabehandling och 
nedsatt immunförsvar.  

Vid alla former av diarré riskerar man spridning av tarmbakterier. Korrekt handläggning vid 
alla former av diarré hos patient minskar risken för utbrott och vårdrelaterad smittspridning. 

21.3 PERSONAL  
- Tillämpa basala hygienrutiner i alla vård och undersökningssituationer.  
- Handtvätt med tvål och vatten ska föregå handdesinfektionen.  

21.4 PROVTAGNING  
Tag avföringsprov för toxintest på patient med diarré.  

Provtagningsanvisningar clostridium difficile toxin – se labhandboken 

21.5 PATIENT 
- Isoleras i eget rum med egen toalett och ska inte vistas ute på avdelningen så länge 

patienten har diarré.  
- Om enpatientrum inte är möjligt, undvik samvård med annan patient med pågående eller 

nyligen avslutad antibiotikabehandling.  
- Informera patienten om vikten av god handhygien. Patient som inte klarar av att utföra 

handhygien ska få hjälp.  
- Tvätta händerna med tvål och vatten och/eller utföra handdesinfektion. Noggrann 

handhygien före måltid och efter toalettbesök är särskilt viktigt.  
- Dagligt byte av kläder och sängkläder  
- Använd inte rektaltermometer   
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- All mat serveras på rummet  
- När diarréer har upphört kan patienten vårdas på flersal, dela hygienutrymme och överföras 

till annan enhet eller vårdform 

21.6 MÅLTIDER  
- Porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt. Diskas i diskmaskin 

21.7 BESÖKARE  
- Inga besöksrestriktioner  
- Informera om smittvägar och vikten av handhygien  
- Besökare får inte vistas i kök eller andra gemensamma utrymmen  

21.8 MATERIAL OCH HJÄLPMEDEL  
- Använd i möjligaste mån engångsmaterial.  
- Begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet  
- Medicinskteknisk utrustning som blodtrycksmanschett, stetoskop, termometer mm 

ska vara patientbundna.  
- Hjälpmedel ska vara patientbundna.  
- Medicinskteknisk utrustning och hjälpmedel som varit inne rummet ska alltid 

desinfekteras innan det tas ut ur rummet. Använd alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid eller det medel som tillverkaren rekommenderar.  

- Bäcken, urinflaskor och tvättfat desinfekteras i spoldesinfektor.  
- Instrument desinfekteras i diskdesinfektor alternativt kemisk desinfektion enligt 

tillverkarens anvisningar  

21.9 TVÄTT 

21.9.1 Cirkulationstvätt  
- Rumsbunden tvättsäck tillsluts på rummet och skickas på sedvanligt sätt.  
- Kraftigt nedsmutsad tvätt med avföring hanteras som smittförande tvätt.  
- Använd nitrilhandskar och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt.  

21.9.2 Personlig tvätt  
- Rumsbunden tvättkorg/säck.  
- Förslut tvättsäck på rummet.  
- Använd nitrilhandskar och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt.  
- Tvätten hanteras separat och tvättas i minst 60ºC  
- Det går sedan bra att tvätta andra personers tvätt direkt efteråt. Risk för smitta anses 

inte föreligga pga. att tvättmaskinen sköljs flera gånger  
- Kraftigt nedsmutsad tvätt med avföring tvättas först utan att öppna tvättsäcken, i 

minst 60 grader. Därefter tvättas kläderna en gång till i 60ºC grader utan säck  
- Om kvarstående lukt, kör en tom maskin 90ºC  
- Rengör tvättmaskinens handtag med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 

tensid   
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21.10 AVFALL  
- Rumsbunden sopsäck/påse som knyts ihop på rummet.  
-  Blöjor med avföring läggs i soppåse som försluts väl.  
- Hanteras som brännbart avfall.  

21.11 STÄDNING OCH DESINFEKTION  
Vid all rengöring och desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa 
resultat  

21.11.1 Punktdesinfektion  
- Vård och omsorgspersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av 

kroppsvätskor.  
- Vid spill av avföring använd Wet Wipe engångs klorduk (art nr 22 153)  
- Vid spill av andra kroppsvätskor än avföring används alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid 

21.11.2 Daglig städning  
- Informera lokalvårdare.  
- Infekterade rum städas sist  
- Hygienutrymme städas dagligen med Wet Wipe engångs klorduk (art nr 22 153) 

fram till 48 timmars symtomfrihet.  
- Tagytor som t.ex. dörrhandtag, sängbord, toalett och hjälpmedel avtorkas med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  
- Golv städas dagligen med rengöringsmedel.  
- Vid användning av städmopp för flergångsbruk ska den tvättas separat efter varje 

användning, i minst 60 grader.  
- Desinfektera använd städutrustning. 

21.11.3 Slutstädning  
- Enhetens personal eller lokalvårdare ansvarar för desinfektion och rengöring av 

rum, hygienutrymme, all utrustning och allt material som använts.  
- Vid symtomfrihet utförs slutstädning av alla ytor i vårdrum och hygienutrymme 

med Wet Wipe engångs klorduk.  
- Släng toalettpappersrulle samt desinfektera hållaren.  
- Kassera toalettborste  
- Tvätta alla textilier och släng textilier som inte kan tvättas i minst 60ºC  
- Kassera allt engångsmaterial som varit i vårdtagarens närhet.  
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21.12 REFERENSER  
www.vårdhandboken.se/texter/infektioner-i-magtarmkanalen/vardrutiner  

Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006, s195-
209.  

SOSFS 2015:1 Basal hygien i vård och omsorg 

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf  

SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården  
 

Stuart H, Cohen, MD, Dale N, et al. (2010). Clinical Practice Guidelines for Clostridium 
Difficile Infection in Adults: 2010 Update by the Society for Healthcare Epidemiology of 
America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Infection Control and 
Hospital Epidemiology 31 (5): 431–455.  

 

22 . VIRUSORSAKAD GASTROENTERIT (KRÄKSJUKA) – 
HANDLÄGGNING AV PATIENT INOM KOMMUNAL VÅRD OCH 
OMSORG 

Virusorsakade gastroenteriter, speciellt Norovirus, ger upphov till plötsligt insättande 
kräkningar och diarréer som är mycket smittsamma. Det är av största vikt att snabbt 
identifiera en patient med diarré och/eller kräkningar så att åtgärder snabbt kan vidtas för 
att förhindra smittspridning till andra. 

22.1 SMITTSPRIDNING  
Kräksjuka är en mag-tarmsmitta via indirekt och direkt kontaktsmitta. Smittspridning i 
vården sker framförallt via vård och omsorgspersonalens händer och kläder, men även som 
aerosolsmitta vid häftiga kräkningar och diarréer. Mat och vatten kan också sprida smitta. I 
det akuta stadiet utsöndras virus i stora mängder via avföring och kräkningar.  

22.2 SMITTSAMHET  
Smittsamheten är mycket stor då endast ett fåtal viruspartiklar kan orsaka en infektion. 
Inkubationstiden är kort, 12–48 timmar.  

22.3 UTBROTT  
Ett utbrott definieras som två eller flera fall av diarré och/eller kräkning hos patienter 
och/eller personal. Informera medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som kontaktar 
enheten för vårdhygien 
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22.4 KOHORTVÅRD = GRUPPVÅRD  
- Särskilt avdelad personal vårdar patient/er som exponerats för smitta eller har 

symtom på kräksjuka. De deltar inte i vård av övriga patienter eller i 
livsmedelshantering.  

- Bedrivs 24 timmar/dygn  
- Ska införas redan vid ett fall  
- Upphör efter 48 timmars symtomfrihet  

22.5 PROVTAGNING  
Provtagning på nyinsjuknade (inom 2d) Provtagningsanvisningar Norovirus Lab handboken. 

22.6 PERSONAL  
- All personal ska tillämpa basala hygienrutiner i alla vård och 

undersökningssituationer.  
- Vid diarréer/kräkningar ska mekanisk rengöring av händerna med tvål och vatten 

föregå handdesinfektion  
- Personal som arbetar med patienter med kräksjuka får inte hantera livsmedel 

eller vårda patienter som inte smittats  
- Personal som rör sig mellan olika vårdenheter exempelvis sjukgymnast och 

arbetsterapeut – ska inhämta information om vilka insatser som är prioriterade 
och vilka man kan avvakta med.  

22.6.1 Personal med symtom  
- Personal med symptom skickas hem.  
- Vård och omsorgspersonal som haft kräksjuka ska stanna hemma två dygn efter 

symtomfrihet.  

22.7 PATIENTER 
Patienter med symtom på kräksjuka ska isoleras på enpatientrum, med egen toalett tills de 
har varit symtomfria i 48 timmar  

- Om patient på en sal för flera insjuknar isoleras samtliga på sal tills symtomfrihet 
på 48 timmar.  

- Patientens säng rengörs och renbäddas vid behov och minst en gång dagligen så 
länge patienten har symtom.  

- Uppmana alla patienter att vara noga med sin handhygien dvs. tvätta händerna 
med tvål och vatten eller desinfektera dem innan måltid och efter toalettbesök  

- Patienter som inte kan sköta sin egen handhygien ska få hjälp.  
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22.8 MÅLTIDER 
All livsmedelshantering ska skötas av särskild avdelad personal som inte samtidig deltar i 
vården av patienter med kräksjuka/isolerade.  

- För isolerade patienter serveras all mat på rummet.  
- Redan vid ett fall upphör all bufféservering, till patienter eller personal. Detta 

gäller även fruktskål, brödkorg eller gemensamma livsmedel.  
- Vid utbrott med fungerande kohortvård 24h/dygn får livsmedel beredas av 

personal som inte vårdar patienter med symtom.  
- Disk hanteras som vanligt. Diskas direkt i diskmaskin  

22.9 BESÖKARE  
- Inga restriktioner för besök hos patienten  
- Ska informeras om vikten av god handhygien 
- Får inte vistas i kök eller andra gemensamma utrymmen  

22.10 MATERIAL  
- Använd i möjligaste mån engångsmaterial  
- Begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet  
- Utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, termometer och hjälpmedel 

etc. ska vara patientbundna  
- Medicinsk utrustning och hjälpmedel som varit inne på i vårdrummet ska 

desinfekteras innan det tas ut ur rummet. Använd alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid eller det medel som tillverkaren 
rekommenderar  

- Flergångsmaterial som urinflaskor, bäcken och tvättfat rengörs och desinfekteras 
i spoldesinfektor.  

- Instrument rengörs och desinfekteras i diskdesinfektor, alternativt kan kemisk 
desinfektion utföras enligt leverantörens anvisningar  

22.11 TVÄTT 

22.11.1 Cirkulationstvätt  
- Använd och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt  
- Rumsbunden tvättsäck tillsluts på rummet och skickas på sedvanligt sätt  
- Kraftigt nedsmutsad tvätt med avföring hanteras som smittförande tvätt.  

22.11.2 Personlig tvätt  
- Använd och engångsplastförkläde vid hantering av smutsig tvätt  
- Rumsbunden tvättkorg/säck  
- Förslut tvättsäcken på rummet  
- Tvätta patientens tvätt separat, i minst 60º C  
- Det går sedan bra att tvätta andra personers tvätt direkt efteråt. Risk för smitta 

anses inte föreligga pga. att tvättmaskinen sköljer flera gånger.  
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- Kraftigt nedsmutsad tvätt med avföring tvättas först utan att öppna tvättsäcken, 
i minst 60 grader. Därefter tvättas kläderna en gång till i 60ºC grader utan säck      

- Plastad madrass avtorkas med Wet Wipe klor engångsduk (art nr 22 153)  
- Kudde tvättas i 60ºC  
- Rengör tvättmaskinens vred och handtag med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensid efter användning  

22.12 AVFALL  
- Rumsbunden sopsäck/påse som tillsluts på rummet  
- Hanteras som brännbart hushållsavfall.  

22.13 STÄDNING 

22.13.1 Städning och desinfektion  
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa 
resultat.  

22.13.2 Punktdesinfektion  
Vård och omsorgspersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/ stänk av 
kroppsvätskor med en engångsduk av papper och desinfektera ytan därefter med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.  

22.13.3 Daglig städning  
- Informera lokalvårdaren  
- Infekterade rum städas sist  
- Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid  
- Använd engångsdukar  
- Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor och golv  
- Desinfektera använd städutrustning  
- Använd engångsmopp  
- Vid användning av städmopp för flergångs bruk ska den tvättas separat efter varje 

användning i minst 60°C.  

22.13.4 Slutstädning (vid utskrivning eller isolering hävs)  
- Enhetens personal eller lokalvårdare ansvarar för rengöring och desinfektion av 

rum, hygienutrymme, all utrustning och allt material som använts  
- Rum, hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och hjälpmedel 

desinfekteras/rengörs med Wet Wipe klor engångsduk (art nr 22 153).  
- Oanvänt engångsmaterial kasseras  
- Byt toalettrulle och toalettborste  
- Tvätta alla textilier i minst 60°C och släng de textilier som inte kan tvättas.  
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22.14 REFERENSER 
- Vinterkräksjuka i vården. Kunskapsunderlag för att minska spridning av norovirus. 

Smittskyddsinstitutet 2012.  
- Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen, 

2006.  
- http://www.vårdhandboken.se/Texter/Infektioner-i-magtarmkanalen/Virusorsakad-

gastroenterit/  
- Vinterkräksjuka. 

https://nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%20kommun%2020
13/2017/Hygienrutin%20VKS%20kommun%2020171122.pdf  

- Epidemirapport. 
https://nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%202016/epidemir
apport%20vid%20virusorsakad%20gastroenterit201602.pdf  

23. VATTKOPPOR/BÄLTROS  

Inom vårdarbetet sprids vattkoppor och bältros främst som kontaktsmitta.  

Tillämpa basala hygienrutiner.  

22.15 VATTKOPPOR  
Vattkoppor har hög smittsamhet och smittar främst genom luftburen smitta. Smittrisk finns 
vanligtvis från två dagar innan till cirka sex dygn (när blåsorna torkat in) efter det att de 
första utslagen visat sig.  

22.16 BÄLTROS  
Bältros har vanligen låg smittsamhet och sprids främst som en direkt eller indirekt kontakt-
smitta. Vid utbredd bältros, som framför allt drabbar patienter med nedsatt immunförsvar, 
är smittsamheten betydligt högre. En person som inte har haft vattkoppor och som smittas 
av virus från patient med vattkoppor eller bältros kommer att insjukna i vattkoppor. En 
person som inte har haft vattkoppor kan inte få bältros.  

Den behandlande läkaren bedömer patientens smittsamhet. Behandling i tidigt skede med 
antivirala medel framförallt till personer med ögonengagemang och vid nedsatt 
immunförsvar. 

Punktdesinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel vid spill och stänk.  

22.17 PERSONAL  
Personal som inte har haft vattkoppor ska inte vistas i samma rum som patienter med 
vattkoppor eller utbredd bältros. 
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23 . SKABB 
Skabb orsakas av ett litet gråvitt kvalster som är nätt och jämnt synligt för blotta ögat. 
Kvalstren lägger ägg i tunna hudpartier till exempel mellan fingrarna, i armhålor och insidan 
av låren.  

23.1 SMITTSPRIDNING  
Spridning sker främst genom hud- till hudkontakt. Enstaka korta hudkontakter som t ex att ta 
i hand innebär ingen risk för smittöverföring. Skabb ger ofta anledning till stor oro på den 
vårdenhet som drabbas. Det är obehagligt att drabbas, men det är inte en farlig sjukdom och 
har inget med bristande hygien att göra.  

Återkommande skabb hos en person beror oftast på behandlingssvikt, dvs. behandlingen har 
inte utförts korrekt eller att smitta finns i omgivningen. 

Vid fler än ett fall av skabb på boendet, kontaktas hudklinik och vårdhygien.  

23.2 VÅRD AV PATIENT/BRUKARE MED SKABB  
- Basala hygienrutiner skall konsekvent tillämpas. Tills behandling genomförts 

rekommenderas långärmad engångsskyddsrock och nitrilhandskar, så att det 
sluter tätt vid handleden vid nära kontakt med patient/brukare och vid hantering 
av kläder och sängtextilier. 

- Tänk på att smitta kan överföras med engångsskyddsrockar, de skall därför 
kasseras efter varje användning. 

- En infekterad och obehandlad patient/brukare ska vårdas på enkelrum.  
- Vårdtagarens kläder och sängkläder tvättas i minst 60°C efter behandling mot 

skabb. 
- Ta hand om avfall på vanligt sätt.  
- Städa med rengöringsmedel och vatten.  

23.3 LÄNK TILL MER INFORMATION GÄLLANDE SKABB 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Skabb/Oversikt/ 

24 . INFLUENSA 

24.1 BAKGRUND  
Influensa är en starkt smittsam akut viral luftvägsinfektion som cirkulerar framför allt under 
vintersäsongen i en eller flera varianter. Det finns tre olika slags influensa. Typ A är den 
allvarligaste och även den vanligaste. Typ B har mindre svåra symtom. Typ C är den mildaste 
varianten med symtom som vid förkylning. När en ny subtyp uppstår leder det ofta till en 
världsomspännande epidemi, en pandemi. Senast detta skedde var 2009 då en ny variant av 
influensa A (H1N1) pdm09, ”den nya influensan”, spreds över världen. De allra flesta fallen 
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tillfrisknar spontant utan specifik behandling och utan behov av sjukhusvård. Hos äldre är 
dock influensa A en vanlig orsak till sjukhusvård och ökad dödlighet. 
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24.1.1 Mer information finns i länken: 

24.1.2 Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt 
eller konstaterad influensa  

https://nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%202016/Influensa.pdf  

25 . BEFATTNINGSHAVARES ANSVARSOMRÅDEN I VÅRDHYGIEN 
Ytterst ansvarig för vårdhygien är vårdgivaren. 

25.1 VÅRDGIVAREN 
- Ska fastställa mål och inriktningar och ansvara för att det finns ett ledningssystem för 

sin verksamhet SOSFS: 2011:9 och SOSFS 2015:10 
- Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
- Ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
- Ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelat i 
verksamheten. 

25.2 VERKSAMHETSCHEF/SOCIALCHEF/FÖRVALTNINGSCHEF 
- Skall upprätthålla kraven på hög säkerhet och god kvalitet. 
- Kvalitetssystem skall finnas. 
- Se till att personalens kompetens upprätthålls. 
- Se till att ändamålsenlig utrustning finns och används. 
- Främja kostnadseffektivitet 

25.3 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA - MAS 
- Har ett övergripande ansvar för patientsäkerheten inom kommunen.  
- Ansvarar för att rutiner upprättas och följs upp samt revideras.  
- Följa upp/utföra egenkontroll i samverkan med sjuksköterska/distriktssköterska. 
- Om behov av förbättringsåtgärder, genomförs en riktad vårdhygienisk rond i 

samverkan med vårdhygien, enhetschef, hygienombud och sjuksköterska/ MAS. Efter 
det upprättas en handlingsplan.  

- Vid infektioner med stor smittspridning skall MAS hantera avvikelserapporter med 
hög prioritet. 

- Identifiera utbildningsbehov i verksamheterna gällande vårdhygien  
- Se till att gällande författningar och föreskrifter finns tillgängliga och efterlevs. 
- Sprida information och nyheter inom området i den egna verksamheten 
- Redovisa verksamheternas resultat från egenkontroller årligen. Exempelvis via 

patientsäkerhetsberättelse  
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25.4 ARBETSLEDARE/ENHETSCHEF 
- Bemannar tjänster med utbildad personal i verksamheten. 
- Ansvarar för att nyanställda och vikarier får utbildning i vårdhygien. 
- Medverkar till att aktuella lagar, författningar, rutiner och annat 

informationsmaterial finns tillgängligt. 
- Se till att nödvändig och ändamålsenlig utrustning finns. 
- Ansvara för att hygienreglerna efterlevs, 

- Identifiera utbildningsbehov i verksamheterna gällande vårdhygien 
- Uppföljning av metoder för desinfektion och kontroll av utrustning. 
- Tillhandahålla lokala skriftliga rutiner för städning och se till att de tillämpas och följs 

upp. 
- Ansvarar för att personal med smittsamma infektioner inte arbetar i det direkta 

vårdarbetet eller med mathantering. 

25.5 OMVÅRDNADSANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 
- Skall informera, undervisa och handleda vård och omsorgspersonal, studerande och 

anhöriga om basala hygienrutiner. 
- Se till att åtgärder vidtas vid vård av infekterad patient/brukare för att undvika 

smittspridning och att de basala hygienrutinerna följs.  
- Ta kontakt med hygiensköterska/smittskyddsläkare vid behov. 
- Registrera, utvärdera och följa upp infektioner. 

25.6 UTBILDNINGSINSATSER/ DEFINITIONER 
- Vårdhygien: Grundläggande vårdhygienisk utbildning ges av Vårdhygien.  
- Därefter kan kunskaperna hållas uppdaterade via workshops och e- utbildningar.  
- Se  vårdhygiens verktygslåda. Vårdhygien genomför vid behov även korta 

utbildningsinsatser gällande specifik smitta hos boende.    
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26 . LAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER 
I Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS 2017:30) 5.1 § anges att hälso- och sjukvården skall 
vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
trygghet i vården och behandlingen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453). All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska 
vara av god kvalitet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453  

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

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387  

Patientsäkerhetslagen SOSFS 2010:659.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659  

27 SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete; HSLF-FS 2017:40 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20631/2017-5-24.pdf   

27.1.1 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria); HSLF-FS 2017:41 

http://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41-webb2.pdf  

27.1.2 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369),  
enligt denna förordning har bl.a. MAS skyldighet att säkra patienten en ändamålsenlig hälso- 
och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetsforordning-20101369_sfs-2010-1369  

27.1.3 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Det måste finnas ett kvalitets- och ledningssystem som på olika sätt säkerställer att den goda 
kvaliteten uppnås och upprätthålls i verksamheten. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf  
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetsforordning-20101369_sfs-2010-1369
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf


28 DECEMBER 2017  

 65/66 
 

27.1.4 SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf 

Smittskyddslagen 2004:168. Lagens syfte är att förhindra att smittspridning sker. Den skall 
tillgodose människors skydd mot smittsamma sjukdomar. Landstingen utser en 
smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet. Patienternas 
rättigheter och skyldigheter regleras i lagen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168  

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1 160). Med hjälp av arbetsmiljölagstiftningen kan 
smittskydds-arbetet bedrivas preventivt på arbetsplatserna. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.HTM  

AFS 2005:01 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/mikrobiologiska-arbetsmiljorisker-smitta-
toxinpaverkan-overkanslighet-afs-20051-foreskrifter/  

27.1.5 AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem. 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/omvardnadsarbete-i-enskilt-
hem-afs1990-18.pdf  

Arbetsgivaren skall bekosta skyddsutrustning som skyddskläder, handskar och desinfektions-
medel. Om arbetsgivare i sin riskbedömning kommer fram till att personalen behöver 
vaccineras mot vissa sjukdomar, skall arbetsgivaren erbjuda och bekosta vaccinet.  
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28 BILAGA 1CHECKLISTA VID UTBROTT AV VIRUSORSAKAD 
GASTROENTERIT 

Vårdhygieniska riktlinjer 
Arbetsområde, tex klinik Godkänd av Sida 

Enheten för vårdhygien Suzanne Wendahl 7 
Giltigt from Ansvarig för uppdatering Version 

161116 Susanne Hansson Frölander 3 

28.1 KONTROLLERA OCH INFORMERA 
� Extra bemanning för kohortvård hela dygnet  

� Håll dörren till patienten/patienternas sal stängd  
� Avdela enskild WC till patienten 
� Betrakta medpatienter på salen som smittade 
� Flytta inga patienter till andra vårdavdelningar, sjukhus eller andra vårdformer 
� Har provtagning skett avseende Calicivirus? 
� Servera inte buffé på enheten och avdela personal för mathantering 
� Handtvätt föregår handdesinfektion 
� Ringa enheten för vårdhygien 
� Lokalvården 
� Kostservice 
� Personal (ALLA berörda, inkl. nattpersonal och paramedicinare, studenter)- 

avdelningen får inte brukas som genomfartsled 
� Informera patienter gällande vikten av god handhygien och dela ut foldern 
� Vid utbrott - enhetschefen informerar verksamhetschef 
� Vid utbrott - informera ev. annan berörd vårdenhet (ex intilliggande avd/mott) 

� Vid utbrott - sätt upp skylt på avdelningens ytterdörr att besökare kontaktar 
avdelningspersonal för vidare information. Skylt kan erhållas från vårdhygien. 

28.2 ÖVRIGT ATT GÖRA 
- Vid okontrollerad smittspridning överväg intagningsstopp - beslut om detta tas 

av verksamhetschefen 
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29 BILAGA 2 REGION NORRBOTTENS STÄD OCH DESINFEKTIONSSCHEMA/ VÅRDHYGIEN 
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Ärende 9 

Samgallring av akter 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-29 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN176 

 
 

Samgallring av akter 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att från och med den 1 januari 2021 
gallrar varje avdelning var för sig istället för att som nu samgallra. 

Ärendebeskrivning 
I dag samgallrar vissa avdelningar personakter. Det innebär bland annat att barn och familj 
måste behålla pappers akter så länge personen finns inom socialförvaltningen. Det blir ett 
dilemma då det blir många akter som upptar stor plats i arkiven trots att personen har blivit 
vuxen och bytt till en annan avdelning och ärendet är sedan länge avslutat på BoF. Om barnet 
är i fortsatt behov av stöd från Socialförvaltningen skapas en ny akt på den nu vuxna personen 
och barnakter kan då gallras utifrån de lagar och riktlinjer som finns. Akten då personen var 
minderårig är inte av intresse för någon annan avdelning att ta del av. Eftersom 
Socialförvaltningen har flera olika verksamhetsgrenar bör akterna gallras inom respektive 
avdelning. 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Sara Romell 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 
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Kompletterande uppgifter till samgallring 

 

BoF, PSV, Försörjningsstöd m fl är självständiga verksamhetsgrenar och därför ska en samgallring inte 
ske. Men det är så vi gör idag.  

I ”Bevara och gallra nr 5” står det: ”om det rör sig om självständiga verksamhetsgrenar kan en 
samordning av gallringen inte ske” 

Av rättssäkerhetsskäl samt för att personer ska ha möjlighet att ta reda på sitt sociala ursprung ska 
handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot 
i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av 
barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet undantas från gallring. Dessa 
handlingar bevaras alltid.  

Adoptionsärenden bevaras  

Personer födda 5-15-25 bevaras alltid för forskning  
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Ärende 10 

Framtidens stöd och 
omsorg 
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  Inriktningsförslag Framtidens stöd och 
omsorg, arbetsgrupp 

 

Onsdag 14 oktober 2020 

 

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

 

Inriktningsförslag för Framtidens stöd och omsorg 
 
Inledning 

Socialnämnden har sedan långt tillbaka arbetat med såväl Framtidens Äldreomsorg och Framtidens Stöd och 
omsorg. Av olika anledningar har arbete och planering med Framtidens Stöd och omsorg blivit skjutet på i tid, 
skälen har varit bland annat förändringar i chefsleden, omorganisation i förvaltningen samt att nämnden efter 
valet 2018, tagit sig i ny skepnad i form av ny ordförande och till stor del, nya ledamöter. Avdelningen har 
också under åren dragits med ett betydande underskott vilket utmanat avdelning och arbetsgrupp Framtidens 
Stöd och omsorg, till att inom befintlig kostnadsram finna realistiska uppdrag som på sikt skall gynna 
verksamhet, medborgare och ekonomi. 

Arbetsgruppen har under perioden haft flertalet alternativ till inriktningar. I slutändan har arbetsgruppen valt 
att begränsa sig till, nedanstående fyra alternativ. Inledningsvis var även LSS-målgrupperna som förslag till 
inriktning, dock så valde arbetsgruppen att avvakta då regeringens LSS-utredning presenterades i sin helhet 
2019. Även försörjningsstöd var inledningsvis ett alternativ men i detta fall så har nämnden valt att inleda ett 
2-årigt projekt med annan förvaltning och nämnd för att effektivisera och se över metod och gemensamma 
arbetssätt. 

Förändrad verksamhetsinriktning socialpsykiatri 

Förslag till beslut: Socialtjänsten ska verka för ett utvecklat stöd till brukare för att möjliggöra utflyttning från 
särskilt boende alternativt undvika flytt till särskilt boende. Detta stöd ska dock ses i ett större sammanhang 
där man i hela framtidens socialtjänst behöver utveckla möjligheten till stöd efter kontorstid. Framtidens 
socialtjänst behöver bygga sig mer robust inom olika områden för att fler brukare i behov av stöd ska kunna få 
det under hela dygnet. Socialnämnden tar på sig att identifiera gränsöverskridande arbetsformer både inom 
befintlig ram och mellan förvaltningarna.  

 

Våld i nära relationer, våldsutsatta vuxna 

Förslag till beslut: Socialnämnden bedriver sedan 1 oktober 2020 projekt Våld i nära som finansieras av 
externa medel från Länsstyrelsen. Projektet förväntas pågå t.o.m. 2021-09-30.  

Socialtjänsten hyr ut platser i skyddat boende till minst självkostnadspris, vilket bidrar till att finansiera 
socialtjänstens behov av att köpa platser i andra kommuner.  

Gällande vård och behandling för våldsutövare i egen regi får socialtjänsten i uppdrag att se över 
avtalssamverkan med Älvsbyns kommun. Älvsbyns kommun är intresserade av avtalssamverkan inom 
familjerådgivning och om avtalssamverkan inom familjerådgivning går att kombinera med behandling för 
våldsutövare finns möjligheter att finansiera en tjänst för detta. Gällande behandling för våldsutövare ska man 
använda sig av beprövade metoder där KBT är en möjlig behandlingsform. De enda som har den utbildningen 
inom socialtjänsten är familjerådgivarna, vilket gör det lämpligt att lägga detta inom det området. Medel från 
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  Inriktningsförslag Framtidens stöd och 
omsorg, arbetsgrupp 

 

Onsdag 14 oktober 2020 

 

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

 

Länsstyrelsen kan komma att bekosta alternativa behandlingsmetoder för våldsutövare, översyn pågår inom 
förvaltningen. 

I övrigt så skall medel från Länsstyrelsen användas till att ta fram aktuell handlingsplan inom området Våld i 
nära relationer, även interna utbildningssatsningar för personal, inom såväl socialtjänst som annan förvaltning 
kommer att planeras och genomföras. 

Vad gäller handlingsplan mot prostitution och människohandel saknas detta på kommunövergripande nivå. 

 

Missbruk – hemmaplanslösningar och öppenvård 

Förslag till beslut: Socialtjänsten fortsätter sitt arbete med utökad öppenvård med 12-stegsbehandling i grupp.  

Socialtjänsten får i uppdrag att fortsätta planera för ett boende för samsjuklighet som kan bedrivas inom 
befintlig ram. Förvaltningen utökar gruppbehandling med ytterligare metoder i form av CRA, Community 
Reinforcement Approach. 

Socialtjänsten får i uppdrag att fortsätta utveckla metoder för att minska institutionskostnaderna och förbättra 
eftervård i egen regi och inom befintlig ram. Dock bör förvaltningen inte låsa sig till ett specifikt koncept, utan 
tänka bredare. Någon form av förebyggande arbete och eftervård likt halvvägshus är dock viktigt för att kunna 
minska institutionsvården. Det ska fungera både som ett steg i att undvika institutionsvård, men också som ett 
mellansteg när man kommer hem från institutionsvård och ska påbörja utslussning till samhället med jobb och 
bostad för att på så sätt minska risken för återgång till institution.  

Samarbetet med regionen och i första hand vuxenpsykiatrin när det gäller missbruk ska fortsätta och utökas, 
dock inte specifikt när det gäller frågan om läkemedelsassisterad behandling då det är regionens fråga att 
driva.  

 

Förslag till förändrad verksamhetsinriktning barn och familj 

Förslag till beslut: Socialtjänsten får i uppdrag att se över möjligheterna för kontextuella behandlingsmetoder, 
d.v.s. samarbeta samt även samsittning av olika funktioner från olika myndigheter/organisationer såsom 
kommun, region och polis. Efterfrågan och behov av samarbete styr arbetet.  

Socialtjänsten har utbildat personal inom IFO samt implementerat metoden Signs of safety i verksamheten. En 
tydlig del i denna metod är att titta närmare på nätverket runt barnet, vilket möjliggör andra, mer 
kostnadseffektiva alternativ för placering av barn.  
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Grundläggande granskning 2020 
 
Piteå kommun  
 
Nämnd: Socialnämnden  
 
Namn: Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande 
 

 
Information 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Li-
kaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra under-
lag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 
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Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast:  
Samhällsbyggnadsnämnden, 26 november 2020 
Kultur- och fritidsnämnden, 25 augusti 2020 
Miljö- och tillsynsnämnden, 11 november 2020 
Överförmyndarnämnden, 26 november 2020 
Fastighets- och Servicenämnden, 25 augusti 2020 
Socialnämnden, 11 november 2020 
Barn- och utbildningsnämnden, 11 november 2020 
Kost- och servicenämnden, 20 oktober 2020 
Kommunstyrelsen träffar revisorerna januari 2021. Återkommer med datum. 
Svaren/handlingarna skickas senast enligt ovan datum till camilla.stromback@kpmg.se 

/Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde från KPMG 

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Camilla Strömbäck på 076-318 00 29 eller maila camilla.stromback@kpmg.se 

 
 
 
Målstyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden en-
ligt kommunens reglemente och styrande dokument.  
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1 Mål och måluppfyllelse                                Nämnden ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäk-
tige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamhe-
ten omfattas av. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

1.1 Har KF riktat nämnd-/styrelsespecifika mål till nämnden/sty-
relsen? I så fall, ange i kommentarsfältet vilka?  

   För 2020 har KF tagit bort alla riktade nämndsmål, för att nämn-
derna själva ska få styra vad de anser är viktigt att följa upp. 

1.1.1 Utöver mål fastställda av KF, har nämnden/styrelsen fastställt 
egna nämnd-/styrelsespecifika mål? 

   För 2020 har socialnämnden valt att behålla de före detta riktade 
nämndmålen från KF som nämndens egna. Dessa är ”Tillgodose 
behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlig-
het att leva ett självständigt liv” samt ”Kommunens äldsta ska uti-
från behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god 
kvalitet”.  
Från 2021 kommer dessa mål att plockas bort då de ersätts av 
nämndens fastställda målbilder som är: ”Socialtjänsten är en effek-
tiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande för-
bättringskultur”, ”Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom 
socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi ar-
betar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att 
begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfat-
tande insatser” samt ”Socialtjänsten är en effektiv organisation uti-
från uppdrag och resurser”. 

1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?    Målen kräver nedbrytning i mer mätbara mål och aktiviteter. Att 
målbilderna är utformade som de är beror på att några få mål ska 
passa hela socialtjänsten som är mycket spridd verksamhet. Soci-
alchef har gjort en tolkning av målbilderna i en inriktningsplan till 
verksamheten. En ekonomisk handlingsplan är fastställd av nämn-
den. Varje avdelning gör en egen handlingsplan utifrån dessa in-
riktningar och den ekonomiska handlingsplanen. Detta arbete är 
påbörjat trots att målbilderna formellt börjar gälla från 2021. 

1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?    Nämndsmålen följs upp i delår och årsredovisning utifrån en sam-
mantagen bild av målanalysen inom varje strategiskt område. 
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Varje avdelning rapporterar också till nämnden hur verksamheten 
går utifrån mål, lagar och regler i en rapport varje tertial. 

1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i mål-
uppfyllelsen? 

   Nämnden arbetar med måluppföljning inom en rad områden, både 
mot kommunala mål och lagstiftning. Gällande måluppfyllelsen 
kring de kommunala målen är det inom ekonomimålet som nämn-
den har bristande måluppfyllelse och därmed lagt särskilt fokus på. 
Där har socialnämnden beslutat om åtgärder som fastställts i en 
ekonomisk handlingsplan.  
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Ekonomistyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente 
och styrande dokument.  

2 Ekonomistyrning                                           Kommuner och regi-
oner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

2.1 Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förut-
sättningar som anges i tilldelad budget? 

   Socialnämnden fattar beslut om att anta ramen för internbudget 
fördelad av KF. Bedömningen är dock att budgetramen är otill-
räcklig och att en budget i balans således inte kommer att kunna 
uppnås under 2020. Betydande del av socialnämndens verksamhet 
är lagstadgad och måste således utföras även om budgeten över-
skrids. 

2.2 Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi 
och verksamhetens utveckling för att kunna göra de priorite-
ringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i 
balans? 

   Socialnämnden upprättar månadsbokslut inklusive helårsprognos 
för samtliga månader utom januari och juli, det vill säga helårspro-
gnos sätts nio gånger per år. Denna process görs av avdelningsche-
fer tillsammans med ekonomer och redovisas inför förvaltnings-
chef och nämnd varje månad. 

2.3 Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämn-
den under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en eko-
nomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet. 

   Socialnämnden har i maj tagit beslut om en ekonomisk handlings-
plan vilken innefattar effektiviseringar om 35 mkr och en rad olika 
aktiviteter för hur dessa ska nås. Handlingsplanen är ett levande 
dokument som används för vägledning och uppföljning av chefer-
nas arbete. Avstämningar görs en gång i månaden tillsammans 
med ekonomer och förvaltningschef. Tidsplanen för handlingspla-
nen innebär att effektiviseringarna ska vara genomförda till slutet 
av 2021. Det är ett omfattande jobb för samtliga inblandade och 
kommer kräva en stor arbetsinsats för att lyckas. 

2.4 Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en 
konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i rela-
tion till uppdraget?  

   I samband med budgetprocessen och arbetet med verksamhetspla-
nen lyfter Socialnämnden varje år fram konsekvenser av att bedriva 
verksamheten inom befintlig ram. I denna konsekvensanalys be-
skrivs vilka komplikationer avsaknaden av dessa budgetmedel har 
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på den befintliga verksamheten och vilka åtgärder som krävs för att 
undvika en sänkning av kvalitén. 
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) 
Intern kontroll  
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens 
reglemente och styrande dokument.  
 

3 Intern kontroll                                                           Nämn-
den/styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ja Nej Del-
vis 

Kommentarer 

3.1 Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 
2020? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  
Arbete pågår att utveckla den interna kontrollen för följsamhet till 
regleringen och kommunens policy samt att utveckla egenkontroll 
för ökad följsamhet till föreskriften om Ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). En arbetsgrupp är tillsatt 
på uppdrag av förvaltningschef där ekonomicontroller, kvalitets-
samordnare, MAS och SAS ingår. Syftet är att stärka förvaltning-
ens interna kontroll på en mer övergripande nivå respektive ut-
veckla och öka verksamheternas egenkontroll som idag är en stor 
del av den interna kontrollen.  

 Har nämnden/styrelsen fastställt riskanalys som ligger till 
grund för internkontrollplanen 2020? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  

3.2 Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkon-
trollområdet? 

   En intern dragning hösten 2019 av kvalitetscontroller med tillba-
kablick på den internationella och nationella uppkomsten av intern 
kontroll, reglering samt SKR:s vägledning/skrift; ”Intern kontroll 
För förtroende, trygghet, utveckling. Dragningen gjordes i sam-
band med att planen för intern kontroll inom området SoL/LSS 
fastställdes. 

3.3 Har nämnden/styrelsen varit aktiva i genomförandet av en risk-
analys, inkl. värdering i hantering av riskerna?  
Ge exempel i kommentarsfältet på vilka risker nämnden/styrel-
sen identifierade i arbetet med riskanalysen? 

   Ekonomi – riskområde leasingbilar, försörjningsstöd. 
HSL – riskområde basal hygien. 
SOL/LSS – riskområde social dokumentation. 

3.4 Har nämnden/styrelsen erhållit och godkänt uppföljning av in-
ternkontrollplanen? 

   Ja ekonomi under våren, HSL i juni. SoL/LSS november.  
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3,5 Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister i den interna kontrollen? 
Ge exempel i kommentarsfältet på avvikelser/brister i den in-
terna kontrollen som nämnden/styrelsen beslutat om? 

   Ja, exempelvis inom HSL med direktiv till avdelningschefer och 
hälso- och sjukvårdschef att säkra så lämpliga insatser sätts in där 
brister konstaterats inom ramen för patientsäkerhet, vilket framgår 
av patientsäkerhetsberättelsen. 

3.6.1 Nämndspecifik fråga som besvaras av respektive nämnd.  
Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit del av nämn-
dens uppföljning av internkontrollplanen? 

   Ja nämnden har tillsett att uppföljningen gällande ekonomi är ex-
pedierad till kommunstyrelsen. 

3.6.2 Frågan avser och besvaras endast av KS.  
Har kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade redovis-
ning för intern kontroll?  

    

 
Nämnd-/styrelsespecifika frågor 
Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen.  

o Gråfärgad text är frågor och svar från 2019 års grundläggande granskning och ska ej besvaras.  
o Frågor som ska besvaras för år 2020 är markerade med fet svart text.  

Revisionen kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor. 

SOCIALNÄMNDEN (SOC) 
Område År Kommentar och frågeställning 

Ekonomisk upp-
följning/ekonomi 
i balans 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt yttrande på grundläggande granskning år 2018 arbetar socialnämnden målmedvetet med den ekonomminska uppföljningen 
och kommer under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, bestående av ekonomer från 
socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget HRM. Handlingsplanen kommer enligt yttrandet att innehålla ekono-
miska mål för avdelningarna samt en ny resursfördelningsmodell.  
Hur har arbetet med handlingsplan samt framtagande av resursfördelningsmodell framskridit? Om handlingsplanen finns på plats 
önskar revisionen ta del av denna? 
Svar: Socialtjänstens ekonomteam har påbörjat arbetet med en ekonomisk handlingsplan som går under namnet ”Ekonomiska pro-
cesser Socialtjänsten”. De avsnitt som ingår är bland annat internbudgetprocessen, bemanningsekonomi, analysarbete, utbildning 
av chefer och aktiviteter för budget i balans samt resursfördelning. I dagsläget är både handlingsplanen och resursfördelningsmo-
dellen påbörjade men inte färdigställda, dokumenten ska vara klara vid årsskiftet 2020. 
 
Hur hanterar nämnden det ekonomiska prognostiserade underskottet (april 2019–52,8 mkr)? Vilka är de viktigaste åtgärderna för 
att minska underskottet? 
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Svar: På uppdrag av Socialnämnden har det skapats ett dokument för att sammanställa genomförda och planerade åtgärder som 
förvaltningen har och kommer att arbeta med under 2019 och framåt för att nå en budget i balans. Redovisning av aktiviteter för att 
åtgärda den negativa budgetavvikelsen samt samtidigt stärka kvalitén i verksamheten kommer att återrapporteras vid varje Social-
nämndssammanträde. Målet med uppdraget är att på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åt-
gärder som förvaltningen arbetar med, samt att kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, be-
räkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller resultat. Exempel på åtgärder som är upptagna i dokumentet är översyn av pågå-
ende placeringsärenden, djupgranskning av kostnadsläget inom försörjningsstöd, utveckla hemmaplanslösningar, genomlysning av 
personalkostnaderna på hemtjänstproduktionen samt sammanställning av verksamheternas mest resurskrävande ärenden. 

2020 
 

Per februari prognostiserar nämnden ett underskott på 62,9 mnkr för år 2020.  
Hur arbetar ni med att komma ner i en ekonomi i balans, vilka åtgärder har ni vidtagit? 
Den ekonomiska handlingsplanen som nämnden beslutade om i maj ligger till grund för förvaltningens arbete med att effektivisera 
sina verksamheter och således reducera nettokostnader om 35 mkr. Handlingsplanen är uppdelad på samtliga avdelningar där varje 
avdelningschef har det övergripande ansvaret för att följa upp de aktiviteter som verksamheterna arbetar med för att genomföra ef-
fektiviseringarna. Avstämningar görs månatligen med ekonomer och förvaltningschef, detta återrapporteras även till nämnden. Ca 
90 % av Socialnämndens budget används till personalkostnader. För att uppnå effektiviseringarna ligger därför störst fokus på be-
manningsekonomi och som ett led i detta har utbildningssatsningar på effektiv schemaläggning gjorts ut mot enhetscheferna. Detta 
ska på sikt ge färre timmar utförda av timvikarier och bemanningssjuksköterskor. För att minska institutionsplaceringskostnaderna 
bland barn och unga samt missbruk arbetar verksamheten med fler hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser. 
 
Förvaltningschefens initiativ (dvs. ej ett politiskt ställningstagande eller beslut) till ett fördjupat analysarbete rörande socialtjänstens 
styckepriser (sk. resursfördelnings- eller resurspresentationsmodell) har lett till ökad kunskap avseende kostnadsutfall. Analysen in-
går som kunskapsunderlag inför årets budgetarbete 2021 men har inte fallit ut i en form av att den kan göras jämförbar per stycke-
pris mot andra socialtjänster. Jämförelseanalyser sker istället med hjälp av Kolada som påvisar, ur ett generellt perspektiv, att social-
tjänstens kostnadsutfall är i linje med andra kommuner i Sverige utan några extra ordinära avvikelser. 
 
När bedömer nämnden att nämnden kommer kunna uppvisa en ekonomi i balans? 
Om alla effektiviseringar som angivits i den ekonomiska handlingsplanen genomförs fullt ut samt att KF kompenserar resterande del 
är målsättningen att Socialnämndens budget kommer vara i balans vid utgången av 2021, annars senast vid utgången av 2022. 

Kompetensför-
sörjning 

2019 Har nämnden vidtagit några strategiska åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen? 
Svar:  En arbetsgrupp har jobbat med att kartlägga sjuksköterskornas arbetssituation och villkor i syfte att attrahera ny personal 
samt bibehålla befintliga medarbetare. Utbildningssatsningar som syftar till att både vikarier och redan befintligt anställda med ti-
teln vårdbiträde ska bli undersköterskor pågår. En strukturerad arbetsprocess rörande anställningsförfarande gällande vikarier är 
framtagen och i drift. Samarbete med Vård och omsorgscollege på gymnasieskolan Strömbacka, där avgångselever med godkända 
betyg och praktik erbjuds tillsvidareanställning i socialtjänsten direkt efter avslutad skolgång. Strukturerad arbetsprocess för place-
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ring av praktikanter har arbetats fram i syfte att på bästa sätt ta hand om framtida medarbetare. Lönetrappa för socionomer är 
framtagen för att bibehålla och attrahera personal. En ny bemanningsstrategi är beslutad.  

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Det finns en IT-strateg som arbetar med säkerhetsfrågor på förvaltningen. Förvaltningen har idag ett drygt åttiotal olika sys-
tem eller digitala lösningar som kan kopplas till informationsteknik. Det finns en kontinuerlig dialog mellan förvaltningen och IT-
avdelningen för att teknik och säkerhet ska uppfylla de behov och krav som socialtjänsten har. När det kommer till förvaltningsspe-
cifika lösningar som inkluderar informationsteknik arbetas det med att se över den teknik som nyttjas redan idag. Detta sker genom 
dels säkerhetsklassningar via KLASSA och riskanalyser men även på en mer direkt och praktiskt nivå där det bland annat arbetas 
med backuplösningar för de mest verksamhetskritiska funktioner som finns, där redan idag nyttjar teknik. Allt eftersom och där det 
är möjligt går förvaltningen över till nya, säkrare lösningar, där ny teknik finns tillgänglig. Exempel på detta är de e-tjänsterna som 
förvaltningen för närvarande arbetar med att införa (Orosanmälan, Beställning av behörigheter, Digital signatur). När det gäller 
införande av ny teknik i verksamheten arbetas det med startkort för att säkerställa att inget viktigt missas vid införande samt med 
förvaltning för att sätta roller och ansvar. Vid större projekt där känslig persondata ingår genomförs alltid en KLASSA och ska ny 
teknik upphandlas, skapas från säkerhetsklassningen en uppsättning krav som ingår i upphandlingsunderlaget (blir då säkerhets-
krav vi ställer på leverantören och lösningen). Förvaltningen har idag ett utbildningsmaterial gällande GDPR som samtlig personal 
ska ta del av. Sammanfattningsvis kan man säga att i arbetet runt informationsteknik och säkerhet arbetar förvaltningen idag i två 
riktningar. Dels jobbas det med att säkra upp befintlig teknik, allteftersom, för att möta nya krav där lösningar finns att tillgå. Dels 
arbetas det för att systematisera införandet av helt ny teknik för att se till att ingen viktig del missas och att säkerheten i tekniken 
ligger på rätt nivå kopplat till vad den ska användas till. Eftersom informationstekniken utvecklas och krav på säkerhet kontinuerligt 
ändras är detta ett arbete som aldrig kommer att bli klart. 

Mål 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Dock uppgav nämnden att målområdena behö-
ver utvecklas och att det finns en brist i målen då de anser att kommunfullmäktiges mål är otydliga. Nämnden anser att kopplingen 
mellan fullmäktiges mål och nämndens mål inte är optimal.  
Har nämnden fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? 
Ja. Nämnden har fastställt egna nämndspecifika mål som börjar gälla från 2021. Dessa är:  
- Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur 
- Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande 
och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser 
- Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser. 
 
För 2020 behåller nämnden de tidigare riktade nämndsmålen från KF som nämndens egna mål. Dessa är: 

- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv 
- Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet”.  
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Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar samt att 
det inte gick att ”spåra” delegationsbesluten.  
Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? 
Ja, arbetet för att vidta nödvändiga åtgärder är påbörjat och förväntas vara klart senast mars 2021. 
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Bakgrund

Socialchefen har i december 2019 beslutat att ett fördjupat kvalitetsarbete ska bedrivas inom 
socialtjänsten under 2020. Syftet är

• Uppföljande

• Kvalitetssäkrande

• Förbättrande

• Utvecklande

Arbetet ingår som ett led i en påbörjad översyn av ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Översynen genomförs bland annat mot bakgrund av att en ny ledningsorganisation trätt i kraft från 
och med 2020. 

• I ett första skede har verksamhetsområdet Stöd till barn och familj (Barn och unga) prioriterats
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Uppdraget

• Externt sakkunniga har anlitats med uppdrag att inom verksamheten Stöd till barn och (Barn och unga) 
analysera och bedöma 

• I vilken utsträckning verksamheten för närvarande (nuläge) bedrivs på ett sätt som tillgodoser 
kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

• I vilken utsträckning det finns behov av förändringar i utformningen och/eller tillämpningen av 
socialnämndens system för det systematiska kvalitetsarbetet

• De sakkunniga ska vidare analysera och bedöma i vilken utsträckning ”kartan” (kvalitetssystemet och 
SOSFS 2011:9) och ”verkligheten” i form av den praktiska tillämpningen skiljer sig åt

• Med stöd av denna analys ska verksamhetens ”starka sidor” identifieras respektive områden där det 
finns behov av fortsatt utveckling

• Arbetet ska ingå som en del av nämndens egenkontroll

• För uppdraget svarar Age Management i Sverige AB – AMSAB® med Barbro Skoglund & Caj Skoglund 
som sakkunniga
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Genomförande

Uppdraget har genomförts enligt följande

• Genomgång av den dokumentation som tillhandahållits av kommunen på eget initiativ respektive på de 
sakkunnigas begäran samt viss övrig dokumentation

• Enskilda intervjuer enligt följande

• Socialnämndens ordförande

• Socialchef

• Biträdande socialchef

• Avdelningschef för Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri

• Enhetschefer inom Stöd till barn och familj (barn och unga)

• Ett urval medarbetare (10 informanter) inom verksamheten

• För urvalet av medarbetare har berörda fackliga organisationer svarat

• Berörda fackliga företrädare 
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Dokumentationen

Till grund för arbetet har bland annat legat följande dokumentation

• Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

• Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av SOSFS 2011:9

• Det av socialnämnden 2020-01-21 reviderade ledningssystemet för det systematiska 
kvalitetsarbete

• IVO (Inspektionen för vård och omsorg); beslut 2019-11-14

• Intern utredning inom socialförvaltningen 2019-06-03--11-26

• Kommunens revisorers granskningsrapport 2019-11-06

• Utkast till uppföljning av socialnämndens interkontrollplan år 2019 för verksamhet enligt SoL och 
LSS

• En rad interna kvalitetsdokument i form av riktlinjer, rutiner etc.
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Disposition

Redovisningen består av två delar

• Del 1 – Detta bildspel

• Resultatet av översynen och förslag till åtgärder med följande disposition

1. Identifierade utvecklingsområden

2. Genomförda respektive planerade förbättringsåtgärder

3. Intern uppföljning av socialnämndens interkontrollplan 2019

4. Vår övergripande nulägesbedömning

5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete

6. Förslag till åtgärder inom nio områden

• Del 2 – Separat bildspel

• Underlagsmaterial i form av en detaljerad sammanfattning av dokumentationen 
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar
Tre under 2019 genomförda utredningar/genomlysningar har identifierat ett antal 
utvecklingsområden för det systematiska kvalitetsarbetet.

• IVO (Inspektionen för vård och omsorg); beslut 2019-11-14

• Tillsyn med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet inom Stöd till barn och familj samt 
nämndens ledning och styrning av denna verksamhet

• Intern utredning inom socialförvaltningen 2019-06-03--11-26

• Utredning mot bakgrund av ett enskilt ärende inom Stöd till barn och familj

• Utredningen avser inte det enskilda ärendet i sig utan har ett systemperspektiv

• Kommunens revisorers granskningsrapport 2019-11-06

• Granskning avseende familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar av barn och unga
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar
Vår kommentar

De tre utredningarna/genomlysningarna ger sammantaget en god bild av

• Ledningssystemets brister men också dess styrkor

• Vidtagna respektive planerade åtgärder

Utredningarna har specifikt granskat verksamheten Stöd till barn och familj

• Vissa generella övergripande slutsatser kan dock dras

• Kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom andra delar av 
socialförvaltningens verksamhet
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14
Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Nämnden bedriver inte egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet

• Nämnden har inte upprättat någon plan för egenkontroll och systematisk uppföljning av om verksamheten 
bedrivs enligt upprättade processer och rutiner

• Riskanalyser och egenkontroll genomförs inte fortlöpande och i tillräcklig omfattning 

• Klagomål och synpunkter har inte sammanställts 

• Nämnden genomför en gång per år en risk- och väsentlighetsanalys av vad som ska ingå i internkontrollen 
IVO anser att det inte motsvarar föreskriftens krav

• Nämnden uppmanas att genomföra riskanalyser och via egenkontroll följa upp att de åtgärder som 
vidtas får effekt 

• Verksamheten har inte fokuserat tillräckligt på uppföljning

• Fokus har snarare varit att skriva riktlinjer istället för att följa upp verksamheten
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14
Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning (forts)

• IVO förutsätter att nämnden fortsätter att utveckla och förbättra arbetet med avvikelser

• Behov av att öka kunskapsnivån om avvikelser och missförhållanden som ska rapporteras

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning

• Nämnden har inte fastställt vilka kvalitetskrav enheten skulle uppnå eller hur dessa skulle följas 
upp inom verksamheten

• Riskanalyser genomförs i liten utsträckning inom enheten

• Utredningar rörande barn och unga avslutas inte alltid inom den lagstadgade utredningstiden om 
fyra månader

• Nämnden har inte upprättade mål, processer och rutiner för arbetet med våldsutsatta barn och 
barn som bevittnat våld
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – IVO 2019-11-14

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning (forts)

• Hanteringen av klagomål och synpunkter har varit bristande och stannar ofta hos den enhetschef 
som tagit emot klagomålet

• Inget lärande eftersom hanteringen inte görs systematiskt, det är inte definierat vilka 
klagomål som ska in i systemet

• Det fanns ett behov av bättre vägledning och riktlinjer

• Enhetschefer uppgav vid intervjuerna att det saknades en processledare/verksamhetsutvecklare 
med övergripande ansvar för att uppdatera rutiner vid t. ex. förändring i lagstiftningen 

• Gällande kompetensutveckling var resurserna begränsade, men interna utbildningar t. ex. i BBIC 
gavs kontinuerligt

• Dock upprättas inte någon plan för personalens kompetensutveckling
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Revisionsrapport 2019-11-16

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Säkerställ att det inom området styrande- och stödjande dokument finns tillämpningsanvisningar, 
rutinbeskrivningar etc. för samtliga delar i processerna inom socialtjänstens verksamhetsområden

• Säkerställ att samtliga tillämpningsanvisningar som anges i riktlinjerna för myndighetsutövning 
finns på plats

• Riktlinjerna är inte förankrade/kända av alla, nämnden bör skyndsamt 
implementera/tydliggöra dessa

• Kommunicera styrande och stödjande dokument till samtliga berörda i organisationen

• Säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt

• Viktigt att styrande och stödjande dokument finns på plats när nya medarbetare kommer in i 
verksamheten
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Revisionsrapport 2019-11-16

Iakttagelser specifikt vad avser Stöd till barn och familj i sammanfattning

• Fortfarande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig 
styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga

• Riktlinjer för placeringsbeslut gällande barn och unga efterlevs inte fullt ut, bland annat vad gäller 
uppföljning av planer

• Det saknas tillämpningsanvisningar, rutinbeskrivningar med mera för delar av processerna

• Nämnden rekommenderas att säkerställa att SoL efterlevs genom att alla barn har en upprättad aktuell 
vård- och genomförandeplan samt att dessa följs upp med  ett angivet datum för uppföljningen

• Flertalet av de granskade vård- och genomförandeplanerna saknade underskrifter av berörda 
exempelvis vårdnadshavare, familjehem etc.
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Intern utredning 2019-06-03--11-26

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning

• Avvikelsearbetet gällande SoL och LSS är mer aktivt inom vissa områden inom socialtjänsten, plan för 
kompetenshöjning är under utformning under ledning av kvalitetscontroller

• Lex Sarah och avvikelsehantering är ett primärt utvecklingsområde. Verksamheterna behöver stöd för att öka 
aktivitet och kunskap inom ansvarsområdet. Systemperspektivet behöver lyftas som utgångspunkt för kvalitets- och 
förbättringsarbetet

• Verksamheterna hanterar sannolikt relativt ofta klagomål och synpunkter men dokumenterar inte i enlighet med 
nämndens riktlinjer 

• Saknas möjlighet till sammanställning och analys på aggregerad nivå 

• Kartlägg vilken egenkontroll som redan utövas samt om det behövs rutiner och stöd genom mallar etc.

• Fortsätt det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå samt att förändra 
kontrollområdena inom den interna kontrollen
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1. Identifierade utvecklingsområden
Tidigare utredningar – Intern utredning 2019-06-03--11-26

Iakttagelser av generell karaktär i sammanfattning (forts)

• Sammantaget föreslås ett fördjupat kvalitetsarbete inom socialtjänsten med start första kvartalet 2020 där 
samtliga brist-, förbättrings-, och utvecklingsområden bör ingå

• Som huvudskäl granskande åtgärd utan i kvalitetssäkrande, förbättrande och utvecklande syfte

• Föreslås att området barn och unga prioriteras

• Systematiskt arbete med riskanalyser, egenkontroll, klagomåls- och avvikelsearbete behöver bli mer aktivt. 
Riktlinjer för riskanalysarbete ska upprättas

• Satsa på kompetenshöjning gällande systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystemet. Föreskriften SOSFS 
2011:9 och handboken för tillämpning ska vara väl känd för alla medarbetare 

• Styrning av systematiskt kvalitetsarbete ska vara en stående dagordningspunkt på ledningsmöten, APT 
och socialtjänstens årliga kvalitetsmässa 
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Av såväl IVO:s beslut, revisionsrapporten samt den interna utredningen framgår att en rad åtgärder 
redan har vidtagits respektive planeras som en följd av de tre genomlysningarna. Även en del 
positiva iakttagelser har noterats.

IVO 2019

• ”… har i de övriga delar som granskats gällande bl.a. ledningssystem, avvikelser, kompetens och 
bemanning  inte funnit några brister” 

• Rutin för avvikelsehantering har delgetts samtliga medarbetare, processkartor har uppdateras och 
kompletterande rutiner tagits fram gällande förhandsbedömningar 

• Det finns processkartor och dokumenterade beskrivningar för t. ex. handläggning av anmälan och 
utredning rörande barn och unga 

• Även om hanteringen av klagomål och synpunkter varit bristande har den dock förbättrats så att 
klagomål samlas och kan följas upp 

16AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 188 of 400



2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Genomförda respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Intern utredning 2019

• Under hösten 2019 har förvaltningens ledningsgrupp beslutat att arbetet med riktlinjer för riskanalys ska 
återupptas 

• Socialtjänstens kvalitetsgrupp har getts i ansvar att formalisera underlag för riktlinjer inför nämndens beslut 

• Avvikelsearbetet har utvecklats under 2019 med att digitalisera dokumentationen i verkställighetsmodulen 
verksamhetssystemet VIVA 

• Avvikelsearbetet gällande SoL och LSS är mer aktivt inom vissa områden inom socialtjänsten, plan för 
kompetenshöjning är under utformning. Ett utvecklingsarbete är initierat för att öka aktiviteter med 
egenkontroll på enhets- och verksamhetsnivå 

• Fortsätta det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå samt att förändra 
kontrollområdena inom den interna kontrollen. Förslagsvis planeras en kompetenshöjande insats för 
avdelnings- och enhetschefer under 2020
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Vidtagna respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Revisionsrapporten 2019

• Det har vidtagits en del åtgärder efter en tidigare revisonsgranskning (2016). Bland annat finns nu Riktlinjer 
för myndighetsutövning samt Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga

• Vid revisionsgranskningen 2016 fanns det ungefär 80 ärenden som låg och väntade på handläggning

• Nu uppger företrädare för verksamheten att det inte finns några ärenden i kö eller ärenden som inte är 
utdelade till handläggare

• Kön har kunnat byggas bort bland annat med hjälp av att antalet socialsekreterare ökat från 12-13 
personer till dagens 20 personer

• Att personalomsättningen minskat har även bidragit till att kösituationen nu är löst

• Ärendeinflödet följs ”nogsamt av ansvariga chefer flera gånger per vecka. Som mest ska det enligt 
uppgift ha legat tio ärenden i ett par veckors tid. Eventuella akuta ärenden får idag högsta prioritering 
och tas därmed an direkt, vilket inte var fallet vid granskningen år 2016”
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2. Genomförda respektive planerade 
förbättringsåtgärder

Vidtagna respektive planerade åtgärder samt positiva iakttagelser (forts)

Revisionsrapporten 2019

• Från hög till låg personalomsättning, exempel på vidtagna åtgärder

• Särskild lönetrappa för de som ingår i barn- och ungdomsgruppen

• Arbete med att strukturera och tydliggöra uppdraget; ”vem som gör vad”

• Coachfunktion har inrättats som ger stöd till handläggarna 

• Verksamhetsföreträdarna ansåg att samtliga medarbetare idag vet hur vård- och 
genomförandeplaner ska hanteras. Exempelvis att en vårdplan ska upprättas så snart en insats 
påbörjas samt att en genomförandeplan ska finnas på plats senast inom sex veckor

• Företrädare för verksamheten uppgav att det vid den årliga genomgången av samtliga ärenden 
samt vid egenkontroll upptäcks vilka vårdplaner som behöver revideras

19AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 191 of 400



3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Sedan 2014 fastställer socialnämnden en årlig internkontrollplan för SoL och LSS

• Revideras årligen på grundval av föregående års resultat samt risk- och väsentlighetsanalys

• Åtta kontrollområden/parametrar

• Säkerställa det det finns genomförandeplaner för personer med beviljade insatser

• Säkerställa att dokumentationen i genomförandeplaner håller god kvalitet

• Säkerställa att dokumentationen i vårdplaner håller god kvalitet

• Uppföljning av utredningstider/kösituationen inom Barn och familj

• Kvalitetssystem på VO-nivå [numera avdelningsnivå] och enhetsnivå

• Säkerställa att kärnprocesserna/processkartorna med tillhörande kvalitetsdokument är aktuella

• Loggkontroll enligt upprättad rutin

• Att elektronisk funktionsbrevlåda hanteras enligt kommunens anvisningar
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3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Slutsatser i sammanfattning

• Utfall av kontrollområden/parametrar för Stöd till barn och familj

• Granskade genomförandeplaner visar generellt på följsamhet utifrån de kontrollfrågor som ställts

• Förutom vissa avvikelser gällande uppföljning av plan

• Granskning av placeringsbesluten sker även genom egenkontroll utförd hösten 2019

• I 5 av 21 ärenden var genomförandeplan inte upprättad

• Skälet till detta framgår i samtliga ärenden 

• I 3 av 21 ärenden var vårdplan inte upprättad. 

• Skälet till detta framgår i samtliga ärenden

• Granskning av placeringsbesluten sker även genom egenkontroll utförd hösten 2019

• Finns många processkartor och ett fortsatt arbete med dessa har pågått under 2019 med stöd av 
kvalitetssamordnare

• Länkade dokument till processkartorna är kvalitetsdokument, vissa sökvägar fungerar dock inte

• Uppföljning av utredningstider/kösituationen redovisas inte i utkastet
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3. Intern uppföljning av socialnämnden internkontrollplan SoL 
och LSS 2019. Utkast till rapport 2020-03-16

Slutsatser i sammanfattning (forts)

• Sammanfattning/bedömning

• Inom Barn och familj finns många beskrivningar av kärnprocesser och rutinbeskrivningar som återfinns i 
kvalitetssystemet med spegling till Insidan 

• Bedömning generellt för socialtjänsten

• Nuvarande kontroller per definition är egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det 
kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer 
övergripande områden

• Efter revisionsgranskningen har ett utvecklingsarbete gällande intern kontroll och styrning 
påbörjats såväl kommunövergripande som på förvaltningsnivå

• Det krävs förbättringsarbete genom att fortsätta identifiera, beskriva, fastställa och följa upp de 
processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet

• Utöver egenkontroll behöver socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande 
även riskanalyser samt avvikelse- och klagomålshantering 

22AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 194 of 400



4. Vår övergripande nulägesbedömning. 
Utgångspunkt 1. 2016 års Revisionsrapport

En naturlig utgångspunkt för vår övergripande nulägesbedömning är den granskning av familjehemsplaceringar, 
institutionsplaceringar samt andra insatser för barn och unga som gjordes av kommunens revisorer under 
2016.

• I revisionsrapporten (2016-05-09) påtalades en rad allvarliga brister i verksamheten

• Granskningen visar ”att handläggningen inom Barn och Unga (BoU) idag har flera brister […] flera av de 
insatser som beslutats inte följs upp i tillräcklig utsträckning”

• ”Det fanns vid granskningens genomförandet ett 80-tal ärenden som inte hade kunnat delas ut och som 
hade legat i sex månader. Orsaken till detta påtalades av de intervjuade som en brist på handläggare. 
Detta ser vi som allvarligt och detta bör hanteras av nämnden omedelbart. Vi riktar allvarlig kritik mot 
nämnden för detta” [vår kursivering]

• ”Nämnden bör omgående införa tydliga uppföljningsrutiner gällande utredningar inom BoU. Denna 
uppföljning bör tydliggöra hur lång tid ärenden blir liggande samt hur många ärenden som inte har 
någon handläggare”

• Nämnden bör förändra sin internkontrollplan så att den innehåller kontroll av flera områden inom 
socialtjänsten. ”Vi rekommenderar att man granskar vårdplaner, utredningar och ärendetider”
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4. Vår övergripande nulägesbedömning. 
Utgångspunkt 2. Utredningar under 2019 samt våra informanter

Av de tre tidigare refererade utredningarna/genomlysningarna har framkommit att det skett betydande 
förbättringar under senare år.

Våra intervjuer inom Stöd till barn och familj samt med socialchef, biträdande socialchef, avdelningschef  och 
fackliga företrädare visar att utvecklingen har varit och är klart positiv. Följande exempel belyser detta.

• Processkartor har utarbetats inom en rad områden och ses som ett värdefullt stöd för kvalitetssäkring och 
likvärdighet i rättsprocessen

• Att rapportera avvikelser i den egna verksamheten ses som ett naturligt inslag av egenkontroll. Antalet 
avvikelserapporter har ökat

• Enhetscheferna uppmanar och uppmuntrar medarbetare att rapportera avvikelser

• Avvikelserapporter är ett återkommande inslag på arbetsplatsträffar (APT)

• Egenkontrollen omfattar självgranskning av den egna dokumentationens kvalitet två gånger per år

• Utredningstiderna följs systematiskt, bland annat med hjälp av ”Lean-tavlor”
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4. Vår övergripande nulägesbedömning
Sammanfattande bedömning av nuläget i förhållande till situationen 
2016 inom Stöd till barn och familj

• Då

• Personalbrist och stor personalomsättning 

• Oacceptabelt långa handläggningstider inom utredningsverksamheten och 

• Allvarliga kvalitetsbrister

• ”Tidigare fanns en kultur inom verksamheten att avvikelser inte skulle rapporteras” (IVO beslut 2019-
11-14)

• Nu 

• Stabil bemanningssituation

• Effektivare flöden

• Kontroll av att lagstadgade handläggningstider iakttas

• Aktivt kvalitetsarbete med egenkontroll 

• Fokus på processkartor 

• Rapportering av avvikelser ses som både viktigt och naturligt
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4. Vår övergripande nulägesbedömning
Behov av utvecklingsinsatser

Behovet av fortsatt utvecklingsinsatser har framkommit i de tre refererade utredningarna 

Vi redovisar förslag till åtgärder enligt följande.

A. Avvikelserapportering och analys

B. Tydlig ansvarsfördelning

C. Klagomål och synpunkter

D. Egenkontroll

E. Systematisk uppföljning

F. Kunskaps- och metodstöd

G. Dokumentstruktur

H. Grundläggande begrepp

I. Prioritering
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete
Systemperspektivet
• SKR:s rapport ”Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom individ-

och familjeomsorgen” (2011) ger följande sammanfattning av grunden för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete

• ”Systemperspektivet - ett effektivt kvalitetsarbete där organisationen och dess processer 
dokumenteras och analyseras”

• ”Flytta fokus från ett syndabockstänkande till att se analysen av risker eller händelser som en 
del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst”

• ”Att information om missförhållanden inte har lyfts fram och generaliserats, kan vara ett 
motstånd från berörda medarbetare som känner ett personligt ansvar för det som skett. 
Denna problematik bottnar i att man inom socialtjänsten inte helt har övergått från 
individsyn till systemsyn i sättet att uppfatta och hantera fel och brister i verksamheterna” 
[vår kursivering]
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete
Systemperspektivet
• Vår bedömning av förutsättningarna inom Stöd till barn och familj

• Samtliga intervjuade medarbetare och de tre enhetscheferna har gett uttryck 
för ett tydligt systemperspektiv där såväl egenkontroll, processkartor som 
avvikelserapportering ses som viktiga verktyg för att säkerställa kvaliteten i 
verksamheten

• Samtidigt finns en klar medvetenhet om brister i den praktiska tillämpningen 
och krav på åtgärder, bland annat genom mer tydliga ansvarsförhållanden 
samt en mer utvecklad systematik i arbetet
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5. Grunden för framgångsrikt kvalitetsarbete 
Sex framgångsfaktorer
Vårt förslag till åtgärder bygger på sex framgångsfaktorer

Det ska vara tydligt

1. Hur ansvaret fördelas i linjen mellan olika beslutsnivåer

2. Hur ansvaret fördelas mellan linje och stab

3. Hur ledningssystemets struktur är uppbyggt

4. Att ledningssystemet är stabilt över tid

5. Vad centrala begrepp betyder och innebär för såväl medarbetare som chefer

6. Hur informationsflödet ska flyta löpande såväl vertikalt som horisontellt inom 
hela förvaltningen
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Bakgrund

• Såväl enhetscheferna som intervjuade medarbetare har gett uttryck för en betydande frustration 
över bristande återkoppling/återföring på upprättade avvikelserapporter

• Medarbetarna inom utredargruppen har i februari 2020 gjort en avvikelserapport mot bakgrund 
av ”otydlig ansvarsfördelning inom socialtjänsten som organisation”

• Riktlinjer för avvikelserapportering

• Av kvalitetsdokumentet ”Riktlinje för lex Sarah och avvikelsehantering enligt SoL-LSS” (senast 
reviderad 2015-10-16 av socialnämnden”) framgår bland annat följande

• Riktlinjerna för rapportering av avvikelser och Lex Sarah är samordnade

• Det är arbetsledares ansvar att undanröja brister och missförhållanden. Är inte detta 
möjligt enligt de ramar och förutsättningar som finns är det arbetsledarens ansvar att 
lyfta frågan till närmsta överordnade chef
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6.A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Från 2015 års ”Riktlinje för Lex Sarah och avvikelsehantering enligt SoL-LSS” (forts)

• Socialchefens kvalitetscontroller [numera Socialt Ansvarig Samordnare; SAS] har huvudansvaret för rapportering och 
utredning enligt lex Sarah

• Innefattande att ta emot anmälningar och genomföra utredningar

• När inrapporterade avvikelser kräver fördjupad utredning informerar kvalitetscontrollern ansvarig arbetsledare. 
Arbetsledaren återkopplar till sin verksamhet

Av kommunens promemoria ”Information om att rapportera avvikelser och Lex Sarah” (odaterad) framgår bland annat 
följande.

• Avvikelserapport ska skrivas under av närmaste arbetsledare som ansvarar för att skicka en kopia till kvalitetscontrollern

• Kvalitetscontrollern tar kontakt med arbetsledaren eller överordnad chef för att följa upp vad som hänt i ärendet efter 
rapporten skrivits

• Förekommer flera avvikelserapporter inom ett specifikt område tar kvalitetscontrollern upp frågan med ledningen för 
avdelningen ”för att diskutera hur vi ska kunna komma tillrätt med problemen”.

• Flera avvikelser kan också göra att dessa sammantaget förs till anmälan enligt Lex Sarah
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Vår bedömning

Nuvarande riktlinjer och rutiner

• Det är otydligt ”vem som gör vad”, framför allt 

• Hur analysen av avvikelser som inte är av den arten att det kan vara aktuellt med en anmälan enligt Lex Sarah 
(missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande) ska hanteras

• Detta är sannolikt förklaringen till att chefer och medarbetare inom Stöd till barn och familj förväntar sig 
återkoppling från SAS på gjorda avvikelserapporter samtidigt som SAS inte anser sig ha det uppdraget

• En ytterligare komplicerande faktor återfinns i det av socialnämnden reviderade ledningssystemet (2020-01-21)

• Såväl socialchef som avdelningschefer har ett tydligt ansvar för Klagomål och synpunkter respektive 
Avvikelsehantering och riskanalys

• Även enhetschefer har ansvar för Klagomål och synpunkter men 

• Inte något ansvar för Avvikelsehantering och riskanalys

• Rådande oklarhet i ansvarsfördelningen måste undanröjas 
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens och kapacitet på olika nivåer

• På varje nivå inom förvaltningen ska det finnas resurser, kompetens och kapacitet för att analysera såväl 
avvikelser som klagomål/synpunkter samt kunna bedöma risker

• På första linjen; inom Stöd till barn och familj bildar de tre enheterna 

• En gemensam analysgrupp med representanter för de tre enheterna

• Ordförandeskapet växlar mellan de tre enhetscheferna varvid eventuell jävsproblematik kan 
hanteras

• Vid mer komplexa frågeställningar kan SAS biträda i utredningen. Ansvaret för att vidta åtgärder 
ligger dock alltid ”i linjen”, det vill säga beslut fattas av ansvarig enhetschef

• Analysgruppen kan även svara för riskanalyser på enhetsnivå

• Svarar för återkoppling till berörda

• Samtliga avvikelserapporter

• Delges avdelningschef för analys på avdelningsnivå

• Delges SAS för övervägande enligt Lex Sarah
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens på olika nivåer (forts)

• På såväl avdelningsnivå som förvaltningsnivå  handlar det framför allt om att i 
aggregerad form hitta mönster och identifiera behovet av riskanalys ur ett 
systemperspektiv

• För de verksamheter som bedrivs inom avdelningen (avdelningsnivå)

• För en helhetsbild av den samlade socialstjänsten (förvaltningsnivå)

• Avdelningsnivå

• Gemensam analysgrupp med representanter från olika enheter

• Arbetet leds av avdelningschefen

• Avdelningschef rapporterar kvartalsvis till förvaltningens ledningsgrupp
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6 A. Förslag
Avvikelserapportering och analyser
Våra förslag – kompetens på olika nivåer (forts)

• Förvaltningsnivå

• Avdelningschefernas kvartalsvisa rapporter behandlas av förvaltningens ledningsgrupp

• Alla avvikelserapporter ska, liksom hittills, delges SAS

• SAS utreder om socialchefen ska föreslå socialnämndens arbetsutskott att göra en 
anmälan enligt Lex Sarah (missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande)

• Som ett led i egenkontrollen gör SAS en egen, fristående riskanalys för att identifiera om 
avvikelserapporterna tyder på att det finns systematiska brister som spänner över 
enhets- respektive avdelningsgränser eller som annars behöver uppmärksammas

• Socialchefen ansvarar för avrapportering till nämnden – se bild 48

• Kvartalsvis i ”Snabbrapport kvalitet”

• I den årsvisa kvalitetsberättelsen
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6 B. Förslag
Tydlig ansvarsfördelning
Bakgrund

• Som framgått av avsnittet Avvikelserapporter och analyser är fördelningen av ansvar 
delvis otydligt

• Föreslås att tydligt ange uppdrag, ansvar och avgränsning för det fördjupade 
kvalitetsarbetet, att processledare och arbetsgrupp med specifika uppdrag utifrån 
funktion utses (Intern utredning)

Vårt förslag

• Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete revideras senast i 
augusti 2020

• Enhetschefers ansvar för avvikelsehantering och riskanalys tydliggörs

• Ska även innefatta ansvar för hur analysarbetet ska organiseras på olika nivåer
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Bakgrund

• Såväl IVO som den Interna utredningen har påtalat brister i hanteringen av klagomål/synpunkter
• IVO konstaterar samtidigt att ”… hanteringen har dock förbättrats så att klagomål samlas och 

kan följas upp”

• Avvikelser samt klagomål/synpunkter 
• Ska relateras till den kvalitet som verksamheten ska upprätthålla enligt lag, föreskrifter och 

huvudmannens egna mål

• Ansvaret för klagomål/synpunkter har i nämndens ledningssystem fördelats enligt följande 
• Socialchef

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

• Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och åtgärder från inkomna klagomål 
och synpunkter 
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Bakgrund, ansvaret för klagomål/synpunkter (forts)

• Avdelningschef

• Säkerställa att det finns en organisation på avdelnings- och enhetsnivå för arbetet med 
klagomål och synpunkter

• Ta del av enheternas samanställning av resultat och åtgärder från inkomna klagomål och 
synpunkter. Sammanställa och analysera resultat och åtgärder på aggregerad/avdelningsnivå

• Enhetschef

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

• Säkerställa följsamhet till riktlinjen för klagomål och synpunkter inom enheten
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6 C. Förslag
Klagomål och synpunkter
Vår bedömning

• Det råder, i jämförelse med avvikelserapporteringen, betydligt större osäkerhet gällande vilka klagomål/synpunkter som 
ska dokumenteras och hur det ska ske

• Kvalitetskraven är i vissa fall specificerade i lag/föreskrift, t ex maximal utredningstid på fyra månader

• Kvalitetskraven är dock i mycket stor omfattning allmänt hållna mål som lämnar betydande utrymme för olika 
tolkningar

• Det är mot den bakgrunden helt naturligt att det kan råda olika bedömningar och viss förvirring om vad som ska 
bedömas vara ett ett klagomål respektive en synpunkt som ska dokumenteras

• Endast genom en ständig återkoppling till medarbetarna kommer det med tiden  att utvecklas 

• En tydlig och erfarenhetsbaserad praxis inom ramen för ”en ständigt lärande organisation”

Vårt förslag – fortsatt utvecklingsarbete

• Det krävs långsiktiga, systematiska insatser för utvecklingen av den praktiska tillämpningen av rutiner och riktlinjer för 
hantering av klagomål och synpunkter

• Erfarenheterna från arbetet med avvikelserapportering kan tillämpas också på hanteringen av  klagomål/synpunkter
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Bakgrund

• Nämnden bedriver inte egenkontroll med den frekvens och omfattning som krävs för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs med god kvalitet (IVO)

• I nuläget ingår egenkontrollen i den interna kontrollen. Ett utvecklingsarbete är initierat för att öka 
aktiviteter med egenkontroll på enhets- och verksamhetsnivå (Intern utredning)

• Rekommendationen är att kartlägga vilken egenkontroll som redan utövas samt om det behövs rutiner och 
stöd genom mallar etc. Fortsätta det initierade utvecklingsarbetet med att egenkontroll utövas på enhetsnivå 
samt att förändra kontrollområdena inom den interna kontrollen (Intern utredning)

• Nuvarande kontroller per definition är egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det 
kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer 
övergripande områden (Utkast uppföljning internkontrollplan 2019)

• I socialnämnden ledningssystem används såväl begreppet internkontroll som egenkontroll
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning

• Begreppen internkontroll respektive egenkontroll behöver klargöras

• Internkontroll enligt Kommunallagen 6 kap 6 §

• ”Nämnderna ska 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 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt”

• Egenkontroll enligt SOSFS 2011:9

• ”Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem”
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning (forts)

Inom ramen för egenkontrollen kan en rad olika aktiviteter/åtgärder rymmas. Exempel på egenkontroll enligt 
Socialstyrelsens handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9

• Jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels med resultat för andra 
verksamheter

• Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat

• Målgruppsundersökningar

• Granskning av journaler, akter och annan dokumentation

• Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i 
verksamhetens kvalitet

• Analys av uppgifter från patientnämnder, och inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vår bedömning (forts)

Exempel på egenkontroll enligt ”Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet” (IVO 2017)

• Enkät och/eller intervju med familjehemsplacerade barn

• Chefer/gruppledare gör regelbundna genomgångar av utredningar etc., följer upp bestämda parametrar i 
handläggningen

• Vissa chefer läser samtliga utredningar för att säkra kvaliteten

• Regelbunden kvalitativ kontroll av ärendena

• Försenade utredningar följs upp på aggregerad nivå

• Stickprov på ärenden med regelbunden frekvens

• Revisionsinsatser internt och externt. Regelbunden granskning med olika teman varje gång, som exempelvis 
särskilt fokus på genomförandeplaner
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vårt förslag  - använd begreppet egenkontroll i det systematiska kvalitetsarbetet

• Egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 ingår som en del i nämndens internkontroll, 

• Internkontrollen omfattar hela verksamheten och inte bara kvalitetsarbetet

• I nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska

• Begreppet egenkontroll användas

• Begreppet internkontroll utmönstras

• Begreppet egenkontroll ska inte tolkas snävt och omfattar alla insatser som anger 

• Hur verksamheten kommit fram till att åtgärder behövs 

• Hur de ska följas upp
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6 D. Förslag
Egenkontroll
Vårt förslag  - använd begreppet egenkontroll i det systematiska kvalitetsarbetet (forts)

• Egenkontrollens innehåll är inte statiskt

• Varierar såväl i förhållande till verksamhetens innehåll och förutsättningar som över 
tid

• Riskanalyser och riskbedömningar kan ligga till grund för egenkontrollens inriktning

• Vid beslut av socialnämndens arbetsutskott enligt delegationsordningen C1.1 - C.1.16 
sker granskning av dokumentationen – beslutsunderlaget

• Som ett led i egenkontrollen ska av utskottet identifierade brister i dokumentationen 
skriftligen återförs till ansvarig avdelningschef/enhetschef

• Bristerna ska åtgärdas med skriftlig återrapportering till utskottet

45AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 217 of 400



6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Bakgrund

• ”Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet” (SOSFS 2011:9, 6 §)

• Nämndens systematiska kvalitetsarbete brister. Riskanalyser och egenkontroll genomförs inte fortlöpande och i 
tillräcklig omfattning (IVO)

• Verksamheten har inte fokuserat tillräcklig på uppföljning. Fokus har snarare varit att skriva riktlinjer istället för att 
följa upp verksamheten (IVO)

• Nämnden bedömer inte fortlöpande risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Nämnden 
genomförde en gång per år en risk- och väsentlighetsanalys av vad som ska ingå i internkontrollen. IVO anser att 
det inte motsvarar föreskriftens krav 

• Enligt nämndens ledningssystem ansvarar nämnden för ”Årlig uppföljning av ledningssystemet”. Nämnden ska 
besluta om

• Årlig uppföljning av verksamhetsplan och interna kontrollplaner

• Årlig granskning och revidering av ledningssystemet
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6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Bakgrund (forts)

• I socialnämndens internkontrollplan för SoL och LSS år 2019 återfinns åtta kontrollaktiviteter och 
kontrollområden vars utfall ska återföras till nämnden en gång per år (”risk- och väsentlighetsanalys”)

Vår bedömning

• För att nämnden ska kunna följa upp och utvärdera verksamhetens kvalitet krävs en tydlig systematik och 
regelbundenhet i information från kvalitetsarbetets utfall och konstaterade brister och förbättringsområden
• Vi delar IVO:s uppfattning att uppföljningen  till nämnden behöver ske med större regelbundenhet än 

en gång per år

Vårt förslag – årlig kvalitetsberättelse samt kvartalsrapporter

• Nämnden upprättar årligen en sammanhållen kvalitetsberättelse i enlighet med de allmänna råden i SOSFS 
2011:09 där det ska framgå
• Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 

bedrivits under föregående kalenderår
• Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
• Vilka resultat som har uppnåtts
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6 E. Förslag
Systematisk uppföljning
Vårt förslag - årlig kvalitetsberättelse samt kvartalsrapporter (forts)

• Till grund för kvalitetsberättelsen ligger Kvartalsrapport från förvaltningschefen som kortfattat och enligt en 
strukturerad mall (”Snabbrapport kvalitet”) beskriver

• Exempel på åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet

• Exempel på resultat som har uppnåtts

• Det krävs ett löpande flöde av information i linjen med tydlig systematik i det kvartalsvisa rapporterna, till 
exempel enligt följande

• Enhetsnivå (februari, maj, augusti, november)

• Avdelningsnivå (mars, juni, september, december)

• Socialnämnden = förvaltningsnivå (april, augusti, oktober, januari)

• Kvalitetsberättelse (februari/mars) avseende föregående års utfall
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Bakgrund

• ” …rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och 
omsorg” (SOSFS 2011:9)

• Utan rätt kompetens har personalen inte förutsättningar att 

• Fullgöra sin rapporteringsskyldighet 

• I övrigt delta i kvalitetsarbetet till exempel genom att lämna in klagomål och synpunkter

• Den som bedriver verksamheten behöver planera för personalförsörjning och kompetensutveckling

• Rutin för avvikelsehantering har delgetts samtliga medarbetare, processkartor har uppdaterats och kompletterande 
rutiner tagits fram gällande förhandsbedömningar (IVO)

• Gällande kompetensutveckling var resurserna begränsade, men interna utbildningar t.ex. i BBIC gavs kontinuerligt. 
Dock upprättades inte någon plan för personalens kompetensutveckling (IVO)

• Enhetschefer uppgav vid intervjuerna att det saknades en processledare/verksamhetsutvecklare med övergripande 
ansvar för att uppdatera rutiner vid t. ex. förändring i lagstiftningen (IVO)

• Förslagsvis planera en kompetenshöjande insats avseende Lex Sarah och avvikelsehantering (Intern utredning)
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Bakgrund (forts)

• Satsa på kompetenshöjning gällande systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystemet. Föreskriften SOSFS 2011:9 
och handboken för tillämpningen ska vara väl känd för alla medarbetare (Intern utredning)

• Viktigt att styrande- och stödjande dokument finns på plats när nya medarbetare kommer in i 
verksamheten (Revisionsrapporten)

• ”Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma och befintliga kan upphävas eller förändras [krävs fortlöpande] 
kartläggning av de regler som styr verksamheten” (Socialstyrelsens kvalitetshandbok)

Vår bedömning 

• Enskilda chefers och medarbetares kunskap och kompetens samt erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete är 
sannolikt tämligen varierande

• Behovet av kunskaps- och metodstöd ska därför bedömas individuellt

• Det behövs ett kvalificerat stöd på övergripande nivå i form av 

• Kunskaps- och metodutveckling 

• Omvärldsbevakning
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6 F. Förslag
Kunskaps- och metodstöd
Vårt förslag – kompetensutveckling ett gemensamt ansvar

• Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för kompetensutveckling

• Behovet av fördjupad kunskap och kompetens om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas 
dokumenteras i de individuella kompetensutvecklingsplaner som upprättas inom ramen för årliga 
medarbetarsamtal

• Samtliga chefer och medarbetare ska ha kunskap och kompetens om innebörden av ett antal 
grundläggande begrepp (se bild 55)

• Det ska finnas rutiner för introduktion av nya medarbetare som även innefattar det systematiska 
kvalitetsarbetets villkor

• SAS svarar för kunskaps- och metodstöd till verksamheten på olika nivåer

• SAS har ett sammanhållande ansvar för omvärldsbevakning  och kunskapsspridning vad avser ny lagstiftning, 
nya föreskrifter, förändrad rättspraxis etc.

• Med tanke på socialtjänstens komplexitet behövs rutiner för hur sakkunniga inom olika 
kunskapsområden ska biträda i detta arbete
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Bakgrund

• Socialförvaltningens kvalitetsportal har en tydlig struktur med uppdelning på fyra kärnprocesser

• Myndighetsutövning

• Verkställighet 

• Hälso- och sjukvård

• Serviceinsatser utan biståndsbedömning

• Processkartor har uppdateras och kompletterande rutiner tagits fram gällande 
förhandsbedömningar (IVO)

• Det finns processkartor och dokumenterade beskrivningar för t. ex. handläggning av anmälan och 
utredning rörande barn och unga (IVO)

• Ett särskilt kvalitetsdokument för processkartor har upprättats

• Kompletteras av lathunden ”Skapa processkartor”
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Vår bedömning

• Kvalitetsportalen består av ett stort antal dokument som dessutom upprättats på olika nivåer 
inom socialtjänsten 

• Detta ställer särskilt stora krav på att kunna följa upp dokumentens giltighet över tid.  Det är 
vanligt att giltighetstiden för kvalitetsdokument gäller ”tills vidare”

• Det finns kunskapsstöd för att arbeta med processkartor. Däremot är det inte tydligt reglerat vem 
som beslutar

• Inom vilka områden som processkartor ska upprättas 

• Vem som fastställer processkartan respektive beslutar att den ska publiceras

• Vem som ska publicera i kvalitetsportalen

• Processkartornas utformning avviker något från den struktur som gäller för övriga 
kvalitetsdokument
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6 G. Förslag
Dokumentstruktur
Vårt förslag – ”bäst före datum” 

• Samtliga kvalitetsdokument ska ha ett ”bäst-före datum” istället för att gälla ”tills vidare”. Detta 
skapar betydligt bättre förutsättningar för att följa upp att dokumenten fortfarande är aktuella

• Ansvarsförhållanden för processkartor ska definieras

• Processkartor ska ha samma struktur som övriga kvalitetsdokument, bland annat ska följande 
framgå

• Datum för upprättande

• Giltig längst till och med

• Senast reviderad

• Redaktör (ansvar för att processkartorna publiceras och revideras)

• Beslutat av
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6 H. Förslag 
Grundläggande begrepp
Bakgrund

• Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 innehåller ett antal begrepp som är av grundläggande betydelse för det 
systematiska kvalitetsarbetet

Vår bedömning

• Trots att de grundläggande begreppen återfinns inte bara i föreskriften utan också i interna riktlinjer och rutiner har 
det under våra intervjuer framkommit att det råder oklarhet om hur dessa ska tillämpas i praktiken

Vårt förslag – kunskap om hur centrala begrepp ska tolkas och tillämpas

• På uppdrag av socialchefen tas en förvaltningsgemensam beskrivning fram av följande begrepp med exempel på 
hur de kan användas i praktiken

• Kvalitet, Egenkontroll, Avvikelse, Missförhållande, Påtaglig risk för missförhållande, Klagomål/synpunkt, 
Riskanalys 

• Definitionerna framgår av SOSFS 2011:9

• Fungerar som stöd för kompetensutveckling på såväl enhets- som avdelningsnivå
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6 I. Förslag
Prioritering
Bakgrund

• Som framgått av de refererade utredningarna finns det behov av fortsatt utvecklingsarbete inom en rad 
områden, till exempel

• Avvikelsehanteringen behöver utvecklas

• Ökat inslag av av riskanalyser och riskbedömningar

• Mer utvecklad egenkontroll

• Större fokus på uppföljning

• Hanteringen av klagomål och synpunkter behöver förbättras

• Kompetensutveckling

Vår bedömning

• Ledningssystemet är en levande process som utvecklas successivt. Att åstadkomma alla önskvärda 
förändringar samtidigt är inte möjligt. Därför måste åtgärderna prioriteras inte minst vad gäller i vilken 
ordning de ska genomföras
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6 I. Förslag
Prioritering
Vårt förslag – tre prioriterade områden under 2020

• Följande områden prioriteras

1. Klargöra ansvarsfördelningen mellan olika nivåer och funktioner 

• Särskilt hög prioritet har att återställa förtroendet för 
avvikelserapportering och avvikelseanalys inom Stöd till barn och familj

2. Bygga upp den föreslagna processen för systematisk uppföljning

3. Tillämpning i praktiken av redan befintliga riktlinjer och rutiner

• Ta fram den föreslagna förvaltningsgemensamma beskrivningen av olika 
begrepp 

• Framtagande av nya riktlinjer/rutiner har lägre prioritet

• Överensstämmer med IVOs: slutsats
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Kontrafaktisk analys

En enskild familjehemsplacering som gjorts av socialnämnden i Piteå har väckt stor 
uppmärksamhet i massmedia. IVO har efter ett stort antal anmälningar i ärendet inlett en 
tillsyn.

Ärendet är ännu inte avslutat men följande uppgifter framgår av IVO:s protokoll 2020-03-
06 som delgivits nämnden för yttrande

• ”Handläggningen har inte genomförts med god kvalitet. Det fanns brister redan i 
samband med att vården inleddes 2016 gällande bl.a. underlag till den akuta och 
fortsatta placeringen av barnet”

• ”… ett litet barn [har] under ca fyra års tid varit placerad i ett familjehem, utan att det 
fanns underlag som tydligt beskrev att barnet hade ett vårdbehov eller vilken målsättning 
som fanns med den planerade vården”
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Kontrafaktisk analys

Vår bedömning

• Även med ett mycket väl fungerande kvalitetssystem går det aldrig att helt 
garantera att det inte kan uppstå allvarliga fel eller brister i handläggningen av 
enskilda ärenden 

• Bristerna i det här fallet är dock av den arten att de borde ha upptäckts om 
egenkontrollen och avvikelserapporteringen hade fungerat tillfredsställande

• Med utgångspunkt för hur kvalitetsarbetet numera bedrivs inom Stöd till barn 
och familj framstår det enligt vår bedömning som sannolikt att bristerna skulle ha 
upptäckts på ett tidigt stadium och relevanta åtgärder därmed kunde ha vidtagits
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Avslutande kommentar

Socialförvaltningen har tagit initiativ till ett treårigt utvecklingsarbete 
avseende det systematiska kvalitetsarbetet.

• Stöd till barn och familj har valts som det första området för detta 
initiativ

Vår uppdrag har enbart avsett Stöd till barn och familj

• Många av de slutsatser och förslag som vi redovisat bör kunna ligga 
till grund också för kvalitetsarbetet inom andra delar av 
socialförvaltningen
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Tack!

Vårt uppdrag är nu avslutat. Vi tackar för förtroendet.

Vi är djupt imponerade över det engagemang och intresse för ett systematiskt 
kvalitetsarbete som våra informanter gett uttryck för.

Det är vår förhoppning att analysen och förslagen ska fungera som ett stöd för den 
fortsatta processen såväl inom Stöd till barn och familj som inom andra delar av 

socialförvaltningen.

Barbro Skoglund & Caj Skoglund

April 2020

61AMSAB® för Piteå kommun april 2020Page 233 of 400



 
Ärende 12 

Rapportering av ej 
verkställda beslut - LSS 
2020 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN86 

 
 

Rapportering ej verkställda beslut – Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda beslut LSS 2020 kvartal 3 till 
kommunfullmäktige och revisorerna 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 3 2020 fanns det 23 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 11 fler än kvartal 2. 
 
1 st avser Avlösarservice (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (4 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Bostad med särkild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Daglig verksamhet (5 fler än föregående kvartal) 
2 st avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
3 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (2 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 
med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökning av 
beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov 
och finna attraktiva och lämliga verksamheter för de enskilda individerna.  
 
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 vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.  
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN86 

 
 

Beslutsunderlag 
Rapportering LSS kvartal 3 2020 – Avidentifierad  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
 
 
 
Monica Wiklund Holmström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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Sida 1 av 7

Rapportering ej verkställda beslut LSS
Kvartal 3 - 2020

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

M Ledsagarservice 2019-05-31 2020-04-08 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2019-06-30).
Resursbrist, saknar lämplig personal.
Handläggaren har vid ett flertal tillfällen
försökt att hitta lämplig ledsagare för att be-
möta personens funktionsvariation utan
resultat. Handläggaren ringer 2020-04-08 och
erbjuder en ledsagare. Personen vill avvakta
med verkställighet på grund av Corona.
När pandemin är över kommer en ledsagare att
ta på sig uppdraget.

M Daglig Avbrott X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet 2019-05-31 gått 3 månader från avbrott vid förra 

rapporteringstillfället (2019-06-30).
Personen har drabbats av Bryggans ned-
läggning och har därmed ingen verkställighet
från och med 2019-06-01.
Ingen ledig plats.
Personen är erbjuden en plats, men på
grund av Corona kunde personen inte påbörja
insatsen.
Personen hade sin dagliga verksamhet på Bryggans
ekonomiska förening fram till 2019-05-31.
Forsättning på nästa sida.
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Sida 2 av 7

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

fortsättning från Arbetsplatsen slutade bedriva verksamhet från och
föregående sida med 2019-06-01 och alla brukare fick sluta.

M Daglig Avbrott 2020-08-26 LSS-handläggare lyfte bort verkställigheten på alla
verksamhet 2019-05-31 brukare utom denna person som missades.

Verkställare har behandlat personen som ett aktivt 
beslut utan verkställande likt de andra brukarna.
Här har ännu en miss gjorts när vi rapporterade
personen som icke verkställd. Personen skulle
egentligen behandlats som en omplacering i våra 
verksamheter. Personen fick en ny placering 
2020-08-26 via arbetsanpassare.

K Boende vuxna 2019-06-27 2020-02-18 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2019-06-30).
Har under juni månad 2019 flyttat till en ny
lägenhet i stan närmare mamma och mormor.
Vill ändå stå kvar i kön till gruppbostad ifall
det inte fungerar med eget boende. Har
boendestöd.
2019-12-17: Inte akut med en plats just nu,
men har mått sämre en period och vill inte
ta tillbaka sin ansökan om gruppbostad ännu.
Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda
och tills vidare står hon kvar i kön. 
Erbjuden plats på Saxofonens stödboende.
2020-02-24: Personen tackar nej. Vill bo på
Annelund. Vill fortsätta bo i sin lägenhet och
se hur det fungerar för henne.
Har boendestöd och daglig verksamhet.
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Sida 3 av 7

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

M Daglig 2019-07-11 2019-12-19 2020-08-24 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2019-09-30).
Ingen ledig plats. Erbjuden plats på 
Smaragden med start 2020-01-13, men 
tackade nej innan han besökte verksamheten.
Personen önskade få arbeta på
Föreningspatrullen, men på grund av Corona 
är det inte aktuellt.
Arbetsanpassare har kontakt och en daglig verk-
verksamhet är på gång.

K Boende vuxna 2019-09-27 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2019-09-30).
Ingen ledig boendeplats.
Ingen för personen lämplig boendeplats ledig.
Har korttidsvistelse och daglig verksamhet.

K Boende vuxna 2019-11-13 2020-03-12 X X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2019-12-31).
Erbjuden plats på Småstugegränd 3, gruppbo-
stad. Har på grund av anhörigs sjukdom inte 
kunnat komma och titta på boendet. Därför 
har hon varken svarat ja eller nej till 
erbjudandet. Tackade nej till erbjudandet 
2020-04-20.
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Sida 4 av 7

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

K Kontaktperson 2020-01-28 2020-05-19 2020-09-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2020-03-31).
LSS-handläggare ringer till personens mamma
och erbjuder en kontaktperson åt hennes 
ungdom.
Ungdomen tackar nej på grund av personliga
angelägenheter.
Personens mamma ringer 2020-05-29 och säger
att båda två är i riskgrupper och vill pausa 
behovet att verkställa beslutet om kontaktperson 
fram till att coronapandemin är över.

K Boende vuxna 2020-05-06 2020-08-06 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2020-06-30).
Erbjuden Kanalgatan, tackar ja. Flyttar in 1 december
2020 på grund av dubbla hyror. Har boendestöd och
hemtjänst.

K Boende vuxna 2020-05-15 2020-10-06 Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2020-06-30). Ingen ledig
boendeplats. Är på behandlingshem LVM.
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Sida 5 av 7

Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

K Boende vuxna 2020-05-15 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig boendeplats.

K Korttidsvistelse 2020-05-25 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
utanför hemmet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Möte inplanerat med god man inför verkställighet.

K Daglig 2020-05-25 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Personen vill bara till en specifik dagverksamhet
som i dagsläget inte har någon ledig plats. Mamman
vill då vänta med verkställighet. Visning av övriga dag-
verksamheter har gjorts i augusti, men mamman har
inte återkopplat ännu.

M Daglig 2020-05-25 2020-09-23 Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig plats. Börjar en utbildning på folkhög-
skola. Insatsen avslutas på egen begäran.
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Sida 6 av 7

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

M Daglig 2020-05-26 2020-09-28 Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig plats. 

K Boende vuxna 2020-06-10 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från beslut vid förra 
rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig boendeplats.

M Daglig 2020-06-10 2020-09-14 Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig plats.

K Daglig 2020-06-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade
verksamhet gått 3 månader från beslut vid förra 

rapporteringstillfället (2020-06-30).
Ingen ledig plats. Personen vill ta med sig sin
personliga assistent till sin dagliga verksamhet.
Går inte att verkställa innan personen har fått
beslut från Försäkringskassan om att det är ok
att ha med sig  sin personliga assistent.
Företrädare vill avvakta med verkställigheten.
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Sida 7 av 7

Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar
datum erbjudande verkställt datum nej

M Kontaktperson 2020-06-23 2020-09-29 Rapporteras nu, eftersom det inte hade
gått 3 månader från avbrott vid förra 
rapporteringstillfället (2020-06-30).
Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.

K Korttidstillsyn 2020-06-26 2020-09-02 X X Föräldrarna har avböjt verkställighet i avvaktan på 
skolungdom beslut från FK om personlig ass. 
över 12 år Föräldrarna återkommer då man kan påbörja 

9§7 LSS inskolning.

M Korttidsvistelse 2020-03-16 2020-06-18 Ej gått tre månader vid förra rapportering.
utanför hemmet Familjen missat introduktionssamtal då de tagit 

enligt 9§ 6 LSS fel på dag. Då sommarsemestrar påbörjats är alla
eniga att man startar upp direkt i höst. 

K Korttidsvistelse 2020-06-15 X Ej gått tre månader vid förra rapportering.
utanför hemmet 

enligt 9§6 LSS

M Avlösarservice i 2020-02-04 2020-10-21 2020-02-04 togs belut om omplacerng. 
hemmet enligt Föräldrarna ville då meddela om beslutet skulle 

9 § 5 LSS verkställas på nytt efter en utlandsresa på ca 7 
veckor. På grund av Corona kunde de resa hem 
först efter några månader.
Omplaceringsbeslut verkställt 2020-10-21

M Boende barn/unga 2020-05-04 2020-08-17 Hade inte gått tre månder vid förra rapportering.
familjehem enl Insatsen verkställdes i samband med att Viktor

9§ 8LSS flyttade och påböjade sin skolgång. Detta
gjorde att verkställigheten drog över med 13 dagar.
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Rapportering av ej 
verkställda beslut - SoL 
2020 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN85 

 
 

Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) 
kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden överlämnar statistik rapport av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 3 
2020 till kommunfullmäktige och revisorerna 

Ärendebeskrivning 
Kommunens skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg. 
Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens 
revisorer 
 
Under kvartal 3 2020 så fanns det totalt 15 ej verkställda beslut. 
 
Målgrupp 0-65 år 
Under kvartal 3 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 6 fler 
än under kvartal 2 2020. 
 
- 1 beslut avser boendestöd ( 1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser bistånd i form av bostad med särskild service (1 fler än föregående kvartal) 
- 1 beslut avser kontaktfamilj (1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
- 5 beslut avser sysselsättning (1 fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende boendestöd 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
  
Anledning till ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service 
- 2 personer, socialtjänsten har ej haft lediga boendeplatser  
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj 
- 1 avböjt förslag till verkställighet 
- 1 person, ej lyckats verkställa beroende på uppdragets omfattning 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktperson 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning  
- 3 personer vill avvakta med verkställighet på grund av Covid-19  
- 2 personer har specifika önskemål om placering för sysselsättning 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Under kvartal tre fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är 
lika många som senaste rapporteringen.  
  - 8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform  
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN85 

 
 

  - 1 beslut avser om hemtjänst  
  - 1 beslut avser kontaktperson 
   
Anledning till att beslut ej verkställts har i tre ärenden en direkt koppling till Covid-19  
 - 2 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform 
 - 1 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform för 
att sedan tacka nej till erbjuden plats då det inte uppfyllde medborgarens specifika önskemål 
  
Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till 
erbjuden plats inom särskild boendeform om det inte uppfyllt specifika önskemål. En har valt 
att flytta till annan kommun och därmed avsluta sitt ärende i Piteå kommun. En bosatt i annan 
komun har tackat nej till erbjudan plats i Piteå kommun och har dessutom valt att avsluta sitt 
ärende. Kontaktperson har ej verkställts till följd av att medborgaren tills vidare tackat nej till 
insatsen. Beslut om hemtjänst har avslutats på medborgarens begäran 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-65 år 
Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att verkställa 
insats. Kontakt med de enskilda individerna sker kontinuerligt och fortsatt kartläggning sker. 
Fortsatt arbete pågår att finna lösningar för verkställighet pågår där vi har resursbrist. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Besöksförbud inom särskild boendeform och förändrad ut/inflyttningsprocess till följd av 
Covid-19 har medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats. Samtidigt kvarstår 
medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats inom särskild 
boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Matchning av 
medborgarens behov kopplat till önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt.  
 
Centralt belägna boendeformer efterfrågas fortsatt i större utsträckning än de som finns i 
kringliggande byar. Under tredje kvartalet har behovet av demensplatser ökat markant jämfört 
med föregående kvartal medan behovet av somatiska platser ligger på i stort sett samma nivå 
som tidigare. Medborgare som inte kunnat bo kvar i ordinär boendeform i vänta på 
verkställighet har erbjudits att bo i tillfällig boendeform.  
 
Av de som väntat tre månader eller längre på flytt till särskild boendefom kvartal tre har 
samtliga fått sina behov tillgodosedda.     
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
 
Målgrupp 0-65 år 
Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
verkställighet. 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 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-10-27 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN85 

 
 

verkställighet. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 
verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
Rapportering SoL kvartal 3 2020 – Avidentifierad  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna 
 
 
 
Monica Wiklund Holmström 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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Rapportering ej verkställda beslut SoL

Kvartal 3 - 2020

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

datum erbjudande verkställt datum nej

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

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

rapporteringstillfället (2019-06-30).

Erbjuden plats på Gränden, tackade nej.

Önskar gruppbostad i centrala Piteå.

Erbjuden plats på Linnéboendet.

2020-03-20 tackade nej till erbjudandet.

Orsaken var att stödboendet inte är

beläget i centrala Piteå.

Har sysselsättning och trygghetslarm.

M Sysselsättning 2019-10-01 2020-02-14 X 2020-08-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats hos arbetsanpassare.

Varit inlagd på sjukhus.

Har varit aktuellt med att verkställa be-

slutet, men på grund av corona har

personen velat avvakta då han tillhör en

riskgrupp.

Ska börja en utbildning på folkhögskola.

Insatsen avslutas på egen begäran.
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Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

M Sysselsättning 2019-10-08 2020-01-20 2020-08-12 X Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2019-12-31).

Erbjuden plats, skulle börja 2020-01-27, 

men på grund av ett armbrott har 

personen inte kunnat påbörja sin 

sysselsättning. 

2020-04-03 - Personen mår bättre fysiskt,

men känner sig inte motiverad att börja.

Arbetsanpassaren förbereder fortsatt

arbete för att motivera personen att 

starta sin sysselsättning. 

Erbjuden plats hos arbetsanpassare, men

har inte startat på grund av hälsoskäl.

Har sedan tillfrisknande varit rädd 

för corona och vill inte påbörja sysselsätt-

ning förrän faran är över. Har kontakt med

arbetsanpassare  och har själv beslutat

att pausa till i augusti 2020.

K Sysselsättning PSY 2020-02-12 2020-08-24 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-03-31).

Ingen ledig plats.

Har kontakt med arbetsanpassare. Väntar

på en arbetsplats som inte kan ta emot

ännu på grund av corona.

M Sysselsättning 2020-03-16 2020-09-18 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-03-31).

Har önskemål om sysselsättning som är 

svår att verkställa. Vill gärna jobba med

något administrativt. Kommer att erbjudas

plats på SAVO under augusti 2020.
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Namn Kön Insatstyp Besluts- Datum för Beslut ej Verkställt Avslutat Tackat Kommentar

datum erbjudande verkställt datum nej

K Sysselsättning PSY 2020-04-28 2020-08-24 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-06-30).

Ingen ledig plats.

M Boende vuxna 2020-05-18 2020-08-06 2020-09-24 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-06-30).

Ingen ledig boendeplats.

Erbjuden Saxofonen, tackar ja.

M Boendestöd 2020-05-25 2020-09-01 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-06-30).

Resursbrist, saknar lämplig personal.

K Kontaktperson 2020-05-29 2020-09-15 Rapporteras nu, eftersom det inte hade

gått 3 månader från beslut vid förra

rapporteringstillfället (2020-06-30).

Resursbrist, saknar lämplig personal.

K Kontaktfamilj 2020-06-16 2020-09-18 X X Rapporteras nu då det inte gått tre månader

från beslutet vid förra rapporteringen

Mamma avböjde 2020-09-23 förslag.

K Kontaktfamij 2020-05-19 X Rapporteras nu då det inte gått tre månader

vid förra rapporteringen. Svårt att hitta 

kontaktfamilj som matchar omfattningen 

för beslutet. 
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Rapportering Ej verkställda beslut

År 2020
Kvartal 3

Namn Kön

Lagområde 

SOL/LSS Insatstyp

Besluts-

datum

Datum för 

erbjudande

Datum för 

erbjudande i 

tillfälligt 

boende

Beslut ej 

verkställt

Verkställt 

datum Avbrott Avslutat

Huvudsakligt 

skäl. Ex 

resursbrist, 

tackat nej Kommentar/Orsak

ska 

rapportera

s     JA/NEJ

Ja

SoL

SoL 2020-04-21 Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Ja

SoL Säbo 2020-05-18 2020-08-11 2020-05-18 2020-08-20 Platsbrist Ja

SoL Resursbrist Ja

K SoL Hemtjänst 2020-03-04 2020-03-20 2020-08-11 Den enskilde har tackat nej på egen begäran Ja

M

Bott på tillfälligt boende i väntan på verkställighet av 

beslut

Har ej hittat lämplig kandidat trots upprepade försök 

samtidigt som han i samband med uppföljning 2020-05-13 

meddelat han inte har behov av KP just nu utan önskar det 

ev. först till höstenM Kontaktperson 2019-10-08

Avslut på egen begäran ej intresserad av att flytt till Piteå 

kommun

Covid19/  

Särskilda 

önskemål

Har ej kunnat flytta pga utflyttningsstop från tillfälligt 

boende - smittospridningsrisk 2020-07-06 om inget 

ytterligare inträffar

M Säbo 2020-04-29

2020-07-15  

2020-08-21 2020-08-25

Avslut på egen 

begäran

Tackar nej till erbjuden plats pga besöksförbud på särskilt 

boende. I samband med att restriktionerna om 

besöksförbud på säbo kommer upphävas ges ett nytt 

erbjudande vilket personen tackar jag till. Inflyttning i 

början/mitten av november månad

M Säbo 2020-03-11 2020-07-14 2020-08-11

K Säbo 2020-04-15

2020-07-09  

2020-09-25

2020-03-11

Covid19

K Säbo 2020-08-202020-08-072020-05-14

Särskilda 

önskemål

2020-10-22 Covid19

Flyttar till 

annan 

kommun

2020-07-31

Tackar nej till erbjuden plats pga besöksförbud på särskilt 

boende. Anhöriga vill att mamma ska bo kvar hemma tills 

vidare med anledning av det. Anhöriga ska bistå med hjälp 

utöver hemtjänst samt har Rut fått utökat stöd i hemmet 

fr.o.m. 2020-06-26.  Får erbjudande om plats på  Säbo 

2020-07-30, tackar ner till erbjuden plats. Får nytt 

erbjudande 2020-10-12, men tackar nej 2020-10-22 och 

avslutar på egen begäran.

2020-07-29

Får erbjudande om plats på säbo, tackar nej eftersom hon 

ska flytta till Luleå vilket varit hennes plan hela tiden. 

Insats avslutas på egen begäran

Fick erbjudande om Öjagården som hon tackar nej då det 

inte är i enlighet med önskemålet. Får därefter erbjudande 

om Ängsgården som hon tackar ja till

Särskilda 

önskemål

Hade specifika önskemål vilket inte kunnat tillgodoses 

tidigare. 

K Säbo 2020-04-21

2020-04-27  

2020-07-09

2020-05-14

K Säbo 2020-02-18

2020-03-18  

2020-07-30 

2020-10-12

K Säbo 2020-04-21 2020-07-20
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2020-08-25 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 20SN168 

 
 

Adjungerade ledamöter i socialnämnden 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden uppmana ersättarna att delta vid de 
sammanträden de är adjungerade till.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna listan på adjungerade 
ledamöter för 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ersättare adjungerar i nämnden två till tre gånger per år. Kommunens 
revisorer har påpekat att det vore angeläget att uppmana ersättarna att ta vara på denna 
möjlighet samt att meddela om de inte kan delta.  
 
Enligt önskemål fastställs ett schema för adjungerades deltagande vid socialnämndens 
sammanträden. Detta görs för att ersättare bättre ska kunna planera sitt deltagande. Schemat 
bygger på att om någon adjungerad inte kan närvara så kallas inte nästa ersättare in, vilket 
innebär att det ibland bara är en adjungerad eller inte någon alls. 
 
Januari – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
Februari – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
Mars – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 
April – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 
Maj – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
Juni – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
September – Mojgan Azari (S) och Peter Arffman (L) 
Oktober – Benny Söderberg (V) och Tommy Bjernhagen (SJV) 
November – Hilda Larsson (S) och Petter Fredriksson (MP) 
December – Veronica Pedersen (S) och Ann-Kristin Isaksson (C) 
 

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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Läsanvisning till nyckeltalen 

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier 

 Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av 

instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av måluppfyllelse har en utveckling mot att ange 

målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål. 

 Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan 

redovisa månadsvisa utfall. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till 

augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av 

måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. 

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden. 

Så här läser du nyckeltalen i årsredovisningens nyckeltalsbilaga 

Först redovisas samtliga av Kommunfullmäktige nyckeltal uppdelat på respektive strategiskt område och mål. Efter 

Kommunfullmäktige följer respektive nämnd och bolag med sina nyckeltal. Med nyckeltalsbilagan kan måluppfyllelsen totalt samt per 

nämnd och bolag utvärderas. 

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas: 

 Nyckeltalsnamn. Kursiverat i parentes redovisas vilken eventuell jämförelsegrupp som avses samt annan extra information 

som kan underlätta förståelsen. Ikonerna nedan förklarar eventuellt eftersläpning och överhoppning i rapporteringen. 

 Periodicitet. Nyckeltalets tidsindelning, vanligtvis helår eller månad. 

 Utfall för kvinnor och män, för den senaste perioden i nyckeltalets periodicitet 

 Utfall totalt. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet. 

 Utfall Piteå samma tidsperiod föregående år 

 Utfall Norrbotten 

 Utfall Riket 
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Kommunfullmäktige 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %  År 58 % 51 %  54 % 55 %    

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %  År 32 % 26 %  29 % 29 %    

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 96 % 94 %  95 % 92 %    

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %  (Jmf. Övergripande)  År     4,6 %    

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 88 % 93 %  90 % 89 %    

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 74 % 92 %  85 % 86 %    

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 69 % 88 %  79 % 82 %    

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år  Månad         

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %  År 87 % 83 %  85 % 86 %    

Andel simkunniga i åk 5, %  År    94 % 97 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Antal invånare  Månad 20 997 21 334 42 331 42 281 42 116    

Antal invånare, stadsbygd  År 13 748 13 679  27 427 27 331    

Antal invånare, landsbygd/glesbygd  År 7 205 7 606  14 821 14 760    

Arbetskraftens storlek 16-64 år  Månad 12 102 12 884 24 986 25 010 24 983    

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 8,5 % 12,1 % 10,5 % 9,3 % 11,3 %    

  -  Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,4 % 5,8 % 5,2 % 4,1 % 4,2 %    

  -  Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,1 % 6,4 % 5,4 % 5,2 % 7,1 %    

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %  (Jmf. Gymnasieskola)  År 89 % 92 %  90 % 90 %    

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %  (Jmf. 

Grundskola)  
År 89 % 84 %  86 % 84 %    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning,  högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)  
År 34,07 % 43,24 %   38,18 %    

Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel 

(%)  

År 14,29 % 12,16 %   13,33 %    

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %  (Jmf. Gymnasieskola)  År 45 % 28 %  36 % 36 %    

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 

inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)  
År 86,4 % 78,3 %  82,7 % 82,8 %    

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt  (Jmf. 

Övergripande)  
År         

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)  (Jmf. Övergripande)  År    217 140    

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare  År    4,4 4,9    

Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten  (Jmf. Övergripande)  År    39     

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 

personal, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  
År 59 55  57     

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)  (Jmf. Övergripande)  År 6,9 % 6,6 %  6,7 % 6,5 %    

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 16,4 % 20,5 % 18,5 % 21,2 % 27,2 %    

  -  Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 7,3 % 9,5 % 8,4 % 6,2 % 10,8 %    

  -  Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 9,1 % 11,1 % 10,1 % 15 % 16,4 %    

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  Månad 68 140 151 208 137    

  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %  Månad 73 % 78 % 80 % 77 % 88 %    

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 58 57  58     
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Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-

100  (Jmf. Övergripande)  
År 56 56  56     

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare  Månad 11,8 6 8,8 8,5 9  7,7 9,4 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %  (Jmf. 

Övergripande)  
År 66 % 70 %  - 68 %    

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År    24,2 µg/m3 23,9 µg/m3    

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År    14,1 µg/m3 15 µg/m3    

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv  År     4,5    

Forskning och utveckling i % av omsättningen  År    0,5 %     

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats  År    0,835 0,835    

Nöjdhet med trygghet, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 63 71  67     

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader  År 2,4 3,1  3,8 3,7    

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  År     92 %    

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  År     84 %    

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).  År     89 %    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100  (Jmf. 

Övergripande)  
År 56 57  57     

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100  (Jmf. 

Övergripande)  
År 65 62  63     

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal  År    147 130    

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal  År    147 124    

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal  År    0 6    

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal  År    45 55    

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal  År    9 12    

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal  År    36 43    
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Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 54 52  53     

  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 55 51  53     

  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 58 56  57     

Antal km gång- och cykelväg  År    115 97,7    

  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km  År    1,4 1    

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  (Jmf. Övergripande)  År 69 63  66     

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10  År 6,4 6,3 - 6,4 -    

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat. 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100  År 82 80  81     

Sjukfrånvaro, %  Månad 6,6 % 3,5 % 6 % 5,3 % 5,5 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 95,7 % 96,7 % 95,8 % 95,7 % 94,5 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 385 069 146 273 531 342 521 262 548 465    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   94,9 % 93,1 % 93,2 %    

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare  År 1 5  1,9 1,3    

Pensionsålder, medelvärde  År 65 65  64,8     

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    -10,5 mkr -28,6 mkr    
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Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %  (Jmf. 

Övergripande)  
År   10, 0 % 3,5 % 2,7 %    

Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar  År    75 88    

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)  År   47 % 47 % 45 %    

Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för 

koncernen Piteå kommunföretag AB (%)  
År         
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Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %  År 61 % 50 %   55 %    

Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %  År 30 % 28 %   29 %    

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 96 % 94 %  95 % 92 %    

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %  (Jmf. Övergripande)  År     4,6 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Antal invånare  Månad 20 997 21 334 42 331 42 281 42 116    

Antal invånare, stadsbygd  År 13 748 13 679  27 427 27 331    

Antal invånare, landsbygd/glesbygd  År 7 205 7 606  14 821 14 760    

Arbetskraftens storlek 16-64 år  Månad 12 102 12 884 24 986 25 010 24 983    

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 8,5 % 12,1 % 10,5 % 9,3 % 11,3 %    

  -  Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,4 % 5,8 % 5,2 % 4,1 % 4,2 %    

  -  Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,1 % 6,4 % 5,4 % 5,2 % 7,1 %    

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt  (Jmf. 

Övergripande)  
År         

Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)  (Jmf. Övergripande)  År    217 140    

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare  År    4,4 4,9    
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Demokrati och öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten  (Jmf. Övergripande)  År    39     

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan 

personal, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  
År 59 55  57     

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)  (Jmf. Övergripande)  År 6,9 % 6,6 %  6,7 % 6,5 %    

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 58 57  58     

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-

100  (Jmf. Övergripande)  
År 56 56  56     

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare  Månad 11,8 6 8,8 8,5 9  7,7 9,4 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %  (Jmf. 

Övergripande)  
År 66 % 70 %   68 %    

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjdhet med trygghet, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 63 71  67     

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100  (Jmf. 

Övergripande)  
År 56 57  57     

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100  (Jmf. 

Övergripande)  
År 65 62  63     

Page 265 of 400



11 

 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 54 52  53     

  -  Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 55 51  53     

  -  Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100  (Jmf. Övergripande)  År 58 56  57     

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 3,3 % 2,2 % 2,9 % 2,2 % 3,4 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 94 % 98 % 95,4 % 94,9 % 95,3 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 1 341 872 2 214 3 560 1 339    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   98,6 % 99,7 % 92,7 %    

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare  År 1 5  1,9 1,3    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    18,6 mkr 7,9 mkr    
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Barn- och utbildningsnämnden / Utbildningsförvaltningen  

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %  År 96 % 94 %  95 % 92 %    

Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 88 % 93 %  90 % 89 %    

Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 74 % 92 %  85 % 86 %    

Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %  År 69 % 88 %  79 % 82 %    

Utbildning, arbete och näringsliv 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

grundskola, lägeskommun, andel (%)  
År    84,86 % 84,11 %    

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %  (Jmf. Gymnasieskola)  År 89 % 92 %  90 % 90 %    

Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %  (Jmf. 

Grundskola)  
År 89 % 84 %  86 % 84 %    

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning,  högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)  
År 34,07 % 43,24 %   38,18 %    

Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel 

(%)  

År 14,29 % 12,16 %   13,33 %    

Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %  (Jmf. Gymnasieskola)  År 45 % 28 %  36 % 36 %    

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola 

inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)  
År 86,4 % 78,3 %  82,7 % 82,8 %    

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  År     92 %    

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)  År     84 %    

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).  År     89 %    
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Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 5 % 3,4 % 4,7 % 4,4 % 4,3 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 93,6 % 95,5 % 93,2 % 94,1 % 92,7 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 43 851 20 841 64 692 79 979 71 149    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   92,9 % 93,9 % 93,6 %    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    6,6 mkr -0,2 mkr    
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Fastighets- och servicenämnden / Fastighets- och serviceförvaltningen  

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %  År 87 % 83 %  85 % 86 %    

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 6,7 % 4,5 % 6,1 % 5,6 % 6 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 88,3 % 97,7 % 90,8 % 89,3 % 89,1 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 23 508 9 158 32 667 33 441 27 438    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   87,7 % 88,2 % 89,4 %    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    2,5 mkr 3 mkr    
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Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel simkunniga i åk 5, %  År    94 % 97 %    

Livsmiljö 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  (Jmf. Övergripande)  År 69 63  66     

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10  År 6,4 6,3  6,4     

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 4,9 % 4,6 % 4,8 % 2,6 % 4 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 97,3 % 90,7 % 95,8 % 95,1 % 90,6 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 4 817 4 279 9 095 11 556 11 791    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   107,9 % 106,8 % 97,6 %    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    -0,2 mkr 0,8 mkr    

Page 270 of 400



16 

 

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad  

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År    24,2 µg/m3 23,9 µg/m3    

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm  År    14,1 µg/m3 15 µg/m3    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    0,6 mkr 0,3 mkr    
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Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad  

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 8,5 % 12,1 % 10,5 % 9,3 % 11,3 %    

  -  Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,4 % 5,8 % 5,2 % 4,1 % 4,2 %    

  -  Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 4,1 % 6,4 % 5,4 % 5,2 % 7,1 %    

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 16,4 % 20,5 % 18,5 % 21,2 % 27,2 %    

  -  Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 7,3 % 9,5 % 8,4 % 6,2 % 10,8 %    

  -  Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft  Månad 9,1 % 11,1 % 10,1 % 15 % 16,4 %    

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå  Månad 68 140 151 208 137    

  -  Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %  Månad 73 % 78 % 80 % 77 % 88 %    

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv  År     4,5    

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal  År    147 130    

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal  År    147 124    

  -  Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal  År    0 6    

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal  År    45 55    

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal  År    9 12    

  -  Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal  År    36 43    

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Antal km gång- och cykelväg  År    115 97,7    
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Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

  -  Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km  År    1,4 1    

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 5,6 % 2,8 % 4,2 % 3,7 % 4,2 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 95,6 % 98,1 % 94 % 96,9 % 96,6 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 10 813 2 157 12 970 15 530 16 910    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   104,3 % 102,5 % 104 %    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    12,2 mkr 7,8 mkr    
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Socialnämnden / Socialförvaltningen 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år  Månad         

Livsmiljö 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats  År    0,835 0,835    

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader  År 2,4 3,1  3,8 3,7    

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 8,4 % 4,3 % 7,9 % 6,7 % 7,2 %    

Andel heltidstjänster, %  Månad 99 % 97,8 % 98,9 % 98,7 % 84,6 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 300 739 107 587 408 325 418 302 418 578    

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   103,7 % 99,4 % 102,1 %    

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    -52 mkr -47,8 mkr    
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Gemensam överförmyndarnämnd 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År    0 mkr     
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Gemensam räddningsnämnd 

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser 

Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Sjukfrånvaro, %  Månad 7,1 % 1,6 % 2,3 % 1,3 %     

Andel heltidstjänster, %  Månad 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %    

Antal timmar som utförs av timanställda  Månad 0 1 379 1 379 387     

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Månad   98 % 94,6 %     

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  År         
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AB PiteBo 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Soliditet bolag, %  År    29,1 % 28 %    
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AB PiteEnergi (koncernen) 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Soliditet bolag, %  År    47,3 % 47,2 %    
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Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Soliditet bolag, %  År   19,8 % 18,4 % 18,1 %    
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Forskning och utveckling i % av omsättningen  År 0 % 0 %  0,5 %     
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Piteå Science Park AB 

Ekonomi 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 
Nyckeltal  Kvinnor Män Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Jmf. 2019 Länet 2019 Riket 2019 

Soliditet bolag, %  År    35,7 % 39,8 %    
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Nolia AB 
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Basnyckeltal 

Bibliotek 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal bibliotek/bokbuss 7  (2019) 

 

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 
213 932  (2019) 

 

   

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 18  (2017) 

 

Antal besökare vid stadsbiblioteket 
103 954  (2019) 

 

Antal lån/besökare 1,8  (2019) 

 

  

Simhallar 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar, timmar/vecka 39  (2017) 

 

    

Antal simhallar/utomhus pool 4  (2019) 

 

    

Parker 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal kommunala parker 15  (2019) 

 
 Nöjdhet med tillgång till parker, 

grönområden och natur, skala 1-10 7,6  

(2017) 

 

Årsarbetare, parker 12  (2019) 

 

Nettokostnad parker, kr/inv 461  (2019) 

 

Säsongsanställda, parker 37  (2017) 

Kv 14 / M 23 

 

Förskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal förskolor 39  (2018) 

 

Antal barn i förskola 1 905  (2018) 

 

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 
89,8 %  (2019) 

 

Antal barn per lärare (årsarbetare) i 
förskolan 5,3  (2019) 

 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
149 067  (2019) 

 

Antal fristående förskolor 5  (2018) 

 

Antal barn i fristående förskola 143  
(2018) 

 

Genomsnitt antal heltidsplatser per 
barngrupp i förskola 15,8  (2018) 

 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen förskola, % 65,9 %  
(2019) 

 

Kostnad förskola, kr/inv 7 131  (2019) 

 

Fritidsverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal fritidshem i kommunen 21  (2018) 

 

Antal elever i fritidsverksamhet 1 755  
(2018) 

 

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 
54,5 %  (2019) 

 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, 
antal 16,4  (2019) 
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal fristående fritids 3  (2018) 

 

Antal elever i fristående fritidsverksamhet 
79  (2018) 

 

 Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 75,8 %  (2019) 

 

 

Grundskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skolenheter 25  (2018) 

 

Elever i grundskola, hemkommun, antal 
4 093  (2019) 

 

 Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
grundskolan  (2020) 

 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/elev 113 076  (2019) 

 

Antal högstadieskolor 8  (2018) 

 

Elever i fristående grundskola belägen i 
kommunen, antal 112  (2019) 

 

 Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning grundskola, %  (2020) 

 

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, 
kr/inv 10 960  (2019) 

 

Antal fristående skolor 3  (2018) 

 

    

Gymnasieskola 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal inriktningar, egen gy skola 30  (2018) 

 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 
1 477  (2019) 

Kv 677 / M 800 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, 
högskoleförberedande program 

kommunala skolor, andel (%) 83,7 %  
(2019) 

Kv 88,2 % / M 79 % 

Antal elever per lärare (årsarbetare) i 
gymnasieskolan 10,5  (2019) 

 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev 138 028  (2019) 

 

Antal elever, annan huvudman 148  (2018) 

 

Gymnasieelever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 

81,4 %  (2017) 

 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning gymnasieskola, % 

85,6 %  (2019) 

 

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/inv 4 894  (2019) 

 

Fastigheter 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal lägenheter (som ägs av 
primärkommunen) 704  (2019) 

 

 Antal bostadsanpassningar 283  (2019) 

 

Årsarbetare, fastigheter 75,2  (2019) 

Kv 7 / M 68,2 

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 4 566  
(2019) 

 

Antal lägenheter med rivningsklausul 12  
(2019) 

 

 Planerat underhåll kr/m2 96  (2019) 

 

  

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 127  

(2019) 

 

 Totalarea/inv 6,8  (2019) 

 

  

Antal lägenheter, särskilda boenden 450  
(2019) 

 

 Felavhjälpande underhåll kr/m2 66  (2019) 
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal lägenheter, trygghetsboenden 75  
(2019) 

 

 Energikostnad/m2 135  (2019) 

 

  

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 
272 536  (2019) 

 

    

Måltidsservice 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal produktionskök 4  (2019) 

 

 Antal portioner 12 700  (2019) 

 

Årsarbetare, måltidsservice 135,2  (2019) 

Kv 122,2 / M 13 

Nettokostnad för måltidsverksamheten, 
kr/inv 1 791kr  (2019) 

 

Antal tillagningskök 4  (2019) 

 

    

Antal mottagningskök 51  (2019) 

 
    

Städ 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

  Städad golvyta i skolor, m2 114 200  
(2019) 

 

Årsarbetare, städ 92,7  (2018) 

Kv 91,7 / M 1 

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 
971kr  (2019) 

 

Räddningstjänst 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Andel invånare som nås av räddningstjänst 
inom 30 min 98,6 %  (2018) 

 

Antal utryckningar som räddningstjänst 
medverkat i 680  (2019) 

 

Antal informationsinsatser inom skydd och 
säkerhet riktat till allmänheten 19  (2018) 

 

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i 
räddningstjänstarbete 36,2  (2019) 

Kv 4, M 39 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 946  
(2019) 

 

Antal räddningstjänst-personal som rycker 
ut inom 90 sek 6  (2018) 

 

    

Antal räddningstjänst-person tillgängliga 
inom 8-15 min 6  (2018) 

 

    

Antal räddningsvärn 4  (2019) 

 

    

Näringsliv 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal lotsärenden 132  (2019) 

 

Antal företagsbesök av näringslivsenheten 
45  (2019) 

 

Årsarbetare, näringsliv 11,8  (2019) 

Kv 6,9 / M 4,9 

Nettokostnad näringslivsfrämjande 
åtgärder, kr/inv 547  (2019) 
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Konsument 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal skuldsatta i Piteå kommun 940  
(2018) 

 

Antal pågående ärenden inom budget och 
skuldsanering 320  (2019) 

 

Antal inskickade skuldsaneringar 54  
(2019) 

 

Årsarbetare, konsument 3  (2019) 

Kv 3 /  

Nettokostnad för konsument- och 
energirådgivning, kr/inv 53  (2019) 

 

Antal timmar konsumentvägledning med 
juridisk vägledning per vecka 40  (2019) 

 

Antal konsumentkontakter 1 284  (2019) 

 

Antal utförda föreläsningar inom 
konsumentområdet 34  (2019) 

 

  

Vuxenutbildning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Andel invånare 20-64 år som deltar i 

vuxenutbildning 4,8 %  (2018) 

Kv 6 % / M 3,7 % 

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt 

(unika personer) 1 370  (Dec 2019) 

Kv 820 / M 550 

 Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-

64 år 1 114  (2019) 

 

Antal deltagare upp till och med 24 år i 
vuxenutbildning (unika personer) 395  
(Dec 2019) 

Kv 220 / M 175 

  

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 
2 704  (Dec 2019) 

Kv 1 736 / M 968 

  

Antal studerande SFI 310  (Dec 2018) 

Kv 168 / M 142 

  

Arbetsmarknad 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

  Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, antal 345  (2019) 

Kv 160 / M 185 

 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, 
kr/inv 526  (2019) 

 

Flyktingsamordning 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal platser, ensamkommande barn 33  
(2019) 

 

 Antal inskrivna ensamkommande barn 18  
(Apr 2020) 

Kv 4, M 14 

 Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv 
112  (2019) 

 

Plan, bygg, mark 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal bygglovsansökningar 605  (2019) 

 

Handläggningstid bygg, dagar 40  (2019) 

 
  

 Antal bygglov per aktuell mätperiod 31  
(Dec 2019) 
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Trafik 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal resor i kollektivtrafik (inkl 
regionaltrafik) 561 816  (2019) 

 

  Nettokostnad gator och vägar samt 
parkering, kr/inv 1 872  (2019) 

 

 Antal resor med länstrafikens lokala linjer 
148 316  (2019) 

 

   

 Antal resor med tätortstrafiken 413 500  
(2019) 

 

   

Livsmedelskontroll 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll 
267  (2018) 

 

 Genomförda inspektioner, 
livsmedelskontroll 265  (2018) 

 

 Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning, kr/inv 88  (2019) 

 

 Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 
180  (2018) 

 

  

Hälsoskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, hälsoskydd 199  
(2018) 

 

 Genomförda inspektioner, hälsoskydd 153  
(2018) 

 

  

 Antal kontrollerade tobaksobjekt 22  
(2018) 

 

  

Miljöskydd 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, miljöskydd 89  
(2018) 

 

 Genomförda inspektioner, miljöskydd 69  
(2018) 

 

  

 Antal kontrollerade verksamheter i 
inomhusmiljö 65  (2018) 
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Alkoholtillsyn 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn 65  
(2018) 

 

 Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 
90  (2018) 

 

  

 Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 
90  (2018) 

 

  

Äldreomsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser 531  (2019) 

 

Antal personer som har hemsjukvård 409  

(2019) 

Kv 232, M 177 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 

månader, äldreomsorgen 8  (Mar 2020) 

Kv 7 / M 1 

Årsarbetare, äldreomsorg 977,1  (2019) 

Kv 898 / M 79,1 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 63 281  

(2019) 

 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, äldreomsorgen 0  (Mar 2020) 

 

  

Andel invånare 80+ i särskilt boende 
14,9 %  (2019) 

Kv18,4 / M 9,3 

Antal planerade besök av nattpatrullen 
1 470  (Apr 2020) 

 

  Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, 
kr/inv 65+ 27 218  (2019) 

 

 Antal personer som har hemtjänst 648  
(Apr 2020) 

 

  Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 13 210  
(2019) 

 

Stöd och omsorg 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

Antal särskilda boendeplatser, stöd och 
omsorg 169  (2019) 

 

Antal inledda utredningar av barn och unga 
33  (Dec 2019) 

 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 34  (Dec 2019) 

15 M 19 

Årsarbetare, stöd och omsorg 584,7  
(2019) 

Kv 480,5 / M 104,2 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
1 927  (2019) 

 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 
månader, stöd och omsorg 53  (Dec 2019) 

Kv 26 %, M 27 % 

  

 Försörjningsstöd - antal hushåll i 
försörjningsstöd 390  (Mar 2020) 

 

  Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 539  
(2019) 

 

 Antal personer som alkohol- och 
narkotikagruppen ger stöd till 328  (2019) 

 

  Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 924  
(2019) 

 

 Antal besök på alkohol- och 
narkotikagruppen 9 493  (2019) 

 

  Kostnad ordinärt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, 

exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år  (2020) 

 

    Kostnad särskilt boende insatser för 
funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 
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Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

0-64 år 871  (2018) 

 

Överförmyndarverksamhet 

Utbud Efterfrågan Prestationer Personal Kostnader 

 Antal avslutade ärenden senaste 12 
månaderna 187  (2019) 

 

Antal aktiva ärenden 661  (2019) 

 

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 
9  (Mar 2019) 

Kv 8 / M 1 

 

 Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 
120  (2019) 

 

Andel årsräkningar som är granskade inom 
6 månader från sista inlämningsdag 80 %  
(2019) 

 

  

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 

433  (2019) 
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 190 
 

Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och kommunkoncern 
Diarienr 20KS342 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och 
kommunkoncern. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag sammanställt 
ekonomiskt resultat per 31 augusti 2020 som för kommunkoncernen uppgår till 269 mkr, att 
jämföra med 208 mkr motsvarande period föregående år. 
 
För kommunen redovisas resultat per augusti på 175 mkr och för helåret prognostiseras 
resultat om 104 mkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Lage Hortlund (SD), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport Piteå kommun 2020 
 Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2020 
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INLEDNING 

Struktur/läsanvisning 

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. 

Rapporten är indelad i följande delar: 

 Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem 

 Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning  

 Drift- och investeringsredovisning 

 Nämnds- och bolagsredovisningar 

 Ekonomiska sammanställningar 

 Nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige 

beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del 

två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen. 

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar 

Periodens händelser 

Centrala händelser under perioden januari till augusti. 

Ekonomi 

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag. 

Mål samt grad av måluppfyllelse 

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna och bolagen 

gör en årsprognos för målbedömningen per respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning 

används. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan. Är målbedömningen förändrad ska varje stycke avslutas 

med en kursiv text som motiverar förändringen. 

 

Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår 

från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhetsanalyser görs i delårsrapport utifrån 

arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt 

område samt ekonomi och personal. 

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”. 

 Albert Einstein 

God ekonomisk hushållning 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 

ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 

lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden 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. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt 

planering redovisas i tabellform enligt följande 

modell: 

 Åtgärder och uppdrag beskriver kort 

åtgärden/uppdraget 

 Status redovisas åtgärdens/uppdragets 

status 

 Beslutad redovisas i vilket dokument samt 

år för beslut av åtgärd/uppdrag 

 Återrapport redovisas tidpunkt för när 

redovisning ska ske 

 Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. 

Nya åtgärder markeras som NY 
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PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH 

LEDNINGSSYSTEM 
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. 

Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska 

områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och 

ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala 

inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och 

kvalitet. 

 

Årshjul 

Årsredovisning 

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell. 

Riktlinjer 

I Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan tydliggör Kommunfullmäktige den politiska viljeinriktningen till 

nämnder och bolag inför kommande planperiod, där förutsättningar i form av utmaningar och uppdrag läggs fast 

inför budget och verksamhetsplanarbetet. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med 

omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena 

samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i 

planeringsprocessen. 

Verksamhetsplan 

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer 

Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. 

Månads- och delårsbokslut 

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) 

signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. 

 

Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp 

enligt bilden ovan. 

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet 

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och brukardialog från ett förvaltnings- och 

kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och 

medskapande. 

 

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund eller 

brukare. 

Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett 

medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. 

Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i 

utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå 
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kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv; 

 Information - Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska 

få veta vad de får för sina skattepengar. 

 Konsultation - När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och 

kundundersökningar. 

 Delaktighet - Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna 

förslag. 

 Medbestämmande - Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många 

beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan. 

Styrkedja 

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. 

Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör 

också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, 

miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer 

som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och 

medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamheter utgår från. 

 

Strategiska områden och övergripande mål 

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har 

kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får 

ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. 

 

 

Page 296 of 400



7 

 

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete 
Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och 

nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som 

visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla 

nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit 

Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning genom att underteckna: 

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och 

regioner att minska koldioxidutsläppen. 

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism 

Tillsammans når vi målen 
Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. 

Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. 

Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga 

samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs. 

Prioriterade mål  

      

  
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 
Alla nämnder och helägda bolag 

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 
Alla nämnder och helägda bolag 

  
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 
Alla nämnder och helägda bolag 

Riktade övergripande mål 

     

  
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

Alla nämnder 

  
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet KS, SBN, SN 

  
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP 

  
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

KS, KFN 

  
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Alla nämnder och helägda bolag 

  
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Alla nämnder och helägda bolag 

  
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, 
PiteEnergi, Pireva, PiteBo 

  
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, 
Pireva 

  
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn 

  
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling KS, BUN, KFN, SBN, PSP 

  
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat. 

KS, KFN, MTN, SN 

Mål för personal och ekonomi 

     

  
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 
jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN 
och alla helägda bolag 

  
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Alla nämnder 

  
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar KS och helägda bolag 

 

Måluppfyllelse 

Piteå 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 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: 
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Analys 

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår 

från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det 

strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra 

det enda underlaget för 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. Mall för målbedömning 

utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen. 

Grund för analysen 

 Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. 

 Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. 

 Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget. 

 "Andra värden" - ej mätbara. 

Redovisning av nyckeltal under året 

 Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade prioriterade mål 

där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall. 

 Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av 

Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan 

ackumuleras till augusti. Del två av nyckeltasbilagan redovisar det senaste utfallet för 

verksamhetsbeskrivande basnyckeltal. 

 Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser 

nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per 

nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande 

basnyckeltal. 

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor. 

God ekonomisk hushållning 

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om 

ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål 

och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena 

samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska 

bedömas i varje kommun. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Den kommunala koncernen 
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Händelser av väsentlig betydelse 

 Rådande pandemi har haft påverkan på kommunens verksamheter, personal och ekonomi 

 Beslut om överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

 Beslut om Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 

 Beslut om Allmänna ordningsföreskrifter 

 Detaljplan del av Stadsön 2:1 Rådhustorget inför Piteå 400 år 

 Förvärv av industrifastighet i Öjebyn 

 Beslut om nytt Näringslivsprogram 

 Riktlinje för bebyggelse Piteå centrum 

 Avsiktsförklaring samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun 

 Gemensam räddningsnämnd har bildats tillsammans med Älvsbyns kommun  

  

Översikt över verksamhetens utveckling 

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  
Prognos 

2020 
2019 

Barn och unga - vår framtid 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller droger   

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
  

 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

  
Demokrati och öppenhet 

 
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens utveckling   

 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  

 
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter   

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet   

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
  

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 
  

 
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling   

 
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska 
använda narkotika eller dopingpreparat.   

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara 
en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser 

  

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 
  

 
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara 
långsiktigt hållbar   
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Måluppfyllelse per strategiskt område 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt 

hållbar 

 Uppfyllt i hög grad 

Makroekonomisk utblick 

Botten passerad 
Återhämtningen efter den hastiga och mycket dramatiska konjunkturnedgång under våren har börjat. Mycket talar för 

att botten är passerad och de flesta bedömare prognostiserar svenskt BNP-fall för helåret 2020 mellan -3,2 till -5,0 %, 

att jämföra med BNP-raset under andra kvartalet som uppgick 

till -8,6 %. Generellt är prognoserna betydligt mer optimistiska 

nu än innan sommaren. Det generella stämningsläget i den 

svenska ekonomin är betydligt ljusare och i de flesta branscher 

stiger nu flera indikatorer sedan ett antal månader tillbaka. Trots 

ökad virusspridning globalt har återhämtningen den sista tiden 

varit stark i de flesta utvecklade länder. Kraftiga stödåtgärder 

från regeringar och centralbanker runt om i världen tycks haft en 

stor betydelse för den återhämtning som nu sker. Den kraftigt 

stigande offentliga skuldsättningen globalt verkar inte bli så stor 

som var rimligt att anta under våren. För många länder, med 

undantag för bland annat USA och Italien, ligger skuldnivåerna 

som andel av BNP på nivåer liknande de efter finanskrisen. 
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Historiskt låga räntor medför att belastningen av den ökade 

skuldsättningen i många fall inte blir allt för tung. Många 

centralbanker stödköper stora mängder värdepapper trots de 

senaste årens historik med kraftigt växande balansräkningar. 

Bedömningen är att det är mer verkningsfullt än att sänka redan 

låga räntor. 

I Sverige ligger arbetslösheten nu kring 9 % och förväntas 

kommande vinter och vår att plana ut och toppa runt 10-11 %. 

Möjligheten till korttidspermittering är och har varit en av de stora 

pandemiåtgärderna för att rädda jobb och möjliggöra en snabbare 

återhämtning. 

 

Låga räntor och höga tillgångspriser 
Inledningen av året präglades av stora rörelser på räntemarknaderna för att de senaste månaderna stanna av. Trots en 

historiskt snabb återhämtning på världens aktiemarknader har räntorna förblivit låga, vilket främst förklaras av 

centralbankernas stora intresse att köpa värdepapper och på så sätt hålla räntenivåerna låga. Den generella 

uppfattningen idag är att det inte tycks finnas något tak för centralbankernas obligationsköp, något som förväntas 

hålla räntorna låga inom överskådlig tid. När styrräntorna är låga är det balansräkningen som blir Riksbankens och 

andra centralbankers viktigaste verktyg. Det som eventuellt kan skapa ett ökat tryck uppåt på räntemarknaderna 

kommande år är det stora lånebehov som flera stora stater, däribland USA, står inför. De låga räntorna gör att 

tillgångspriserna inte skvallrar om att vi är mitt inne i en av de djupaste ekonomiska kriserna i modern tid. 

Exempelvis är guldpriset och breda amerikanska aktieindexet S&P 500 på toppnivåer och i Sverige ökar nu 

villapriserna med runt 8 % i årstakt. 

Direkta effekter på kommunsektorn 
Till följd av pandemin har Riksdagen under våren beslutat om betydande tillskott till kommuner och regioner. Bland 

de åtgärder som får direkt effekt märks ersättning för sjuklönekostnader och en rad olika statsbidrag, de flesta av 

engångskaraktär. Under inledningen av hösten har även ökade statsbidrag för kommande år aviserats. Mycket talar 

för att konjunkturåterhämtningen kommer att ta tid och att det är något år bort innan vi är på BNP-nivåer i linje med 

före krisen. 

Skatteunderlaget förväntas utifrån ovanstående växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit 

normalt under de senaste tio åren. Antalet arbetade timmar förväntas minska kraftigt för 2020 på helårsbasis men 

effekten på skatteintäkterna bedöms inte bli lika dramatisk bland annat till följd av ersättningar som 

permitteringslöner och arbetslöshets- och sjukförsäkringsersättningar. Trenden med en avmattning i ekonomin 

inleddes 2019, men pandemin har påskyndat och ökat dramatiken i förloppet. 

Årlig förändring skatteunderlag riket, % 

 

Kommunsektorns underliggande strukturella utmaningar så 

som demografi, arbetskraftsbrist och investeringsbehov 

kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen återhämtats. 

Pandemin har bidragit till att belysa och aktualisera ett antal 

utmaningar inom bland annat äldreomsorgen. 

Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, 

SCB 

 

Ekonomisk bakgrund 

Piteå kommunkoncern 
Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som 

kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 124 mkr (2017), 152 mkr (2018) och 

157 mkr (2019). 

 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB  
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig 

ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom 

och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen. 

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 105 mkr (2017), 114 mkr (2018) och 126 mkr (2019). 
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Piteå kommun 
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet Resultatets 

andel av skatter och generella statsbidrag (3,5 % år 2019). 

Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar 

kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster. 

Kommunkoncernens samt kommunens resultat 

Koncernen Piteå kommun 

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå 

Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. 

Periodens resultat 

Koncernen Piteå kommun redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2020 på 269 mkr.  

Utfallet är högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 208 mkr. Resultatförbättringen 

härrör både från Piteå kommun och 

bolagskoncernen. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun 

efter finansiella poster beräknas till 209 mkr, 

vilket är högre än budget. I årsprognosen ingår 

inte eventuella kommande nedskrivningar av 

anläggningstillgångar i bolagskoncernen. 

 

Koncernen Piteå Kommunföretag AB  

Periodens resultat 

Koncernen Piteå kommunföretag AB 

redovisar resultat efter finansiella poster för 

perioden januari - augusti 2020 på 133 mkr, 

vilket är väsentligt högre än för samma period 

föregående år. I resultatet ingår dock 

reavinster med 39 mkr (varav 

kommunkoncerninterna med 28 mkr) och en 

nedskrivning av aktierna i Nolia med 2,6 mkr. 

Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är resultatet för perioden likväl bättre än budget och bättre än 

samma period föregående år, då flera av bolagen har förbättrat sina resultat. Detta beror bland annat på att 

reparationer och underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av Coronapandemin. Även 

räntekostnaderna är lägre, trots en ökad låneskuld. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 146 mkr, vilket är lägre än utfallet för 2019, om 

man bortser från reavinster och nedskrivningar men något högre än budgeterat utfall. I årsprognosen ingår inte 

eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar. 

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer. 

 

Kommunens resultat 
Periodens resultat 

Piteå kommuns redovisar resultat per augusti 2020 på 175 mkr (139 aug 2019), motsvarande 10,0 % av skatter och 

generella statsbidrag. Periodens resultat stärks med 50 mkr (61) av minskad semesterlöneskuld. Det förbättrade 

resultatet jämfört med föregående år förklaras av ökade statsbidrag, framförallt bidrag av engångskaraktär till följd 

av pandemin. Skatteintäkterna har, i jämförelse med fjolåret, endast ökat marginellt. Nettokostnaderna ligger också i 

linje med föregående år bland annat tack vare onormalt höga intäkter kopplade till mark- och fastighetsförsäljning. 

Inga tillskott till nämnderna är beslutade till följd av statens krisstöd 2020, utan effekterna av pandemin 

bruttoredovisas. 

Coronapandemins effekter på kommunens ekonomi tycks hittills vara beskedliga på total nivå. Socialnämnden har 

för perioden t.o.m. sista augusti återsökt 17 mkr för ökade kostnader inom vård och omsorg. Utfallet av detta är inte 

klart men totala beloppen som landets kommuner och regioner ansökt om är mer än det dubbla mot hittills aviserade 

tillgängliga medel. Senare i höst finns ytterligare en möjlighet att söka kostnadsersättning hos Socialstyrelsen. För 

perioden april-juli har kommunen fått 16 mkr i statlig ersättning för sjuklönekostnader. Denna ersättning täcker de 

totala sjuklönekostnaderna för aktuell period. Sjuklönekostnaderna uppgår även mer normala år till betydande 

belopp. Under perioden har kommunen haft ökade kostnader med knappt 21 mkr inkl. Socialnämndens återsökning, 

men samtidigt har situationen inneburit att vissa vanligt förkommande kostnader har minskat med drygt 4 mkr som 
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t.ex. resor, utbildningar och färdtjänst, vilket ger en nettokostnadsökning om ca 16 mkr. Vissa verksamheter har även 

drabbats av inkomstbortfall på totalt 2 mkr, eftersom social distansering som förespråkats har b.la. kollektivtrafiken 

varit gratis fram till september och uthyrning av idrottshallar minskade kraftigt under våren. Sammantaget bedöms 

pandemin så här långt ge, i form av uteblivna intäkter och kostnader samt ökade intäkter och kostnader, en ökad 

nettokostnadseffekt om 18 mkr. 

Helårsprognos 

Aktuell prognos ger helårsresultat om 

104 mkr att jämföra föregående år 

31 mkr (augustiprognosen) och 89 mkr 

(slutligt årsresultat). Nuvarande 

prognos är 79 mkr högre än budget, 

varav nämnderna -33 mkr och 

finansieringsverksamheten +112 mkr. 

Bland nämnderna tynger 

socialnämnden samtidigt som 

reavinster från mark- och 

fastighetsförsäljningar stärker 

prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- 

och Investeringsredovisning. 

Finansieringsverksamhetens stora 

prognosöverskott förklaras av en rad 

faktorer där största positiva avvikelsen 

är 84 mkr i ökade statsbidrag 

framförallt kopplat till diverse 

krisstöd. Även ovan nämnda statlig ersättning för sjuklönekostnader påverkar positivt på finansieringen med 16 mkr. 

Även vissa delar inom pensionsområdet prognostiseras till lägre kostnader än budget. På nersidan prognostiseras 

skatteintäkterna lägre än budgeterat med -15 mkr. 

Finansiell stabilitet 

Lång historik av stark ekonomi 
Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott 

skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar 

med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en 

skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Till årsskiftet bedöms låneskulden för långfristiga lån närma sig 

3,0 mdkr, därtill kommer framförallt pensionsskulder på drygt 1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är 

därmed relativt hög utslagen per invånare i en jämförelse med andra kommuner. 

Investeringsbehov pressar kassaflödet 
Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen väl överstigit de nivåer som kan finansieras 

genom eget årligt positivt kassaflöde, vilket har gjort att låneskulden har ökat. Sedan 2009 har långfristiga skulder 

ökat med 0,7 mdkr till 2,6 mdkr vid utgången av 2019. Därtill har dessa investeringar finansierats med en stor del 

eget kapital, vilket i grafen illustreras 

genom minskningen av den egna kassan 

(linjen). Under den aktuella tidsperioden 

har även det årliga överskottet/resultatet 

varit generellt gott, vilket bidragit till att 

fylla på kassan. 

 

Behovet av investeringar bedöms kvarstå 

på hög nivå även kommande år och en 

betydande egenfinansieringsgrad 

förutsätter stabila årliga positiva 

kassaflöden genom överskott på sista 

raden. Även med resultatnivåer i nivå med 

målvärdet kommer en fortsatt hög 

investeringstakt innebära stora behov av 

extern finansiering. Grafen avser 

kommunen och inte den samlade koncernen och i prognosen över likvida medel för 2020 inkluderas den nyupplåning 

som sker under hösten. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera 

låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott. 
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Likviditet och soliditet 

Kommunens soliditet uppgår sista augusti till 70,2 % respektive 46,4 %, exklusive respektive inklusive 

pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Likviditeten hanteras inom ramen för den koncernövergripande strategin 

och betalningsberedskapen bedöms som god. 

Pensionsförpliktelser 

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 081 mkr, varav 862 mkr avser 

ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 16 mkr i jämförelse med 

december 2019. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningarna. Detta gäller 

främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. 

För att möta kassaflödeseffekter av 

pensionsåtagandet har kommunen 

reserverade medel i egen balansräkning, den 

s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan 

totala pensionsförpliktelser och beräknat 

värde på reservfonden, framgår att 822 mkr 

återlånas till verksamheten, d.v.s inte täcks 

av avsatta pensionsmedel. Detta ger en 

konsolideringsgrad på 24 %. Marknadsvärdet 

på reservfonden uppgår per sista augusti till 

259 mkr. Pensionsskuldens belastning på den 

kommunala ekonomin, både resultatmässigt 

och likviditetsmässigt har beaktats i målet om 

årligt resultat motsvarande 1,5–2,0 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Reservfonden har återhämtat vårens nedgång 

i samband med coronaoron på marknaderna 

och är sedan årsskiftet upp drygt 1 %. 

Fonden är vid utgången av augusti något 

underviktad mot aktiemarknaderna, 23 % 

(normalvikt 25 %).              Grafen visar prognostiserade pensionsutbetalningar per år 

 

Strategiska områden 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

 Uppfyllt i hög grad 

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft 1 januari 2020. Ett arbete har inletts i syfte att höja kompetensen 

inom området samt för att säkerställa att verksamheterna lever upp till de krav som ställs. Den planerade 

utbildningen för politiker och ledningsgrupper i Barnkonventionen har flyttats fram på grund av rådande pandemi. 

Till följd av Coronapandemin har många verksamheter som rör barn och unga fått ställas in eller anpassas utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att få en bild av hur pandemin påverkat barn och unga i Piteå har 

Folkhälsorådet påbörjat en sammanställning. Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium har bedrivit 

fjärrundervisning under större delen av vårterminen. På Grans Naturbruksgymnasium har ett större antal elever än 

väntat avbrutit sina studier, vilket kan vara en konsekvens av distansundervisning. För ensamkommande flyktingbarn 

har distansstudier medfört svårigheter i skolarbetet. Det kan även innebära fler underkända gymnasieelever och att 

antalet ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret därmed kan komma att öka. En del nyanlända har 

också fått vänta med att påbörja studier i Svenska för invandrare (Sfi.) Inom Kultur, park och fritids 

verksamhetsområde har också vissa aktiviteter riktade till barn och unga fått ställas in till följd av pandemin, medan 

andra aktiviteter anpassats för att kunna genomföras. Sommardäcket med olika aktiviteter för barn togs fram som ett 

alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. 

Trots pandemin har samtliga unga som sökte vid ordinarie tillfälle erbjudits feriearbete och vid ett extra 

ansökningstillfälle kunde ytterligare ungdomar beredas plats. För att kunna erbjuda alla feriearbete har bl.a Unga 

kommunutvecklare genomförts med 24 deltagare jämfört med nio deltagare tidigare år. 

Personaltätheten inom förskola och fritidshem är fortsatt hög i ett nationellt perspektiv, vilket ger goda 
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förutsättningar för trygghet och kvalitet. I skolan är även skolmåltiderna en viktig del för barns utveckling. Den mat 

som erbjuds ska vara god och näringsriktig så att barnen har kraft och ork att lära. Planering av menyer till förskola 

och skola sker utifrån barnens bästa och delaktighet skapas genom att ta hänsyn till barnens inlämnade åsikter om 

meny och tillagning. Även måltidsmiljön påverkar barnens matupplevelse där åtgärder görs kontinuerligt för att bidra 

till en bättre måltidsmiljö. 

Antalet inledda barn- och ungdomsutredningar har ökat rejält jämfört med förra året. Trenden ses även nationellt. En 

ökad medvetenhet och benägenhet hos både medborgare och profession att anmäla oro för barn som far illa samt en 

ökad tillgänglighet i och med införandet av en e-tjänst för orosanmälan tros bidra till ökningen. Alla inledda 

utredningar under perioden har avslutats inom lagstadgad tid på fyra månader. 

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor. Det har ett ömsesidigt 

samband med den upplevda ökade stressen över skolarbetet som dock har förbättrats under 2020 där bl.a. stress över 

skolarbetet för flickor i åk 7 har minskat med 9,3 procentenheter jämfört med 2019. Barn- och utbildningsnämnden 

har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 2022. 

Andelen unga som uppger att de röker fortsätter att minska, likaså andelen unga som snusar eller dricker alkohol. 

Under de senaste tre åren har inte andelen unga som uppger att de dricker och röker vid enstaka tillfällen minskat. 

När det gäller andelen unga som uppger att de använder narkotika ser resultaten ungefär lika ut jämfört med 

föregående år. 

Tillsynen av inomhusmiljöer och tobak har under året i stort skett enligt plan. Uppföljning av tidigare inspektioner 

vid skolorna visar på att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med påtalade brister. Tobakstillsynen har omfattat 

18 objekt och överlag visat på en godtagbar hantering. Under sommaren har gågatan gjorts rökfri och askkoppar 

plockats bort. 

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Delvis uppfyllt 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

 Delvis uppfyllt 

Under året (jan-aug) har befolkningen ökat med 22 invånare. Kommunens befolkning uppgick den sista augusti 2020 

till 42 303 invånare. Vid halvårsskiftet var Piteå kommun den kommun i Norrbotten som ökat sin befolkning mest, 

+23 invånare. Norrbotten som helhet minskade sin befolkning första halvåret med -345 invånare, av 14 kommuner 

var det endast tre som ökade sin befolkning. 

Befolkningsutvecklingen i Piteå kommun var svag under perioden oktober 2019 till april 2020, -64 invånare, till följd 

av successivt minskande invandring och ett negativt inrikes flyttnetto. Under perioden maj-juli 2020 ökade 

befolkningen med 88 invånare för att sedan minska i augusti med 28 invånare. Mycket tyder på att pandemin 

inledningsvis förskjutit enskilda individers flyttbeslut. Under andra kvartalet 2020 hade Piteå kommun störst inrikes 

nettoinflyttning från kommuner i Norr- och Västerbotten, där de enskilt största befolkningsbidragen kom från 

Älvsbyn (+20) samt Umeå (+28). Då flyttbenägenheten är störst i yngre grupper är det inte orimligt att anta att 

studenter med bakgrund i Piteå i högre utsträckning än tidigare flyttade hem till Piteå när studier på andra orter 

omvandlades till distansundervisning under vårterminens sista månader. Att arbetslösheten under våren initialt steg 

mycket kraftigare i riket än i Piteå kan ha även hållit tillbaka de som normalt skulle flyttat till en annan ort för arbete. 

Under augusti bröts trenden och fler än en normal augustimånad flyttade från Piteå. Summerar man månaderna jan-

aug är skillnaderna i antalet inrikes flyttningar små jämfört med 2019. 

Tabellen nedan visar även att födelseunderskottet jämfört med föregående år, jan-aug, ökat på grund av färre födslar. 

Antalet döda ligger relativt stabilt trots en pågående pandemi. Under året har antalet dödsfall, jämfört med 

medelvärdet 2015-2019, varit något högre i mars och juni samt något lägre i augusti. Någon statistisk signifikant 

över- eller underdödlighet kan inte påvisas i Piteå kommun. 

  2020 jan-aug 2019 jan-aug  

Födda 290 309  

Döda 319 320  

Födelseöverskott -29 -12  

Inrikes inflyttning 868 878  

Inrikes utflyttning 877 888  

Inrikes flyttningsöverskott -9 -10  

Invandring 93 243  

Utvandring 37 38  

Invandringsöverskott 56 205  

Justeringar 4 7  

Folkökning 22 191  
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  2020 jan-aug 2019 jan-aug  

Folkmängd 42 303 42 307  

Trots en ökning under 2020 kommer med största sannolikhet Piteå kommun inte att nå befolkningsmålet 43 000 

invånare i december 2020. Piteå kommun hade, i augusti 2020, 120 invånare fler än den senaste prognosens 

befolkningsframskrivning samtidigt som det är 697 invånare kvar till befolkningsmålet för år 2020. 

Målbedömningen lämnas oförändrad, delvis uppfyllt. 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 

 Delvis uppfyllt 

Arbetslösheten i Piteå ökar som en följd av den lågkonjunktur som följt i pandemins spår. Arbetslösheten i Piteå var 

6,1 procent i augusti 2020 vilket är 0,8 procentenheter högre än augusti 2019. Samtidigt är ökningen endast 0,2 

procentenheter högre än innan pandemin bröt ut i februari 2020. Utvecklingen till trots har Piteå och Norrbotten 

mindre ökningar av arbetslösheten än riket som helhet. I riket var 9,1 % arbetslösa i augusti 2020, en ökning med 2,1 

procent på ett år. Under augusti sjönk arbetslösheten något i riket samtidigt som den i Norrbotten och Piteå ökade. 

Möjligtvis är konjunkturfasen beroende på bland annat branschsammansättning olika i landet. 

Befolkningsminskningen i Norrbotten kombinerat med större investeringar kan vara faktorer som bromsar 

arbetslösheten i Norrbotten. 

Trots pandemin har arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå och Norrbotten fortsatt att minska det senaste året, 

vilket står i kontrast mot rikets utveckling. Kurvorna visar även här en möjlig förskjutning av förloppet då en liten 

ökning av de utrikesföddas arbetslöshet i Piteå och Norrbotten skett under juli och augusti, samtidigt som rikets 

börjat falla tillbaka. Här kan satsningar på extratjänster varit en bidragande orsak till den goda utvecklingen. Gruppen 

utrikesfödda i Piteå är en lite grupp där enskilda insatser eller ut- och inflyttning kan få stora konsekvenser för den 

procentuella utvecklingen. 

  

 

Förskjutningstendensen är extra tydlig i arbetslöshetsstatistiken för ungdomar 18-24 år. Arbetslösheten minskade 

bland ungdomar i Piteå och Norrbotten under vår och försommar för att under augusti öka, då 

ungdomsarbetslösheten samtidigt minskade marginellt i riket. Början på hösten blir avgörande för utvecklingen 

framåt. Goda insatser, utbildning och en förbättrad konjunktur kan rädda många unga från långtidsarbetslöshet. I 

tabellen nedan framgår att det ökningen av arbetslösheten i högre utsträckning drabbat männen. 

  Aug 2020 Aug 2019 
Diff %-
enheter 

 

Arbetslösa 16-64 år % 6,1 5,3 +0,8  

Arbetslösa kvinnor 16-64 år % 5,9 5,6 +0,3  

Arbetslösa män 16-64 år % 6,4 5,1 +1,3  

Arbetslösa 18-24 år % 10,5 8,5 +2,0  

Arbetslösa kvinnor 18-24 år % 8,5 7,0 +1,5  

Arbetslösa män 18-24 år % 12,1 9,7 +2,4  
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  Aug 2020 Aug 2019 
Diff %-
enheter 

 

Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år % 18,5 22,3 -3,8  

Arbetslösa utrikesfödda kvinnor 16-64 år % 16,4 20,9 -5,4  

Arbetslösa utrikesfödda män 16-64 år % 20,5 24,0 -3,5  

Med anledning att ungdomsarbetslöshetens utveckling och läget i stort sänks måluppfyllelseprognosen för helåret till 

delvis uppfyllt. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

 Uppfyllt i hög grad 

På grund av pandemiutbrottet har verksamheterna inom Piteå kommun anpassats för att följa regeringens och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, grundskolor samt gymnasiesärskolan har hållits öppna under 

vårterminen 2020 och åtgärder har vidtagits för att minska eventuell smittspridning inom verksamheterna. Detta har 

även påverkat studiecirklar och biblioteksverksamheten med minskat antal besökare. 

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har bedrivit fjärrundervisning under större delen av vårterminen. Eleverna 

fick möjlighet att besöka skollokalerna vid olika tillfällen och i mindre grupper för att genomföra olika praktiska 

moment eller prov. 

Alla grundskoleelever i årskurs 8 och 9 ska genomföra praktisk arbetslivsorientering (PRAO) som ska omfatta tio 

dagar sammanlagt. Gymnasieelever ska också fullfölja minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) alternativ 

arbetsplatsförlängd utbildning (APU). På grund av rådande omständigheterna beslutade Barn- och 

utbildningsnämnden att inte genomföra PRAO för grundskolan och APL för gymnasieskolan under vår- och 

höstterminerna 2020. 

Trots stora osäkerheter avseende Covid-19 visar Piteå kommuns skolväsende generellt goda resultat över tid och står 

sig väl i en nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service gentemot 

medborgarna, fritidshemmen är väl rustade med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven 

i grundskolan och klarar av gymnasieskolan inom tre år. För vuxenutbildningar visas ett högre inflöde av elever 

jämfört med samma period för 2019, vilket kan förklaras av rådande omvärldssituation. De långsiktiga 

konsekvenserna av pandemin på utbildningsväsendet återstår att se. Med anledning av distansundervisningen har 

gymnasieverksamheten haft begränsade möjligheter att tillhandahålla särskilt stöd till elever i behov och 

omfattningen av utbildningsskulden är svår att bedöma i detta läge. 

Oförändrad målbedömning 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 Uppfyllt i hög grad 

Näringslivet har totalt sett drabbats negativt av pandemin. Besöksnäringen är stor och viktig för handeln, boende och 

restauranger. Branschen omsätter över 600 mkr per år och en nedgång kommer troligen märkas på totalen. 

Nedgången balanseras ut av stark försäljning inom andra branscher och en oväntat bra sommar för flera företag inom 

café, fritid och bygghandeln, men det är oklart hur stor påverkan det ger totalt sett för näringslivet. 

Kommunens arbete har fortlöpt enligt plan förutom en kraftfull förstärkning av arbetet som relaterar till hotell, 

camping, restaurang, evenemang och handel till följd av Covid-19 pandemin. 

Ett stort arbete har lagts på att ha löpande dialoger med företagen. Uppsökande telefonsamtal till olika företag samt 

besök hos handeln och centrumnära företagare har varit uppskattat. Representanter från handeln, restaurang, camping 

och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren, vilket varit värdefullt i 

arbetet med att motverka effekterna av pandemin och skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. Bland annat så 

förändrade kommunens olika verksamheter betalvillkoren för flertalet olika avgifter och tillstånd på önskan av 

företagen, tillstånd för uteserveringar tidigarelades med en månad, information på webbsidor uppdaterades för att ge 

en samlad information och vägledning gällande olika stöd och nyheter. Införande av tillsynsappar och översyn av e-

tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivning till berörda. En företagsakut har bildats dit företagarna 

kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller rådgivning via experter som upphandlats till tjänsten. 

Besöksnäringen och framförallt campingarna förlorade över 150 000 gästnätter från vanligtvis besökande Norrmän 

på grund av stängda gränser. Detta tapp balanserades ut något av hemestrande pitebor och norrbottningar. Initiativet 

Local hero gav en rejäl ökning av intäkterna hos framförallt de lokala restaurangföretagen till följd av ett fokus på en 

mer lokal konsumtion. 

Kommunen bildade en besöksnäringsstab tillsammans med Visit Piteå. Genom denna samverkan skapades mängder 

av nytt innehåll på kommunens webb samt ett flertal kampanjer i sociala mediekanaler. Syftet var att paketera och 

visa upp Piteås alla erbjudande och besöksanledningar. Sommardäcket – en aktivitetspark på parkeringsdäcket löjan 

gav en besöksanledning till stan och förhoppningsvis mer intäkter till caféer och handlare. 

För företag främst inom camping och evenemang har perioden varit katastrofal, dock har antalet konkurser har varit 
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på en relativt låg volym vilket kan tyda på ett starkt näringsliv med hållbara företag. 

Företag inom cafésektorn vittnar om rekordförsäljning och utmaningar att hantera bemanning i denna osäkra tid. 

Försäljningen av exempelvis fiskeutrustning, båtar, trädgård och byggvaruhandel har ökat kraftigt under sommaren. 

Totalt sett så är det fortsatt krisläge och hög osäkerhet för exempelvis evenemangssektorn, boende och handeln 

medan andra branscher och företag haft en mycket stark tillväxt under perioden. 

Ett fortsatt intresse ses inför höstens nystartskurser. Utbudet av utbildningar utvecklas i nära samverkan på 

näringslivet och stärkta insatser för matchning till arbete har skett i samverkan med ett antal lokala företag. För att 

möta ökande varsel sker medverkan i ett antal ESF-projekt i regionen. Piteå Science Park AB har stärkt sin 

kompetens runt innovationsledning och driver totalt åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i Piteå 

och regionen. De har även bidragit i arbetet med att etablera en test- och demomiljö inom kompositer. 

Det pågår flertalet processer gällande expansion, flytt och nyetableringar. Etableringsrådet har haft ett gott inflöde 

med företagsärenden och i princip alla industriområden har ett stort antal markanvisningar som kan leda till 

nyetableringar. Kraftiga satsningar på infrastruktur i olika former sker på Haraholmen, vilket ger goda möjligheter 

för nya etableringar framöver. Planprogram för nästa etapp på Haraholmen är under utveckling. Signaler på att det 

fortsatt är mycket svårt för familjer att hitta hus i Piteå oroar, då det kan påverka kompetensförsörjningen både för 

nyetableringar och existerande företag. 

Genom ett nytt Näringslivsprogram, som antagits av kommunfullmäktige i juni, pekas riktningen ut de närmsta fyra 

åren samt vilka delar som är viktigast att följa upp. Detta tillsammans med ledningsuppdraget "Näringslivsklimat" 

ger en bra styrning för arbetet med att skapa en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Näringslivsavdelningen 

kommer att påbörja ett utvecklingsarbete av näringslivsklimatet genom att fokusera på kommunala bemötande och 

servicefrågor, arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKR:s undersökningen Insikt. 

Sammantaget har vissa delar av näringslivet drabbats hårt av Covid-19 pandemin men näringslivet i Piteå har hittills 

i stort hållit ut på ett bra sätt. Perioden har präglats av en nära dialog och starkt samarbete med företagen, en flexibel 

och effektiv samverkan inom kommunen vilket borde medverka positivt till näringslivsklimatet. Perioden har också 

belyst vikten av kommunalt bemötande och service och visat på hur snabbt värdefulla insatser kan skapas 

tillsammans utifrån företagens behov. 

Pandemin till trots och tack vare de åtgärder som satts in bedöms målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för 

företagande fortfarande uppfyllt i hög grad. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan 

påverka kommunens utveckling 

 Uppfyllt i hög grad 

Den pågående pandemin tydliggör behovet av  ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, 

Piteå som MR-kommun, medborgardialog och lokalsamhällestillit. Under våren har de flesta planerade dialoger 

skjutits upp eller genomförts digitalt. PiteåPanelen har svarat på frågor angående bebyggelseplan Piteå C samt 

inbjudits till ett digitalt möte angående pandemin. Den dialog som kunde genomföras enligt plan var dialog inför 

framtagandet av en genomförandeplan för Piteå kommuns kulturmål. Unga kommunutvecklare kunde genomföras 

med anpassning till pandemin, bland annat användes sessionssalen för gemensamma aktiviteter då en större grupp 

ungdomar än tidigare år gavs möjlighet till  feriearbete som ung kommunutvecklare. Kontinuerligt arbete med att 

utveckla metoder för dialog och återkoppling är viktigt - hur resultaten av dialoger och undersökningar används 

efterfrågas i återkopplingen. Pandemin har stärkt behovet av digitala metoder för dialog som ger större möjlighet till 

deltagande än exempelvis enkäter. 

Pandemin innebär stora utmaningar för arbetet med dialog och delaktighet. Trots det görs bedömningen oförändrad 

målbedömning.  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Uppfyllt i hög grad 

Att utropa Piteå till MR-kommun innebär ett långsiktigt åtagande. Erfarenheter från utbildningar och workshop visar 

att arbetet med information och ökad medvetenhet kring mänskliga rättigheter även fortsättningsvis behöver stärkas. 

En tvärsektoriell bild som kan beskriva hur olika sektorsövergripande perspektiv berör mänskliga rättigheter som ett 

ett stöd till att öka förståelsen och samverkan saknas. Centrala perspektiv är: 

 Jämställdhet, som motsvaras av en rätt till jämställdhet för alla kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Barnets bästa, som säger att beslut som berör barn ska sätta barnets rättigheter och intressen i första rum. 

 Tillgänglighet, som ser till att verksamheter, platser eller lokaler ska fungera för alla, oavsett 
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funktionsförmåga. 

 Folkhälsa, som i rättighetstermer innebär arbetet med att uppfylla rätten till högsta möjliga hälsa för alla. 

 Klimatanpassning, som är viktigt för att infria och säkerställa flera rättigheter, såsom rätten till bostad, rent 

vatten och skälig levnadsstandard på sikt. 

 Förenkla för företag, som kan underlätta för företagare att enkelt få tillgång till relevant information. 

Under våren har det planerade arbetet inför utropandet av Piteå som MR-kommun blivit fördröjt och de planerade 

stödjande insatserna för att öka medvetenheten både inom den kommunala organisationen och bland piteborna har 

inte genomförts då andra aktiviteter utifrån den pågående pandemin har prioriterats. Piteås arbete för 

demokratiområdet inom mänskliga rättigheter är uppmärksammat regionalt och nationellt. En insats på nationell 

SKR-konferens genomfördes i mars. Från Internationellt centrum för lokal demokrati ICLD har ett erbjudande 

kommit om att delta i ett partnerskap på temat mänskliga rättigheter på lokal nivå för att som pilot stötta utvecklandet 

av strategiskt demokratiarbete. 

Andelen personer med utländska bakgrund är fortfarande låg men andelen utlandsfödda i arbete har ökat. 

Den pågående pandemin har påverkat möjligheterna till dialog och planerade utbildnings- och informationsinsatser 

har ej kunnat genomföras. Trots detta föreslås oförändrad måluppfyllelse då en omfattande kommunikationsinsats 

kommer att genomföras i samband med utropandet på FN-dagen den 24 oktober. 

  

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

 Uppfyllt i hög grad 

Jämställdhetsanalyser sker i relativt låg grad. Några exempel på analyser är Kultur, Park och Fritids 

jämställdhetsperspektiv på fotboll och analysen av brukarundersökningar samt Samhällsbyggnads analys av att de 

könsstereotypa valen till utbildningar består. Analyser av nyckeltal utifrån kön för att belysa eventuella 

könsskillnader behöver utvecklas ytterligare. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts har inte visat att service 

och bemötande uppfattas brista i jämställdhet. Den medvetna strategin och utveckling som skett med fler 

digitaliserade e-tjänster m.m. främjar lika behandling av ärenden, vilket också bör vara positivt ur 

jämställdhetsperspektiv. Dock behövs ett synliggörande av genomförda åtgärder och insatser för att komma till rätta 

med eventuell ojämställdhet behöver också utvecklas.  

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Hållbarhetsmålet är sammansatt och i hög grad beroende av utvecklingen för samtliga övriga mål. På kort sikt tyngs 

måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet i år av konsekvenserna av virusspridningen, medan effekterna 

på längre sikt av den är svårare att bedöma. Ett av orosmolnen är att arbetslösheten kan komma att stiga kraftigt och 

eventuellt bita sig fast under längre tid. 

Stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Här har Coronapandemin har fått 

stora ekonomiska konsekvenser för hela föreningslivet och dessa måste hitta nya former för sin verksamhet för att 

överleva. Socialtjänsten har kring social hållbarhet arbetat med arbetsverktyget Funca för personer inom LSS för att 

sätta brukaren i fokus och stärka dennes delaktighet. Inom vården och omsorgen av äldre sker arbete med BPSD-

registret som fungerar på samma sätt, men för personer med demens. I vardagsarbetet märks mot bakgrund av 

pandemin bland annat en allmän och markant ökning av antalet digitala möten. På de särskilda boendena inom 

Socialtjänsten har man också skaffat läsplattor för att anhöriga ska kunna prata med sina släktingar under rådande 

pandemi. 

På ett mer allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. En observation 

som kan göras är att kommunen jämfört med fjolåret tappat placeringar i den miljöranking som Aktuell hållbarhet 

årligen genomför. Kommunen ligger dock fortfarande väl till och nuvarande placering ligger över den genomsnittliga 

under åren 2009 till 2020. En förklaring till att kommunen står sig väl finns i ett långsiktigt arbete, där 

hållbarhetsfrågorna lyfts i styrdokument som plan för hållbarhet, handlingsplan för miljö, klimat och energi samt i 

översiktsplanen. 

Utifrån den handlingsplan som tagits för miljö, klimat och energi pågår planering kring ett betydande antal konkreta 

aktiviteter. Det finns också en ambition att stärka en framåtsyftande hållning till hållbarhet i samband med 
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stadsutveckling och nya arbetssätt provas i samband med arbetet med Stadsutveckling Öster. Hållbarhetsfrågorna rör 

även förvaltning av mark och skog samt naturvården. Den upphandling som ägde rum i början av året medförde dock 

inte en positiv utveckling av andelen miljöbilar i kommunen. För ett fortsatt aktivt arbete i dessa frågor lyfts även 

bland annat behov av en kemikalieplan, utveckling av fossiloberoende transporter, förändringar vid upphandlingar 

och livscykelanalyser vid byggande av kommunala fastigheter. Inom Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas 

fortlöpande med åtgärder som att använda miljögodkända och parfymfria kemikalier i städverksamheten, 

klimatsmarta val av livsmedel i form av lokalproducerade produkter och produkter från hållbara bestånd, mätning av 

matsvinn m.m. Här genomförs även projekt för energieffektivisering och renovering av fastigheter. Fastighets- och 

serviceförvaltningen har också bidragit med teknisk kompetens i ett energiprojekt med solpaneler vid Grans 

Naturbruksgymnasium. 

Tillsynsarbetet inom miljö och hälsa har under året påverkats av spridningen av Coronaviruset och information och 

kontroll enligt nya lagen om tillfälliga smittskyddsärenden har varit i fokus. Utsläppsnivåer och andelen 

livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status bedöms vara stabila. Hälsoskydd har dock noterat problem 

med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. 

Vindkraftsutvecklingen i kommunen medför fortsatt ytterligare utrednings- och tillsynsbehov samt behov av 

deltagande i samråd. 

Ingen förändrad bedömning av måluppfyllelsen. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 Uppfyllt i hög grad 

För att olika grupper i samhället ska känna sig trygga krävs medverkan av många olika aktörer. I Piteå kommun 

omfattar detta flera olika aktiviteter, insatser och metoder. 

Under perioden har omfattande åtgärder genomförts för att höja trafiksäkerheten och tryggheten på gång- och 

cykelbanor. En stor del av insatserna har fokuserat på att höja säkerheten för barn. Till exempel har Olof Palmes gata 

byggts om för att underlätta elevernas väg till och från skolan. I Hortlax har infarterna till skolområdet minskats, 

både i antal och i bredd, samt att gång- och cykelvägen på Bisittarevägen försetts både med belysning och 

kantstensavskiljning. Vid Backgårdsskolan i Norrfjärden har en ny belyst gång- och cykelväg anlagts. Belysning är 

en viktig faktor för trygghet och förutom de ovanstående åtgärderna har en belyst gångbana byggts längs 

Djupviksgatan och belysningen på Nils Edéns gata samt på Allén har förbättrats. Under sommaren har tiotal 

områden, gator eller delar av gator i kommunen asfaltsbelagts samt att förändrade hastighetsbegränsningar införts på 

ett antal ställen. För närvarande byggs det på Rådhustorget som framåt blir ett gångfartsområde. Att höja säkerheten 

och tryggheten i trafiken är ett ständigt pågående arbete i kommunen. 

Piteå kommun och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet och bland annat har aktiviteten ”Pitebor på 

stan” och trygghetsvandringar genomförts. På grund av oroligheter vid busstationen har det under vissa perioder 

krävts stadigvarande närvaro av väktare och övrig tid mer eller mindre tät rondering. Arbete pågår med att finna 

alternativa lösningar för att komma tillrätta med situationen. Lanseringen av e-tjänst för orosanmälningar för barn 

som far illa har förenklat för medborgarna att anmäla vilket också märks i ett ökat antal orosanmälningar. I februari 

genomfördes en utbildningsinsats i hjärt- och lungräddning för kommunens medarbetare med cirka 200 deltagare. 

Mätning av förekomst av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och åtgärder har satts in 

om det behövts. 

Arbetet för ökad tillgänglighet utvärderas löpande och är en del i den ordinarie verksamheten. ”Fritid för alla” arbetar 

för att erbjuda fritidssysselsättningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Åtkomst till gröna 

miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och plan 

har upprättats i syfte att verka för en varierad natur med biologiska och rekreativa värden. Tillgängligheten på 

naturreservatet Sandängesstranden förbättras genom att spänger byggs över de mer otillgängliga områdena i 

reservatets norra del. Gågatan har gjorts rökfri och är därmed även tillgänglig för personer med besvär av passiv 

rökning. Projektet ”Boken”, som fortsätter under 2020, fokuserar dels på att kartlägga medborgarnas behov av att få 

böcker levererade direkt till hemmet och dels på att skapa nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner 

som kan hjälpa till med förmedlingen av böcker och andra medier till de som behöver det. För att nå alla kommunens 

medborgare ska informationen på hemsidan både vara uppläsningsbar samt att texterna är skrivna med ord som går 

att förstå. 

Coronapandemin har påverkat verksamheterna, vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras enligt plan samt att 

situationen har krävt framtagande av nya akuta lösningar. Kollektivtrafiken har bibehållit turtätheten då 

busschaufförerna skyddats från närkontakt med passagerarna genom att närområdet kring förarna har spärrats av 

samt att på- och avstigning sker via de bakre dörrarna. Bussresorna var från mitten av mars till den 15 juni 

avgiftsfria, därefter har möjligheten att betala med kontanter upphört. Nationellt beslut togs att införa besöksförbud 

på särskilda boenden för äldre i syfte att skydda de boende från smitta av Covid-19. Sociala kontakter är viktigt för 

hälsan och för att de boende skulle kunna prata och samtidigt se sina nära och kära utrustades alla boenden med 

digital teknik samt att fysiska träffar utomhus möjliggjordes genom att plexiglas sattes upp. 
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Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad. 

 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 Uppfyllt i hög grad 

I kommunens bostadsförsörjningsplan anges hur många bostäder som bör tillkomma per år för att bostadsbehoven 

ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål i det avseendet kommer att kunna 

nås. Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten, som presenterats av Boverket, råder underskott på bostäder i 

kommunen som helhet och i centralorten, medan det i kommunens övriga delar råder balans. Den redovisade 

bedömningen är även att det mönstret kommer att kvarstå på tre års sikt. Enligt aktuella uppskattningar kommer 

63 % av det uppsatta målet för bostadsbyggande att kunna nås till och med år 2021. Ett arbete har inletts för att ta 

fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommande fyraårsperiod. 

Bland de särskilda utmaningar som har identifierats när det gäller bostadsförsörjningen märks en brist på billigare 

bostäder samt en låg andel bostadsrätter, där det senare bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Mellan 

åren 2012 och 2019 ökade enligt Svensk mäklarstatistik priserna i kommunen för bostadsrätter med 187 %, för villor 

med 70 % och för fritidshus med 52 %. Under de senaste 12-månaderna ökade priserna för villor med 12-13 %. För 

bostadsrätter kan den senare utvecklingen inte redovisas på grund av för få försäljningar. 

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av 

behovet av bostäder. Ett planbesked kan också väntas inom kort för ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. I 

dagsläget är det dock färre som väntar på plats på särskilt boende för äldre, vilket till viss del kan förklaras med att 

Ängsgården öppnade förra hösten. Effekten av detta har verksamheten sett först i början av detta år. Även pandemin 

kan ha påverkat minskningen av kön till särskilt boende. Däremot ses en viss brist på demensplatser, eftersom en 

Covidavdelning har prioriterats under året. När det gäller en ny bostad med särskild service har man under året fått 

göra ett omtag, eftersom förutsättningarna för ett nytt boende har förändrats då det första alternativet bedömdes inte 

vara optimalt. 

Jämfört med fjolåret ökade antalet bygglovsansökningar fram till och med augusti med drygt 15 %. Merparten av 

ökningen rörde mindre byggprojekt, inträffade under sommaren och kan vara en effekt av spridningen av 

Coronaviruset. Mot bakgrund av utvecklingen under senare år finns det fortsatt en allmän risk att byggmarknaden 

under en tid kan komma att sakta in. 

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad trots att bostadsförsörjningsplanens volymmål inte nås fullt ut. 

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

 Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs av de strategier som finns i kommunens 

översiktsplan. Planen tar hänsyn till såväl lokala behov som behov av regionala och nationella samband. Planen utgör 

även kommunens trafikstrategi och berör bland annat förutsättningar för persontrafik, godshantering, säkerhet och 

effektivitet i vägtransportsystemet, kollektivtrafik, möjligheterna att gå och cykla, men även frågor om digital 

infrastruktur, avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning. 

Kommunen samverkar med andra för att Norrbottniabanan förverkligas och ett projekt kring trafiknoder efter banan 

har inletts. Vindkraftsutbyggnaden innefattar även arbete med frågor som berör utveckling av kraftledningsnätet. 

Piteå hamn utvecklas i syfte att stärka dess kapacitet och funktion. Infrastrukturarbetet omfattar även övergripande 

arbete för klimatanpassning och förberedelser pågår inför byggandet av ett dagvattenmagasin i staden. Större projekt 

med fokus på den lokala strukturen har bland annat rört utvecklingen av Rådhustorget, exploatering kring 

bostadsområdena Ljungheden, Strömnäsbacken och Lekattheden samt parkering vid Norrmalmia. Större gatuarbeten 

har rört Djupviksgatan, Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. 

Under årets inledning belastades vinterväghållningen genom ett större behov av halkbekämpning än vanligt, vilket i 

någon mån har fått följder för det löpande barmarksunderhållet. Den nya upphandlingen av kollektivtrafik har 

slutförts, vilket bland annat innebär att trafiken i framtiden kommer att drivas med el-bussar. Coronaspridningen har 

under det första halvåret medfört att resandet med kollektivtrafik minskade med drygt 12 %, främst till följd av 

övergång till distansstudier för gymnasieelever. Arbete har pågått enligt plan med bredbandsutbyggnad på 

landsbygden och en uppdaterad bredbandsstrategi är på väg till beslut. 

Trots den påverkan Coronaspridningen har haft bedöms måluppfyllelsen vara oförändrad. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

 Delvis uppfyllt 

Beslutet att begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer fick stora konsekvenser för kulturverksamheten. 

Från mitten av mars ställdes i princip alla publika arrangemang in. Hur hösten kommer att utvecklas är svårt att sia 

om. Att kulturföreningarna ska kunna arrangera som vanligt är uteslutet så länge pandemirestriktionerna råder. 
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Troligen kommer föreningarna flytta sina arrangemang till större lokaler och anpassa sig efter gällande restriktioner 

förutsatt att deras budget räcker. Beslutet att tillåta upp till 500 personer för sittande grupper kommer att innebära 

större möjligheter att genomföra olika kulturarrangemang. 

Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade upp under våren p.g.a. 

Coronapandemin. Det är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Det finns 

behov av att avvakta utvecklingen på kulturområdet, inte minst på ett nationellt plan. Beslut är taget att skjuta på 

genomförandet och istället upprätta en tillfällig coronaplan för hösten/vintern, vilken beräknas vara färdig under 

september. 

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete m.m. Arbetet 

under året har bland annat omfattat utveckling av kyrkstaden i Öjebyn, utveckling och ombyggnation av 

Rådhustorget samt insatser för att kunna bevara Gröna villan när Christinaprojektet ska genomföras. 

På grund av Coronapandemins påverkan sänks måluppfyllelsen till delvis uppfyllt. 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 

 Delvis uppfyllt 

Under våren och sommaren har, på grund av Coronapandemin, många av aktiviteterna som är kopplade till målet inte 

kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Det beror bland annat på att olika samverkanspartners behövt 

ställa om sina verksamheter. Konsekvenserna av detta innebär att delgivning av information, utbildningar, utåtriktade 

aktiviteter samt samverkansmöten skjutits upp. En aktivitet som genomfördes under februari var en utbildning i 

samarbete med Region Norrbotten kring Alkohol och äldre, där ca 200 personer deltog. 

Under första halvåret har Alkohol- och narkotikagruppen haft 300 besök fler än föregående år, vilket kan förklaras 

med start av fler behandlingsformer i egen regi samt en ökad medvetenhet i samhället om att tidigt söka hjälp. 

Antalet LVM-ansökningar med verkställighet har ökat betydligt sedan samma period ifjol, vilket påverkar antalet 

vårddygn och kostnader. Antalet placerade enligt Socialtjänstlagen är dock något färre än förra året. På Nygården, ett 

boende för personer med missbruksproblematik, har det varit oroligt under våren. Ett arbete har inletts för att se över 

verksamheten. 

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en i huvudsak god efterlevnad av de regler som finns. 

Spridningen av Coronaviruset har dock medfört omfattande behov av information och dialog om hur situationen bör 

hanteras. Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering har genomförts. En bedömning är även att 

alkoholförsäljningen hos tillståndshavarna minskat under året, vilket kommer att få konsekvenser för alkohol-

tillsynens intäkter nästa år. Tobakstillsynen har i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer till följd av den 

nya lagen från ifjol och visar i övrigt på en godtagbar hantering av produkterna vid försäljning i handeln. 

Trots inverkan av Coronaspridningen bedöms måluppfyllelsen vara oförändrad. 

Ledningsuppdrag 

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder 

 Pågår 

Aktiviteter för att öka inflyttningen av personer i arbetsför sker på olika sätt. Kopplat till rekrytering finns olika 

samarbeten för att attrahera personer regionalt och lokalt. Tillsammans med Luleåregionen sker eventet Hemlängtan. 

På grund av Corona blev vårens planerade event på Junibacken inställt till förmån för ett digitalt event. Fördelen, 

förutom det uppenbara att det sparade tid och pengar, var att kommunen nådde personer utan koppling till Piteå och 

Norrbotten. Nackdelen är att det är svårt att nå ut och att skapa den kontakt man får när man träffas fysiskt. Andra 

samarbeten är PS.Saknar dig tillsammans med Skellefteå kommun och näringslivet i Piteå med ambitionen att 

underlätta medföljande-rekryteringar. 

Ökad inflyttning i arbetsför ålder är ett prioriterat ledningsuppdrag och under våren har kartläggning genomförts i 

syfte att få en samlad bild av de aktiviteter som genomförts. Ambitionen är att ta fram en genomförandeplan för att 

samordna och prioritera aktiviteter för att nå målet. 

Näringslivsklimat 

 Pågår 

Ett stort arbete har lagts på att ha löpande dialoger med företagen. Uppsökande telefonsamtal till olika företag samt 

besök hos handeln och centrumnära företagare har varit uppskattat. Representanter från handeln, restaurang, camping 

och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren, vilket varit värdefullt i 

arbetet med att motverka effekterna av pandemin och skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. En företagsakut 

har bildats dit företagarna kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller rådgivning via experter som upphandlats till 
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tjänsten. 

Näringslivsavdelningen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete av näringslivsklimatet genom att fokusera på 

kommunala bemötande och servicefrågor, arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKR:s 

undersökningen Insikt. 

Piteå MR- kommun 2020 

 Pågår 

Utropandet av Piteå som MR-kommun är en metod i syfte att öka måluppfyllelsen för det prioriterade målet "Piteå 

präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund". Arbetet för att Piteå ska utropa sig till MR-kommun 

har sin utgångspunkt i den femårsplan för mångfald och mänskliga rättigheter vilken är ett uppdrag från 

kommunstyrelsen. På grund av den pågående pandemin är utropandet uppskjutet till FN-dagen i oktober 2020. 

Utropandet omfattar hela Piteå som ort såväl kommuninternt arbete som samarbete med andra i form av folkbildning 

för pitebor, föreningar och företag. Utropandet sker genom en extern publik fotokampanj samt kommuninternt 

informationsarbete via intranätet Insidan. Under oktober planeras ett digitalt event med högtidstal och kulturinslag 

samt ett antal insatser vid kommunfullmäktiges sammanträde, Näringslivsfrukost m.m. 

Arbetet för Piteå som MR-kommun är en naturlig följd av det mångfaldsarbete som pågått under lång tid, och 

långsiktiga insatser bör göras för att säkerställa och upprätthålla arbetet för Piteå som etablerad MR-kommun. 

Tillit 

 Pågår 

Uppdraget att arbeta med att utveckla tilliten har ett internt och ett externt perspektiv. Under perioden har en plan 

utarbetats. Den baseras på att fokusera på det interna perspektivet vilket i sin tur ska leda till bättre förutsättningar att 

stärka en redan relativt hög tillit från medborgare och näringsliv. 

Den framtagna planen sträcker sig till en bit in på 2021. Förslag på förändringar är framtagna som kommer att 

innebära justeringar i nuvarande personalpolicy där kommunfullmäktige ännu tydligare kan lyfta fram tillitsaspekten, 

dess beroenden och värde för medborgarna. Personalpolicyn föreslås också harmonisera än mer med 

Tillitsdelegationens vägledande principer. 

Planen innehåller vidare aktiviteter som workshop och föreläsningar genom chefsforum under hösten för att senare 

utarbeta underlag och verktyg till den enskilda arbetsplatsen för att arbeta med att främst stärka tilliten mellan 

medarbetare och mellan medarbetare och chef. 

Flickors och kvinnors hälsa 

 Pågår 

Kartläggning, processbeskrivning samt genomförandeplan har tagits fram. Några av kommunens övergripande 

nyckeltal har kopplats till ledningsuppdraget. Även genomgång och identifiering av Koladas statistik för Agenda 

2030 finns i genomförandeplan. Genomförandeplan som deltas in i olika faser är godkänd. Fas 1 innebär att ta fram 

en föräldrastödsstrategi samt att träffa förvaltningarnas ledningsgrupper för att beskriva "Bra kan bli bättre", en 

samling förslag där förvaltningarna kan utveckla det hälsofrämjande arbetet på olika sätt. 

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra 

 Pågår 

Fördjupade översiktsplaner för de fem landsbygdscentra är antagna av fullmäktige. En handlingsplan är påbörjad. En 

arbetsgrupp har utsetts som kommer att ta fram tidplan för realisering av fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Landsbygdscentra och därmed handlingsplanen. 

Klimatanpassning 

 Pågår 

Projektplan för arbete med framtagande av handlingsplanen beslutades av kommunens ledningsgrupp i april och 

därefter tilldelades resurser från respektive förvaltning. 

Ett stort antal arbetsmöten har genomförts tillsammans med förvaltningarna, där en uppdatering av tidigare 

genomförd riskanalys gjorts samt en sammanställning av aktiviteter i en handlingsplan pågår. Ett sammanfattande 

dokument (planeringsunderlag) håller på att tas fram som beskriver bakgrunden till klimatanpassningsbehovet i 

kommunen och vilket arbetet som redan har genomförts. 

Förslag till handlingsplan planeras kommer att presenteras i oktober. 
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Kompetensförsörjning 

 Pågår 

Under våren har en nulägesanalys genomförts av personalavdelningen. Alla förvaltningarnas ledningsgrupper har fått 

möjlighet att först enskilt och sedan tillsammans med personalavdelningen reflektera kring de nio strategier som 

SKR har tagit fram för att klara kompetensförsörjningen. Utifrån nulägesanalysen har förslag till 

kompetensförsörjningsstrategi tagits fram som består av både övergripande strategier och förslag på aktiviteter 

kopplade till dem. Under hösten ska flera referensgrupper (Central samverkansgrupp, Personalspecialister, 

Processledare) lämna synpunkter på förslaget innan det presenteras för kommunens ledningsgrupp i oktober. Där 

kommer det också att lämnas förslag på hur förvaltningarna ska arbeta med eventuell kompetensförsörjningsstrategi 

samt vilket stöd personalavdelningen kan ge i arbetet. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 

 Pågår 

Förväntan på förnyade samhällstjänster från offentlig sektor växer snabbt samtidigt som välfärdsutmaningar, 

lagstiftning, snabb teknikutveckling och kompetensbrist utgör begränsande faktorer för utveckling. För att stimulera 

utveckling har tidigare ett treårigt centralt innovationsprojekt drivits. Idag finns handlingsplan för 

verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Planen utgår från nationella strategier och pekar ut åtgärder som 

syftar till att stärka verksamheternas förmåga till förnyelse och digital samverkan. 

Arbetet med att förnya centrala funktioner som Projektkontor och IT-avdelning har påbörjats. Metoder och arbetssätt 

anpassas för att bättre kunna stötta verksamheterna i deras utveckling. Plattformar för e-tjänster, e-arkiv och digitala 

arbetsplatser införs för att möjliggöra automatisering och ökad möjlighet för medborgare att även få service på 

distans och utanför kontorstid. Behovet av förnyad struktur och metoder för systemförvaltning har konstaterats 

nödvändiga för att kunna möta den utvecklingstakt som pågår. Detta arbete har påbörjats. 

Möjligheten att främja en innovativ kultur, påskynda förnyelsearbete och stärka samverkan är dock starkt begränsad. 

Flera processer, funktioner och projekt är underfinansierade och ledningsuppdraget saknar helt budgetmedel för 

innovationsarbete och utvecklingsprojekt. Att stärka ledning och styrning, säkerställa både fasta och rörliga resurser 

och våga prioritera mellan satsningar blir därför mycket viktigt i Piteå kommuns fortsatta utveckling inom 

verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. 

Väsentliga personalförhållanden 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 

attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

 Uppfyllt i hög grad 

Kommunkoncernen 

Personalanalysen redovisar personalmålet för Piteå kommunföretag och Piteå kommun; Piteå kommun och de 

kommunala bolagen ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. 

Hälsofrämjande arbetsplats 

Bolagskoncernen 

Sjukfrånvaron är generellt låg bland bolagen. Corona har haft en begränsad påverkan i de kommunala bolagen och de 

beskriver en marginell ökning av sjukfrånvaron. Undantaget är Piteå Science Park där man haft stor påverkan av 

pandemin. Stora anpassningar av verksamheterna för att följa myndigheternas riktlinjer har genomförts. PiteBo har 

förstärkt skyddskommittén med en administrativ funktion för att uppgradera dokumentationen kring 

arbetsmiljöarbetet. PiteEnergi har genomfört en undersökning hur Corona påverkat arbetssituationen och utifrån 

myndigheternas riktlinjer anpassat arbetssätt för att minimera risk för sjukfrånvaro. 

PiteEnergi har stärkt sin rehabiliteringsprocess och arbetar aktivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron, vilket 

resulterat i att framförallt långtidsfrånvaron minskat, från 2,6 % till 1,0 %. Företaget har stort fokus på friskvård och 

utmanar regelbundet medarbetarna i olika aktiviteter. Både PiteEnergi och PiteBo erbjuder hälsoundersökning för 

samtliga anställda och vid behov erbjuds stöd. 

Piteå kommun 

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och krävt stora anpassningar av nya arbetssätt 

för att klara verksamheternas grunduppdrag samt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukfrånvaron i 

kommunen ökade kraftigt under pandemins början som en följd av att man följde rekommendationerna. I maj 
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började sjukfrånvaron sjunka till mer normala nivåer och i juli var sjukfrånvaron till och med lägre än tidigare år. 

Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, kvinnorna ligger som vanligt betydlig högre än 

männen, precis som det ser ut i andra kommuner och kan förklaras av att de flesta anställda i kommunen är kvinnor 

(79 %). 

 

Innan pandemin var sjukfrånvaron på väg åt 

rätt håll, vilket var ett resultat av många och 

långsiktiga satsningar inom hälsoområdet. 

Mycket har handlat om att arbeta med 

kulturen på arbetsplatsen, men på grund av 

pandemin skedde en snabb omställning av 

verksamheterna och många aktiviteter blev 

satta på paus. Ambitionen är att återigen 

sätta fokus på sjukfrånvaron under hösten 

och fortsätta arbeta med kulturen på 

arbetsplatsen. 

I syfte att se en mer långsiktig trend mäts 

sjukfrånvaron på de senaste 12 månader (så 

kallad ackumulerad sjukfrånvaro). 

 

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron i juli är 6,0 %, i 

jämförelse med 5,4 % samma period förra året. Färre 

personer är långtidssjuka (sjukfrånvaro över 59 dagar) än 

samma period förra året från 48 % till 40 % i år. Det är 

framförallt korttidsfrånvaron upp till 14 dagar som gör att 

sjukfrånvaron ökar, både bland kvinnor och män, detta 

bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal 

personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar 

på 12 månader, så kallad normal frånvaro. Detta tal 

sjunker från 71 % till 63 %, det innebär att fler personer, 

framförallt kvinnor, varit sjuka under de senaste 12 

månaderna. Det är mest troligt en följd av de restriktioner 

som råder till följd av pandemin. Frånvaron ökar inom 

alla åldersgrupper, men mest bland kommunens yngsta medarbetare. 

 

Sjukfrånvaro i % 
Ackumulerat 12 

månader aug - juli 

Piteå 
kommun 

AB 
PiteEnergi 

AB PiteBo PIREVA AB 
Piteå Science 

Park AB 
PNF AB 

1. Total sjukfrånvaro 6,0 2,2 4,6 2,8 2,5 1,4 

2. Andel sjukfrånvaro >59 
dagar 

40,5 21,4 51,7 32,7 26,6 0,0 

3. Sjukfrånvaro kvinnor 6,6 2,1 2,4 1,2 3,5 0,8 

4. Sjukfrånvaro män 3,5 2,3 5,5 3,2 0,0 1,8 

5. Sjukfrånvaro <29 år 6,1 1,9 0,5 1,7 0,6 0,0 

6. Sjukfrånvaro 30-49 år 5,7 2,7 1,7 2,4 2,2 0,4 

7. Sjukfrånvaro >50 år 6,2 1,4 6,4 3,3 5,4 2,1 

 

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 

Bolagskoncernen 

PiteEnergi arbetar fokuserat med företagets värderingar. Att medarbetarna har möjlighet att utvecklas är viktigt och 

något som även bidrar till utveckling av verksamheterna. Arbetet har resulterat i förnyad certifieringen som ett 

GreatPlaceToWork. Företaget arbetar utåtriktat mot skolor och olika nätverk för att skapa intresse för branschen. Att 

ta emot praktikanter och examensjobb är också viktiga faktorer för att säkra intresse och kompetens framgent. 

Ledarskap är en förutsättning för att vara attraktiv arbetsgivare därför är utveckling av ledarskapet viktigt för att 

behålla goda ledare och attrahera nya. Piteå Hamn har en större utmaning då bolagets verksamhet vuxit och 

regelverkstrycket ökat de senaste åren. Något som resulterar i en alltmer ansträngd situation vad gäller personella 

resurser, vilket får negativ påverkan på bolagets attraktivitet som arbetsgivare. Pireva arbetar aktivt för att attrahera 

kvinnor till en traditionellt mansdominerad bransch, bland annat genom att lyfta fram kvinnor i olika 

kommunikationskampanjer. 

Piteå kommun 
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Rekryteringssituationen i Piteå kommun har främjats på grund av de många uppsägningar och permitteringar som 

skett i Piteå under våren. Bland annat uttrycker socialtjänsten att de haft något lättare att rekrytera rätt kompetens till 

sommarens vikariat. Under årets första del har kommunen haft något fler utlysta tjänster ute (175 kontra 168 under 

fjolåret). Den största delen står utbildningsförvaltningen för. Tillsättning av tjänster inom socialtjänsten sker till stor 

del genom att vikarier konverterar till tillsvidaretjänster, något man gör efter att ha arbetat 720 dagar som vikarie. 

Antal inkomna jobbansökningar har ökat med 27 % i förhållande till förra året. De flesta som söker och får jobb i 

kommunen är kvinnor, 69 % kvinnor och 31 % män. Det är fortsatt svårt att rekrytera lärare inom matematik och 

naturvetenskapliga området, yrkeslärare, bygglovshandläggare, bygginspektörer och i viss mån inom IT-området. 

Det har tidigare varit en stor utmaning att rekrytera sjuksköterskor, men ansökningarna från kompetenta 

sjuksköterskor har ökat den senaste tiden. 

Antalet medarbetare ökar något och nu arbetar 4105 personer i kommunen, det är framförallt socialtjänsten som ökar 

och är därmed kommunens största förvaltning. Utbildningsförvaltningen minskar något troligen en följd av den 

organisationsförändring som skett under året. Könsfördelningen inom Piteå kommun är ojämn, 79 % är kvinnor. De 

flesta är mellan 30 - 49 år, medelåldern för både kvinnor och män är 47 år. 

Under första halvan av året har 67 personer tagit ut ålderspension, 53 kvinnor och 14 män, något färre än samma 

period förra året då 77 personer tog ut pension. De flesta har varit mellan 64-65 år. 

I syfte att säkra kompetensförsörjning för framtiden marknadsförs kommunen i olika sammanhang med strävan att nå 

så brett som möjligt avseende ålder och kön. Som exempel träffar kommunen högstadieelever på skolans 

branschdagar, studenter genom arbetsmarknadsdagar på universitet och ambitionen är att nå den äldre målgruppen 

genom sociala medier och på hemvändarevent. Vissa evenemang ställdes in och vissa ändrade form på grund av 

pandemisituationen, exempelvis Hemlängtan som genomfördes digitalt. 

Jämställda arbetsplatser 

Bolagskoncernen 

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning men målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning 

i ledningsgrupperna pågår. PiteEnergi påtalar vikten av att kvinnor, vilka är det underrepresenterade könet, ska känna 

tillhörighet och känna sig inkluderade och få tillhöra arbetsgrupper/nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi 

pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten, som exempel: analyser av annonser, årlig utbildning i 

likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter etc. Inom bolagen har i princip 

samtliga anställda heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, där 

det är fler män än kvinnor som har deltidsanställningar. 

Piteå kommun 

En stor andel av medarbetarna har en heltidsanställning, 96 % (undantaget personliga assistenter samt de med någon 

form av deltidspension) andelen är lika hög för både kvinnor och män om man ser till totalt för kommunen. En mer 

detaljerad analys visar att männen har en högre grad av heltidsanställning än kvinnor inom vissa förvaltningar, 

exempelvis inom Fastighet- och serviceförvaltningen. Nyttjandet av timanställningar inom Piteå kommun minskar 

något i förhållande till föregående år och motsvarar 273 årsarbetare, i jämförelse med 285 förra året. Så långt det är 

möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar. Det finns faktorer som gör att kommunen inte helt 

kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna önskemål. Det är något 

fler män som arbetar som timanställda än förhållandet mellan totalt antal anställda kvinnor och män. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
  

 Faktaruta - God ekonomisk hushållning  

 Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. 
Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. 

 

 

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och 

ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt 

lagen ska bedömas i varje kommun. 

Prognosen för helåret 2020 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. 

Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål förutom "Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet" och 

"I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling" jämfört med årsbokslutet 2019. 

Dessa båda mål sänks i prognosen till Delvis uppfyllt från tidigare Uppfyllt i hög grad med pandemins effekter som 

huvudsaklig förklaring. 

Utfallet för perioden januari-augusti visar på såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med kommunens mål. 

Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget Socialnämndens 
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ekonomiska måluppfyllelse. För att Socialnämnden på sikt ska uppnå en ekonomi i balans har kommunstyrelsen gett 

kommunchef, socialchef och ekonomichef ett omfattande flerårigt uppdrag där delrapportering sker fortlöpande. 

Piteå kommun har en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning, och marknadsföringsinsatser av 

kommunen har planerats i strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön. Den rådande pandemin har 

begränsat arbetet under 2020. 

Sjukfrånvaron inom bolagskoncernen är låg. Sjukfrånvaron för kommunen har haft en positiv utveckling de senaste 

åren i jämförelse med närliggande kommuner och nationen. Under 2020 ses en negativ utveckling av 

korttidsfrånvaron, troligen till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin. Kvinnornas och 

männens frånvaro har ökat jämfört med samma period föregående år. 

Befolkningsutvecklingen under perioden samt prognosen för kommande år visar fortsatt på betydligt långsammare 

ökningstakt än befolkningsmålet. För att möjliggöra en fortsatt god befolkningsutveckling görs många insatser inom 

samhällsbygget, i syfte att stärka såväl stad som landsbygd. 

Arbetslösheten har under perioden ökat till följd av konjunkturavmattning och restriktioner i pandemins spår. 

Andelen utrikesfödda är relativt låg i Piteå jämfört med riket i snitt. Inom kategorin utrikesfödda är arbetslösheten 

betydligt högre än inom andra kategorier arbetstagare i kommunen. 

De kommunala verksamheterna har ett tydligt uppdrag att stärka näringslivsklimatet. Dialog med och stöd till 

närsamhället i form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att Piteå fortsatt ska vara en attraktiv 

ort att leva och verka i. Det arbetet har intensifierats under den rådande pandemin. 

Folkhälsoarbetet är en viktig del av verksamheternas insatser för att förbättra barn och ungas upplevda trygghet och 

välmående. Förebyggande och behandlande insatser görs mot missbruk. 

Skatteunderlagsprognosen för kommande år visar tydliga signaler på att kommunens intäkter inte kommer utvecklas 

i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka. Riksdagen har under året beslutat om olika former av 

pandemistöd till kommuner och regioner i form av tidsbegränsade generella statsbidrag 2020 och fler insatser är 

föreslagna inför kommande år. 

I syfte att möta utmaningar inom demografiutvecklingen och behovet av förnyat kommunalt fastighetsbestånd 

genomförs omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden. 

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott, -33 mkr, främst till följd av Socialnämndens årsprognos om -

64 mkr. Socialnämnden har fortsatt en ökad efterfrågan på välfärdstjänster bl.a. till följd av fler äldre med stora 

omsorgsbehov, hårt tryck på Barn och familj samt Missbruksvård. Kommunstyrelsen, Barn- och 

utbildningsnämnden, Fastighets- och servicenämnden, Kultur och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden 

lämnar årsprognoser med överskott mot beviljad budget som sammantaget matchar ungefär halva Socialnämndens 

prognostiserade underskott. Sammantaget bedöms kommunens verksamheter, trots årets utmaningar, fortsatt leverera 

service och tjänster av god kvalitet till medborgarna. 

Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 175 mkr. Semesterlöneskuldens 

förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 50 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 104 mkr. 

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens 

ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har 

ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. 

Kommunkoncernen redovisar överskott för perioden om 269 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna 

överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga 

målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag. 

Utmaningarna som kommunen står inför kommande år är väsentliga att ta fasta på. Kommunens kostnader ökar till 

följd av den demografiska utvecklingen, de omfattande investeringsbehoven och utmaningen med att leva upp till 

krav som följer av statliga reformer. Utifrån den låga takten i befolkningstillväxten och den svaga 

konjunkturutvecklingen förväntas kommunens intäkter framgent inte öka i samma takt som varit fallet de senaste 

åren. Regeringens aviserade tillskott till kommuner och regioner kommande år bidrar till att klara effekterna av den 

rådande pandemin samt stärka äldreomsorgsverksamheten. 

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av 

verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 

helåret 2020. 
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

  

Page 320 of 400



31 

 

Driftredovisning 

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 8 mkr, vilket är 12 mkr sämre än än motsvarande 

period 2019. Den nämnd som visar underskott för perioden är socialnämnden med -48 mkr att jämföra med samma 

period föregående år -33 mkr. På helåret prognostiseras en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -33 mkr att 

jämföra med utfallet för 2019 -11mkr. 

Socialnämnden redovisar underskott för perioden januari-augusti med -49 mkr och för helåret prognostiseras en 

budgetavvikelse om -64 mkr. Ökade kostnader på 17 mkr inom Socialtjänsten till följd av Coronapandemin ingår i 

resultatet. En ansökan till Socialstyrelsen är gjord och beviljas medel därifrån bör resultatet förbättras jämfört med 

prognosen. 

Ordinärt boende har en budgetavvikelse om -9 mkr till och med augusti och beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Analys och arbete med 

bemanningsekonomi pågår för att förbättra personalen schemaläggning och resursutnyttjande. 

Barn och familj / Missbruksvård redovisar underskott med -18 mkr, för perioden och prognostiserar underskott med -

26 mkr på helåret. Kostnaderna för institutionsvård och förstärkta familjehem ligger fortsatt kvar på en hög nivå och 

inom området Missbruk har antalet vårddygn för perioden januari till augusti ökat med 189st jämfört med samma 

period förra året. Verksamheterna jobbar med en rad olika hemmaplanslösningar för att minska 

placeringskostnaderna. 

Särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om -9 mkr och en årsprognos om -11 mkr. Ett par 

boenden har drabbats av Corona och vidtag isoleringsåtgärder för att undvika ytterligare smittspridning. Viss 

tomhållning av platser på boendena sker fortsatt. Likt på ordinärt boende jobbar särskilt boende med 

bemanningsekonomi. 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 26 mkr och prognosticera ett utfall på 

ca 16 mkr. I överskottet ingår reavinsterna från fastighetsförsäljningar med närmare 19 mkr, minskade hyresintäkter 

pga renoveringar och ökade kostnader för sand och snö. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott på perioden med 4 mkr och lämnar en prognos för helåret på 

8 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning på band annat Berget, Haraholmen och 

Strömnäsbacken. Vuxenutbildning beräknas lämna ett överskott som främst förklaras av överskott av statsbidrag 

inom upphandlad yrkesvuxutbildning. 

För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar i 

nästkommande kapitel. 

 

 

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr) 

  Utfall Utfall Prognos Utfall  

 Jan - Aug 2020 Jan - Aug 2019 Helår 2020 Helår 2019  

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 458 477 0 268  

Kommunstyrelsen 15 227 25 706 1 203 17 624  

- Gemensamma nämnder, Piteås del -2 851 2 105 -3 218 1 882  

- Kommunstyrelsen gemensam 6 934 14 783 4 534 10 933  

- Kommunledningsförvaltningen 11 145 8 818 -113 6 691  

Barn- och utbildningsnämnden 6 027 450 5 500 6 583  

Fastighets- och servicenämnden 25 883 20 188 15 528 2 530  

Kultur- och fritidsnämnden 5 143 2 477 1 100 -180  

Miljö- och tillsynsnämnden 369 325 0 631  

Samhällsbyggnadsnämnden 3 838 4 128 8 358 12 214  

Socialnämnden -48 692 -33 027 -64 400 -52 058  

Gemensam kost- och servicenämnd 181 234 0 0  

Gemensam räddningsnämnd -1 0 0 0  

Gemensam överförmyndarnämnd 0 -494 0 0  

Summa nämnder/styrelse 8 435 20 464 -32 711 -10 506  

 

  

Page 321 of 400



32 

 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 247 mkr (284 mkr) efter anslagsöverföring och under året tillkommande 

projekt. Under perioden januari till augusti uppgick kommunens nettoinvesteringar till 190 mkr (120 mkr). 

Helårsprognosen pekar på att 319 mkr kommer att investeras under 2020, vilket är 79 mkr mer än budgeterat. 

Avvikelsen från budgeten förklaras i huvudsak av att de förvärv som gjorts inom ramen för renodlingsprojektet ej 

ingår i investeringsbudgeten. 

 

Större investeringar under året (prognos): 

- Fastighetsförvärv, Källbo mfl (87mkr) 

- Skolstrukturförändringar (62 mkr) 

- Reinvesteringar fastigheter (40 mkr) 

- Renovering stadshuset (18 mkr) 

- Christinaprojektet (17 mkr) 

 

Investeringsredovisning kommunen (tkr) 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse  

 Jan - Aug 2020 Helår 2020 Helår 2020 
Budget-
Prognos 

 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 0 0 0 0  

Kommunstyrelsen 4 459 54 451 18 142 36 309  

- Kommunstyrelsen gemensam 0 40 389 5 000 35 389  

- Kommunledningsförvaltningen 4 459 14 062 13 142 920  

Barn- och utbildningsnämnden 3 094 8 676 8 209 467  

Fastighets- och servicenämnden 156 600 142 307 237 199 -94 892  

Kultur- och fritidsnämnden 2 787 8 700 8 690 10  

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0  

Samhällsbyggnadsnämnden 22 756 8 971 38 854 -29 883  

Socialnämnden 610 17 196 8 121 9 076  

Gemensam kost- och servicenämnd 0 0 0 0  

Gemensam räddningsnämnd 3 6 663 267 6 396  

Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0 0  

Summa nämnder/styrelse 190 306 246 965 319 215 -78 913  
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Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

 

Periodens händelser 

 Förvärv av industrifastighet i Öjebyn genom förvärv av samtliga aktier i Hammarfastigheter AB till ett 

värde av 110 mkr 

 Beslut om ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB på upp till 5 mkr genom Piteå kommunföretag AB 

 Näringslivsprogram antaget 

 Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum 

 Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun 

 Detaljplan del av Stadsön 2:1 – Rådhustorget är framtagen för att skydda den värdefulla kulturmiljön samt 

att planlägga torget som ett torg inför firandet av Piteå 400 år 

 Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 

 Policy för intern kontroll och styrning för att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamhet bedrivs enligt 

med vad kommunfullmäktige fastställt och enligt gällande föreskrifter 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 0 1 031 40 1 031  

Kostnader -2 811 -5 090 -4 971 -7 324  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 811 -4 058 -4 931 -6 293  

Anslag (skattemedel) 3 400 4 670 5 103 6 761  

Internränta -3 -5 -4 -7  

Avskrivning -128 -129 -168 -194  

Periodens utfall 458 478 0 267  

Investeringar      

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Kommunfullmäktige -2 297 2 320 22 0 

Revision -596 1 027 431 0 

Valnämnd -48 53 5 0 

Summa -2 941 3 400 458 0 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar likt föregående år överskott om 0,5 mkr för 

perioden. Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av avvikelse mellan periodisering av budget 

och fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Fullmäktige (exkl. 

revision och valnämnd) visar svagt överskott, medan valnämnden redovisar nollresultat. 

Prognosen för helåret visar nollresultat för samtliga verksamheter. 

Verksamhet 

Under perioden har sex stycken motioner remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. 

Av dessa har ännu ingen besvarats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 19 st. Dessutom har 26 

st medborgarförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört fyra sammanträden samt en 
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bolagsstämma. 

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten och påbörjat årliga dialoger med nämnder, styrelsen och de 

kommunala bolagen. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt träffat flertalet av 

nämndernas ordförande. Ett antal fördjupade granskningar har genomförts och avrapporterats, bland annat 

granskning av delegation samt upphandling. Med anledning av pågående pandemi har revisionen ännu inte deltagit i 

några utbildningar, konferenser eller träffar med andra kommunala revisionsgrupper. Revisionen har genomfört sitt 

arbete i enligt med god redovisningssed. 

Under perioden har vissa förberedelser inför valet 2022 startats genom att framförallt göra en översyn och utarbeta 

förslag på nya geografiska gränsdragningar. Förslaget ska behandlas i kommunfullmäktige. 

Åtgärder och uppdrag 

Fullmäktige har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Kommunstyrelsen 

  

Periodens händelser 

 Företagsakut har möjliggjort vägledning och rådgivning till lokala näringslivet  

 Särskilt riktade kommunikationsinsatser har skett under rådande pandemi 

 Intensifierat arbete med digitala tjänster 

 Webbsidan pitea.se har rankats på tredjeplats i kommunsverige avseende tillgänglighet, säkerhet och 

prestanda 

 Upphandling av gemensamt datacenter har genomförts för Norrbottens kommuner 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 20 888 22 614 27 331 40 184  

Kostnader -166 313 -134 166 -253 904 -211 771  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -145 425 -111 552 226 573 -171 587  

Anslag (skattemedel) 168 747 143 408 237 924 201 801  

Internränta -509 -517 -1 074 -772  

Avskrivning -7 585 -7 277 -9 074 -10 809  

Periodens utfall 15 228 24 062 1 203 18 633  

Investeringar 4 459 3 565 18 142 9 335  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Nämnd 3 122 3 712 590 488 

Kost- och Servicenämnd, Piteås del 1 495 1 534 39 0 

Överförmyndarnämnd, Piteås del 2 824 2 473 -351 -126 

Räddningsnämnd, Piteås del 26 417 26 258 -159 477 

Servicenämnd, Piteås del 4 559 2 178 -2 380 -3 569 

Kommunledningsförvaltningen 115 103 125 658 10 555 -601 

Kommunstyrelsen gemensamt 0 6 934 6 934 4 534 

Summa 153 520 168 747 15 228 1 203 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 15 mkr. Överskottet för perioden förklaras 

av centralt avsatta medel som ännu inte förbrukats, däribland tillväxtpolitiska reserven och innovationsfonden samt 

av en minskad semesterlöneskuld. 

 

På helåret beräknas prognosen för Kommunstyrelsen sammantaget till ca 1 mkr. Förvaltningen kommer fortsatt att ha 

höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar i förhållande till avsatta medel. Dessa underskott 

bedöms kunna täckas av centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas. 

Förvaltningens verksamheter har präglats av en tydlig återhållsamhet för att klara kommunstyrelsens ekonomiska 

mål. Pågående pandemi har haft en effekt på förutsättningarna att klara det ekonomiska målet. Kostnaderna för resor 

och utbildning har minskat kraftigt initialt för att sedan öka något inom utbildningsdelen. Utbildningskostnader 
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kommer successivt att öka till ett mer normalläge i takt med att marknaden anpassar sitt utbildnings- och 

konferensutbud till en mer digital form. Pågående pandemin har inneburit snabba beslut om insatser för att både 

mildra effekter i samhället men även att hantera sjukfrånvaron internt samt möjligheterna till att skapa en acceptabel 

arbetsmiljö för att underlätta arbete hemifrån där så är möjligt. 

 

Personal 

 

 Uppfyllt i hög grad 

Coronapandemin ställde tidigt krav på snabb omställning av verksamheterna inom förvaltningen för att stötta 

basverksamheterna vilket inneburit och innebär en hög arbetsbelastning. Krav och förväntningar från verksamheterna 

har varit högre än tillgängliga resurser. Engagerade medarbetare med vilja att ständigt utveckla och förbättra 

verksamheten är en styrka. 

Pandemin medförde att sjukfrånvaron ökade under perioden i förhållande till samma period förra året, från 2,0 % till 

2,9 %. I jämförelse med kommunen som helhet har förvaltningen förhållandevis låg sjukfrånvaro. Det finns en 

skillnad mellan kvinnor (3,3 %) och mäns (2,2 %) sjukfrånvaro, skillnaden är dock inte lika stor som för övriga 

förvaltningar. 

Den fysiska arbetsmiljön har fortsatta brister i form av trånga lokaler och undermålig ventilation. På grund av 

allergiska besvär beslutades att kommunikationsavdelningen flyttar till Stadsporten i väntan på att renoveringen av 

stadshuset är genomförd. 

Att klara den framtida kompetensförsörjningen ställer krav på att förvaltningen visar upp och marknadsför de yrken 

som finns, att erbjuda praktik, delta på mässor och möjlighet att skriva examensjobb är exempel på aktiviteter som 

genomförts. 

Inom förvaltningen arbetar 149 personer (128 årsarbetare), könsfördelningen är ojämn med 67 % kvinnor och 33 % 

män. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, IT-avdelningen 

har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Kvinnornas medellön i förhållande 

till männens inom förvaltningen inklusive alla förvaltningschefer är 94,3 %. Det är en liten försämring i förhållande 

till förra året (95,3 %) vilken är relaterad till förändringar bland chefsbefattningar. 

Alla har en heltidsanställning med undantag av de som själva valt anställningsgrad samt säsongsanställda vid 

turistbyråverksamheten. Nyttjandet av timanställningar till och med juli är generellt låg. 

 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Utifrån kommunstyrelsens reglemente har förvaltningen ansvar för att realisera de uppdrag som åligger 

kommunstyrelsen. För att bidra till måluppfyllelse inom de tre prioriterade områdena har förvaltningen ett särskilt 

fokus på att arbeta med stöd i strategiska utvecklingsfrågor genom att driva och stödja utvecklingsarbetet utifrån 

fattade beslut. Förvaltningen bidrar också genom rådgivning utifrån de expertfunktioner som finns, administration 

och service samt att bedriva en kvalitativ kontroll och uppföljning inom såväl kommunstyrelsen som alla nämnder 

utifrån uppsiktsplikten. 

En omställning har skett av marknadsföringsinsatserna när Coronapandemin fick sitt utbrott. Bland annat har eventet 

Hemlängtan genomförts digitalt. 

För näringslivet har skillnaderna i tillväxt för olika branscher aldrig varit större. Exempelvis har företag inom 

besöksnäringen, evenemang och delar av handeln haft mycket stora intäktstapp till följd av pandemin. Sommaren 

blev lite bättre än förväntat men totalt sett så tappade exempelvis hotellnäringen 53 % beläggning jämfört med juli 

föregående år. Samtidigt har flera andra branscher, som ex. verkstadsindustrin, pappersmassa, företag inom 

fritidsartiklar, caféer samt bygghandeln vittnat om rekordförsäljning vilket indikerar på en god tillväxt inom dessa 

branscher. Kommunstyrelsen har under perioden arbetat aktivt med uppsökande och samordnande verksamhet och 

därmed genomfört många samtal, gett råd och stöd och varit ett bollplank till det lokala näringslivet inte minst utifrån 

riksdag och regerings olika beslutade stödpaket och vad det inneburit för den lokala företagaren. 

Arbetet med att planera för en utlysning och utropandet av Piteå som en MR-kommun 2020 pågår. Utlysningen 

planeras ske under oktober och på ett sådant sätt som rådande situation med en pågående pandemi kräver. 

Barn och unga - vår framtid 

 

 Uppfyllt i hög grad 

Pandemin har under våren 2020 inneburit att många aktiviteter och insatser av förebyggande och långsiktigt 
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stärkande karaktär blivit inställda eller skjutits på framtiden. Folkhälsorådet har påbörjat en sammanställning av 

pandemins påverkan kopplat till barn och unga på kort och lång sikt. 

Den planerade fokusdialogen angående barn och ungas syn på framtidens Piteå kommer att genomföras med start 

under oktober 2020. Dialogen genomförs tillsammans med lokaltidningens ungdomsredaktion. 

Under våren har Piteå kommun varit inbjuden till Demokratiberedningen i Region Västernorrland för att berätta om 

arbetet med ungas inflytande. 

För att tillhandahålla tillräckligt många ferieplatser har Unga kommunutvecklare genomförts med 24 deltagare 

jämfört med 9 ungdomar tidigare år. De områden som ungdomarna arbetade med var ungas mötesplatser, Piteås 

framtid, jämställdhet och ungas inflytande. En sammanfattande rapport presenteras för Kommunstyrelsen under 

hösten. Utöver det har förvaltningen under sommaren erbjudit ytterligare 9 ferieplatser vid centralarkivet. 

Utifrån kartläggningen av Barnkonventionen har styrdokument uppdaterats. Planerad utbildning för politiker och 

ledningsgrupper är framflyttad till november 2020. 

En kartläggning av tidiga insatser för barn och unga genomfördes hösten 2019. Utifrån det har Kommunstyrelsen 

beslutat om att stärka samordning av dessa uppdrag och ett uppdrag har formulerats av kommunchef. 

Andelen unga som uppger att de röker fortsätter att minska, likaså andelen unga som snusar eller dricker alkohol. 

Under de senaste tre åren har inte andelen unga som uppger att de dricker och röker vid enstaka tillfällen minskat. 

När det gäller andelen unga som uppger att de använder narkotika ser resultaten ungefär lika ut jämfört med 

föregående år. 

Utbildning, arbete och näringsliv 
 

 Uppfyllt i hög grad 

Arbetet inom området har fortlöpt enligt plan förutom en kraftfull förstärkning av arbetet som relaterar till hotell, 

camping, restaurang och handel till följd av pandemin. 

Ett intensifierat arbete med dialoger har genomförts sedan mars månad. Samtal har skett med samtliga branscher. 

Besök har främst skett till handels- och centrumnära företagare. Representanter från handeln, restaurang, camping 

och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren vilket varit värdefullt i 

arbetet med att skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. De särskilda insatser det lett till är bland annat 

förändrade betalvillkor för flertalet olika avgifter och tillstånd. Tillstånd för uteserveringar tidigarelades en månad. 

På hemsidan har samlad information och vägledning presenterats gällande olika stöd och nyheter. En företagsakut 

etablerades dit företagarna kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller expertrådgivning via de experter som 

upphandlats till tjänsten. 

Besöksnäringen och framförallt campingarna förlorade över 150 000 gästnätter på grund av stängda gränser. 

Initiativet Local hero gav en rejäl ökning av intäkterna hos framförallt de lokala restaurangföretagen till följd av ett 

fokus på en mer lokal konsumtion. En besöksnäringsstab har bildats tillsammans med samhällsbyggnads-

förvaltningen, kultur, park och fritid samt Visit Piteå. Genom denna samverkan kunde mycket nytt innehåll och 

upplevelser presenteras. Syftet var att paketera och visa upp Piteås alla erbjudanden och besöksanledningar. 

Sommardäcket, en aktivitetspark på parkeringsdäcket Löjan, gav en besöksanledning till stan och också möjliggjorde 

mer intäkter till caféer och handlare. 

För företag, främst inom camping och evenemang, har perioden varit mycket negativ. Antalet konkurser har ändå 

varit relativt få vilket kan tyda på ett i grunden starkt näringsliv med hållbara företag. Företag inom cafésektorn 

vittnar om rekordförsäljning och utmaningar att hantera bemanning i denna osäkra tid. Vidare har försäljningen av 

exempelvis fiskeutrustning, båtar, trädgård och byggvaruhandel sett en mycket stark försäljning under sommaren. 

Totalt sett är det fortsatt krisläge och hög osäkerhet för exempelvis evenemangssektorn, boende och handeln medan 

andra branscher och företag haft en stark tillväxt under perioden. 

Det finns ett fortsatt intresse till att starta nya företag och att delta på höstens nystartskurser. 

Det pågår flertalet processer gällande expansion, flytt och nyetableringar. Etableringsrådet har haft ett gott inflöde 

med företagsärenden och i princip alla industriområden har ett stort antal markanvisningar som kan leda till 

nyetableringar. 

Genom ett nytt näringslivsprogram pekas riktningen ut de närmsta fyra åren och vilka delar som är viktigast att följa 

upp. Detta, tillsammans med ledningsuppdraget Näringslivsklimat, ger en riktning för verksamheten framåt. 

Ett utvecklingsarbete planeras gällande näringslivsklimatet genom att fokusera på kommunalt bemötande och 

servicefrågor. Arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKRs undersökning Insikt. I syfte att utveckla 

dialogen med leverantörerna har förvaltningen också deltagit vid näringslivsfrukostar samt tillsammans med PIKAB 

Inköp genomfört en leverantörsträff. 

Marknadsföring av arbetsgivaren Piteå kommun har genomförts under våren. Samverkan mellan kommunala 

verksamheter, företag på orten och andra kommuner har genomförts som tidigare år. Deltagande på mässor och 
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arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor har kunnat ske. Under våren blev dock PRAO-verksamheten 

inställd. 

Demokrati och öppenhet 
 

 Uppfyllt i hög grad 

I tider med stora och snabba samhällsförändringar är demokratiarbetet viktigt att upprätthålla och förstärka. 

Under våren 2020 har arbetet för Piteå som MR-kommun (mänskliga rättigheter) påverkats av den pågående 

pandemin. Den planerade interna informationssatsningen och den externa kommunikationskampanjen har ej kunnat 

genomföras. I samarbete med SKR har Piteå kommun inbjudits och föreläst kring arbetet med mänskliga rättigheter. 

Utropandet av Piteå som en MR-kommun har flyttats till FN-dagen den 24 oktober. 

En rapport inklusive förslag på fortsatta åtgärder, för det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald 

kommer att presenteras under hösten. Nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter har också 

beslutats under perioden. Riktlinjerna följs upp årligen och den första uppföljningen visar på behov av fortsatt 

utveckling av demokratiområdet. 

Barn och ungas delaktighet är också ett område som har potential till fortsatt utveckling. Från 1 januari 2020 är 

barnkonventionen lag vilket ger ett tydligare verktyg för arbetet. 

PitePanelen har under våren inbjudits att lämna synpunkter på bebyggelseplan för Piteå centrum samt att delta i ett 

digitalt möte angående pågående pandemi. Utifrån den pågående pandemin har behovet av att utveckla den digitala 

dialogen blivit än mer tydligt. 

Kulturföreningar och andra intressenter har bidragit i ett arbete med en genomförandeplan för kulturmålet. Resultatet 

kommer att användas i det fortsatta arbetet med att upprätta planen. 

Det fortsatta arbetet med ett partnerskap för lokal demokratiutveckling i Chinsali, Zambia är inlett men kan inte 

genomföras fullt ut på grund av pandemin. Inga besök vare sig till eller från Zambia är genomförda. Samverkan stöds 

genom digitala verktyg. 

Arbetet fortgår med syfte att stärka och tydliggöra rekryteringsrutinerna. Ambitionen är att personalavdelningen ska 

ta fram en lika tydlig ansvarsfördelning som finns i rehabiliteringsrutinerna. Allt för att säkerställa att arbetet 

genomförs likvärdigt tillsammans med samtliga verksamheter. 

Livsmiljö 
 

 Uppfyllt i hög grad 

Konsumentvägledningen har haft 452 ärenden jämfört med 652 under samma period 2019. Främst har de fysiska 

besöken minskat under våren och rådgivningen har skett på telefon. De utåtriktade föredragen har pausats helt vilket 

också räknas som ärenden. 

Under perioden har budget- och skuldsanering haft 150 pågående ärenden jämfört med 148 pågående ärenden samma 

period 2019. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 126 nya ärenden under perioden 

jämfört med 117 nya ärenden samma period 2019, vilket betyder en ökning på 7 %. För perioden har totalt 130 

ärenden behandlats och avslutats jämfört med 127 avslutade ärenden samma period 2019. Det innebär att behovet av 

stöd och rådgivning motsvarar tidigare år. Verksamheten har ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i 

Piteå kommun. 

Pandemin har medfört att något färre fysiska besök skett till verksamheten då målgruppen ofta är i en riskgrupp. Fler 

möten har därför skett via telefonkontakt. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Kommunchef ska utreda hantering och 

organisering av försörjningsstöd 
 Pågår 

Åtgärd från DELÅR 

2018 

Rapporteras 

ÅR 2019 
Rapporteras 

Delår 2019 

Genomförandeprojekt pågår. Under 

våren har projektet arbetat med 
planering och förberedelseaktiviteter. 

Under sommaren har man tagit en paus 
i projektet. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

Periodens händelser 

 Ny organisation på förvaltningsnivå med ett tydliggörande av fyra avdelningar 

 Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium bedrev fjärrundervisning under större delen av 

vårterminen efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation till följd av utvecklingen av 

covid-19 i Sverige 

 Utifrån sjukfrånvaro kopplad till covid-19 har personal i grundskolans icke lagstadgade verksamheter 

omdisponerats till den lagstadgade verksamheten 

 All personal i förskola och grundskola har påbörjat utbildningen i språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, SKUA 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 111 696 130 954 180 035 180 050  

Kostnader -678 933 -686 678 -1 082 336 -1 073 892  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -567 237 -555 724 -902 301 -893 842  

Anslag (skattemedel) 571 289 555 602 911 249 907 317  

Internränta -162 -113 -243 -296  

Avskrivning 2 137 685 -3 205 -6 596  

Periodens utfall 6 027 450 5 500 6 583  

Investeringar 3 094 2 035 8 676 8 154  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Nämnd och central förvaltning -24 715 -26 319 -1 605 3 100 

Förskola - övergripande 136 191 143 323 -4 522 0 

Förskola - avdelningschef och rektorsområden 14 415 9 894 7 133 3 250 

Grundskola och fritidshem - övergripande 74 099 238 585 3 234 0 

Grundskola och fritidshem - avdelningschef 
och rektorsområden 

238 243 77 333 342 0 

Strömbacka gymnasium 118 275 120 335 2 060 0 

Grans naturbruksgymnasium 268 0 -268 -850 

Musik- och kulturskola 8 485 8 138 -347 0 

Summa 565 261 571 289 6 027 5 500 

Analys 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Att hålla budgetramen genom effektiv hushållning av disponibla resurser innebär för Barn- och utbildningsnämnden 

att säkerställa en hållbar ekonomi över tid. Detta kräver åtgärder för att bedriva verksamheter på ett kostnadseffektivt 

sätt med bibehållen kvalitet. 

Stora utmaningar väntar och investeringsbehovet inom verksamheten är stort. Barn- och utbildningsnämnden 

bedömer att verksamheterna bedrivs enligt ändamål och med god ekonomisk hushållning. 

Resultatet för perioden visar överskott om 6 mkr, vilket är en förbättring om 6 mkr jämfört med samma period 2019. 

Covid-19 har påverkat avdelningarnas ekonomi i olika omfattningar. Förskolan (exkl. övergripande verksamheterna) 

redovisar fram till sista augusti överskott om 7 mkr. Överskottet beror på omfördelningar av personalresurser inom 

förskoleverksamhet som en effekt av pandemin. Under stora delar av vårterminen och sommaren har det varit hög 
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frånvaro bland förskolepersonal men också bland förskolebarn vilket har möjliggjort för rektorerna att omfördela 

personal mellan avdelningar och förskolenheter. Detta har lett till att behovet av timvikarier minskat markant vilket 

genererar ekonomiskt överskott. Omfördelningen av personalen har fungerat förhållandevis bra i och med att 

personalen har varit lojala och ställt upp att stötta verksamheten under krisperioden. Att fortsätta arbeta på det här 

sättet på sikt bedöms inte vara hållbart. Personalens arbetsmiljö försämras och det kan leda till kostsamma 

sjukskrivningar i framtiden. 

Grundskolan redovisar överskott om 0,3 mkr för perioden. Skolan har haft höga personalkostnader under 

vårterminen vilka är hänförliga till covid-19. Personalfrånvaro på grund av sjukdom måste ersättas med vikarier 

vilket har överskridit vikariebudgeten på de flesta enheterna. 

Strömbackaskolan redovisar överskott för perioden om 2 mkr. Överskottet beror främst på att lärverktyg har beställts 

senare än vanligt vilket betyder att kostnaden kommer att komma under hösten. Högt elevantal från andra kommuner 

som studerar på Strömbackaskolan har genererat högre intäkter än budgeterat. 

Grans naturbruksgymnasium redovisar ett resultat om cirka –0,3 mkr för perioden. Helårsprognosen visar på ett 

budgetunderskott om ca 1 mkr. Minskade intäkter för hyror och matförsäljning kopplad till distansundervisning 

under våren på grund av covid-19 utgör största delen av underskottet. På grund av en mycket dålig kornskörd under 

förra året så har Grans varit tvungen att stödköpa foder till lantbruksdjuren vilket gjort att foderkostnaderna ökat 

kraftigt. 

Upparbetade investeringsmedel per sista augusti är cirka 30 mkr. För 2020 prognostiseras att cirka 60 mkr kommer 

att upparbetas i olika investeringsprojekt. De största projekten är Pitholmsskolan, Strömnäsbackens förskola och 

förskolan som byggs i gamla hälsocentralen i Norrfjärden. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den 

kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket leder till att årets budget för investeringar kommer att 

överskridas. 

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för 2020 är överskott om cirka 6 mkr. Prognosen förklaras delvis på 

förskolans beräknade överskott om 3 mkr. Renodlingsprojektet av fastigheter har medfört minskade lokalkostnader 

för Utbildningsförvaltningen med cirka 1 mkr under 2020. Schablonintäkterna från Migrationsverket bedöms uppgå 

till cirka 2 mkr för hela 2020. Dessa intäkter bedöms för osäkra för prognostisering och ingår således inte i 

prognosen.  

Personal 

 Helt uppfyllt 

Piteå har en stor andel behörig personal, särskilt inom förskola och grundskola där andelen personal med pedagogisk 

högskoleexamen är cirka 14 % högre än i genomsnittskommunen. Inom förskolan har 66 % av personalen 

pedagogisk högskoleexamen. I grundskolan har 97 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen vilket tangerar bästa 

utfall av landets alla kommuner. I gymnasieskolan har 92 % en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, 

vilket ligger över riksgenomsnittet och är en förbättring med 4 % jämfört med förra året. 

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i hela kommunen, inte minst inom Utbildningsförvaltningen. Genom 

att bedriva verksamheter som har rätt förutsättningar för att uppnå goda resultat och erbjuda barnomsorg och 

utbildning av hög kvalitet blir Piteå kommun en attraktiv arbetsgivare inom samtliga skolformer. Det genomförs ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete genom att följa Barn- och utbildningsnämndens strategiska plan för att säkerställa 

kompetensförsörjningen de kommande åren. 

Piteå har även i ett samarbete med Norrbottens kommuner samt universiteten i Luleå och Umeå och för dialog om 

vilka strategier som behövs i kommunerna för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov. 

Efter tidigare kvalitetsgranskning från Skolinspektionen om språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med 

annat modersmål än svenska konstaterades att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i 

tillräckligt hög grad. Många lärare och pedagoger saknar kunskap om hur man kan arbeta med språk- och 

kunskapsutvecklande och under våren har all personal inom förskola och grundskola påbörjat utbildning i det 

arbetssätt som Nationellt centrum för svenska som andraspråk tagit fram, på uppdrag av Skolverket. 

 Sjukfrånvaron har till följd av Coronapandemin påverkats negativt och i förhållande till samma period förra året har 

den försämrats med 0,4 procentenheter, från 4,3 % till 4,7 % för tillsvidareanställd personal. Kvinnors sjukfrånvaro 

ligger på 5,1 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,3 %. 
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Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 6,9 % för kvinnor respektive 4,7 % för män, vilket kan förklaras av ett 

fysiskt slitsamt arbete samt hög smittorisk. Lägst är sjukfrånvaron inom gymnasieverksamheten med 2,7 % men där 

sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor med 2,8 % jämfört med män med 2,6 %. Könsfördelningen är mer jämn än 

andra skolformer vilket kan förklara den förhållandevis lika sjukfrånvaron. Utbildningsförvaltningen fortsätter 

arbetet med att sänka sjukfrånvaro. Förskolan har påbörjat arbetet för att öka frisktalet så att sjukskrivningarna 

minskar från 6,1 % till 4,5 % för att nå Piteå kommuns mål inom en treårsperiod. Rektorerna ser över hur man jobbar 

främjande och förebyggande i sina respektive områden för ett ökande frisktal. 

Covid-19 har inneburit en annorlunda vårtermin även för elevhälsopersonalen i Piteå kommun. Även om 

grundskolans elever kunnat gå i skolan har högre frånvaro och restriktioner påverkat Elevhälsans arbete. 

Distansstudier påbörjades den 17 mars på gymnasieskolorna och det medförde stora förändringar för elevhälsans 

personal, lärare och gymnasieelever. 

Skolsköterskorna på grundskola och gymnasium har prioriterat hälsosamtal och vaccinationer i första hand eftersom 

dessa åtgärder är lagstadgade. Skolsköterskorna upplever att de har fått ta mycket av hälsocentralens uppgifter då 

vårdnadshavare känt sig tryggare att kontakta skolsköterskan än den egna hälsocentralen. De har trots detta uppnått 

mycket god vaccinationstäckning. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Under 2019 föddes 65 fler barn i Piteå kommun jämfört med 2018. Utvecklingen har dock avstannat och under första 

halvåret 2020 har födelsetalen sjunkit något och fram till sista augusti är antal födda barn i Piteå kommun 74 barn 

färre än samma period förra året. Utvecklingen och födelsetalen ligger nu i paritet med 2018 års volymer. 

Piteå kommuns befolkningsprognos för de kommande åren med ett ökande antal barn i kommunen ser ut att vara 

konstant vilket är ett incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor 

och fritidshem med god kvalitet. Insatserna pågår i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens 

största landsbygdsorter. 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

90 % av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan och av dessa går 94 % inom kommunal regi. Det är mer än 

för de flesta av landets kommuner och även mer än för strukturellt jämförbara kommuner. Att förskoleverksamheten 

växer innebär förstås utmaningar när det gäller att hålla samma goda kvalitet och service gentemot vårdnadshavare. 

Fortfarande får nästan alla sökande plats utifrån önskat placeringsdatum och där ligger Piteå i topp bland landets 

kommuner. Personaltätheten med i genomsnitt fem barn per årsarbetare har bibehållits över tid och ligger i nivå med 

läns- och riksnivån för kommunala förskolor. Piteå kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet vad gäller 

medborgarnas nöjdhet med förskolan. 

Personaltätheten i fritidshemmen är hög i ett nationellt perspektiv – i genomsnitt 16,4 elever per heltidstjänst jämfört 

med rikets 20,4 – vilket ger goda förutsättningar för en hög kvalitet i fritidshemmet. 

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor. Det har ett ömsesidigt 

samband med den upplevda ökade stressen över skolarbetet. För 2020 ses dock en förbättring; i åk 7 är 26,7 % av 

flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en minskning med 9,3 procentenheter jämfört med 2019 års statistik. 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 

2022. Riktlinjerna ger en tydlig översikt av grundskolans och gymnasieskolans elevhälsa samt förskolans barnhälsa, 

samt beskriver dess uppdrag och mål. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

På grund av utbrottet av covid-19 har verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden anpassats för att följa 

regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, grundskolor samt gymnasiesärskolan har 

hållits öppna under vårterminen 2020 och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har 

vidtagits. 

Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium har bedrivit fjärrundervisning under större delen av 

vårterminen. Eleverna i de olika programmen fick möjlighet att besöka skollokalerna vid olika tillfällen och i mindre 

grupper för att genomföra olika praktiska moment eller prov. 

Alla grundskoleelever i årskurs 8 och 9 ska genomföra praktisk arbetslivsorientering (PRAO) som ska omfatta tio 

dagar sammanlagt. Gymnasieelever ska också fullfölja minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) alternativ 

arbetsplatsförlängd utbildning (APU). På grund av rådande omständigheterna beslutade Barn- och 

utbildningsnämnden att inte genomföra PRAO för grundskolan och APL för gymnasieskolan under vår-och 

höstterminerna 2020. 

Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. 

Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service gentemot medborgarna, fritidshemmet är väl rustat 

med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och klarar av gymnasieskolan 

inom tre år. 

Sett över tid är gymnasiebehörigheten i Piteå mycket god i förhållande till både länet och riket. Piteå tillhör 

toppskiktet av skolkommuner med bäst gymnasiebehörighet, bland både flickor och pojkar. Samma sak gäller 

andelen elever som klarar samtliga kunskapskrav i alla kurser i årskurs 9. I sina analyser lyfter rektorerna ett gott 

arbete med särskilt stöd och elevhälsa, höga förväntningar på eleverna, stabil personalkultur, sammanhållning och 

inställningen att alla elever är allas elever som framgångsfaktorer. 

Inför höstterminens gymnasieantagning har söktrycket på Barn-och fritidsprogrammet varit högt och även inför 

läsåret 20/21 har två klasser startats. Förstahandssökande till Barn-och fritidsprogrammet har ökat de senaste tre åren 

från 37 sökande läsåret 18/19 och 48 sökande läsåret 19/20 till 53 sökande läsåret 20/21. Några faktorer till ökat 

intresse för utbildningen bedöms vara ökad kvalitet på utbildningen med fokus på utveckling av APL, 

marknadsföring av bland annat personal från förskola i Strömbackaskolans Öppet hus, rekryteringsmässan, osv. 

Samarbete med branschen genom programråd och APL och möjlighet till jobb efter studenten inom främst förskolan. 

Sammanlagt visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever 

med examen inom tre år är 82,5 %, vilket placerar gymnasiet i Piteå bland de fem kommuner i Sverige med högst 

andel elever med examen inom tre år. Andelen elever som har uppnått grundläggande behörighet till universitet och 

högskola inom tre år är 61 %, vilket är en förbättring om 0,6 procentenheter från förra årets statistik. 

Elevhälsans personal och rektorer på Strömbackaskolan har genomgått två utbildningar under våren, ”att höja 

skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning” som handlar om att utveckla elevhälsoarbetet 

i skolan. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte, samt kursen ”att främja närvaro” via 

Specialpedagogiska myndigheten. 

Utbildningsförvaltningen har beviljats drygt 14 mkr för 2020 i riktade medel för att arbeta med likvärdigheten inom 

grundskolan. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker 

likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Utbildningsförvaltningen har utarbetat en 

åtgärdsplan utifrån de riktlinjer som avses och riktat olika insatser till grundskolan på såväl huvudmanna-, skol- som 

klassrumsnivå. 

Elevantalet på Grans naturbruksgymnasium har minskat något inför höstterminen 2020 och det totala elevantalet 

ligger nu på knappt 145 elever. Det var fler elever än väntat som avbrutit sina studier under våren 2020, mest troligt 

på grund av covid-19 och dess restriktioner som bland annat har inneburit distansundervisning och ett stängt internat. 

Magisterutbildningen Forskning och Utveckling i skolan, 60hp, syftar till att stärka verksamma lärares vetenskapliga 

kompetens samt ge stöd för dem att samverka och delta i praktiknära skolforskning utifrån egna frågor i samverkan 

med kollegor och forskare. Den första omgången lärare (start aug 2016) har nu efter fyra års deltidsstudier slutfört 

utbildningen. Som ett resultat av lärarnas insatser finns nu 12 praktiknära forskningsstudier/magisteruppsatser och ett 

växande intresse för att arbeta i med forskning och utveckling i förskola och skola. 

Den vetenskapliga ledaren har tillsammans lärare på Strömbackaskolan utkommit med boken ”Litteratursamtalets 

pedagogik”. Den baseras på ett aktionsforskningsprojekt som genomförts vid Strömbackaskolan där svensklärare 

från samtliga skolenheter har varit involverade. Aktionsforskningsprojektet är en del av Piteå kommuns arbete för att 

möta skollagens krav på att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Under första halvåret har 95 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom 

skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden. Åtta anmälningar från förskolan, tre anmälningar från 

förskoleklass, 83 anmälningar från grundskolan och en från gymnasiet. I 56 % av fallen är det flickor som blivit 

kränkta och i 44 % pojkar. Fyra av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever 

som kränker varandra. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, 

exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de 

flesta kränkningarna under perioden skett i mellanstadiet. I 77 % av fallen fick rektorn kännedom om händelsen inom 

tre dagar. 

Det har under perioden inkommit totalt 9 synpunkter; fem klagomål, fyra förslag/annat. Av dessa har fem besvarats, 

fyra har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras. Klagomålen har gällt resursfördelningsmodellen i 

förskolan, uppsägning av fritidshemsplats, begäran om allmän handling och epa-traktorkörning. Förslag/annat har 

gällt lunchkuponger till elever som studerar på distans, att förskolorna är öppna, beslut kring “15-timmarsbarn” och 

Solanderskolans matsal, samtliga förslag/annat har varit kopplade till covid-19. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Enligt idrottslärare och elever, duschar endast hälften av eleverna i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet efter 

idrotten. I februari 2020 monterades fem duschbås med dörr i Norrmalmia sporthall. Duschbåsen ger elever total 

avskildhet under duschningen efter idrotten. Skyddsombuden på samtliga skolor har getts möjlighet att yttra sig och 

de flesta skolor, om än inte alla, har lämnat synpunkter som varit genomgående mycket positiva. Just nu färdigställs 

båsen på Strömbackaskolan och vecka 44 utrustas Hortlaxskolan med stängbara duschbås. 

Arbetet med att förbättra utemiljön på skolor och förskolor har pågått under ett antal år och under innevarande år 

pågår arbete med utemiljön vid Backgårdsskolan och förskolan vid Hälsogränd (f.d. hälsocentralen i Norrfjärden). I 

dessa utemiljöer ingår en ny personalparkering liksom en ny hämta-lämnaparkering. Sammantaget bidrar detta till en 

trafiksäker, väl sammanhållen och väl utrustad utemiljö för alla barn i förskolan och upp till årskurs 3. 

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att flytta medel från drift till investering för att bygga om lokaler i 

Roknäsgården. Syftet är att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Ombyggnaden beräknas vara klar 

under mars 2021. 

Förberedelser har påbörjats för att flytta en modul till Böle skola där ett första skede handlar det om en 

omstrukturering av de verksamheter som idag finns på skoltomten. Modulen beräknas vara på plats inför skolstarten 

läsåret 2021/2022. 

En ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral för att rymma fem förskoleavdelningar pågår. Syftet med detta 

är att kunna avveckla och flytta in Helgenäs förskola som drabbats av inomhusmiljöproblem under en längre tid. 

Arbetet med att skapa en ny f-9 skola i centrala Piteå har påbörjats, det innebär att Norrmalmsskolan och 

Christinaskolan slås samman, dels i befintliga lokaler på Christinaskolan och Nolia och dels en tillbyggnad. 

Om-och tillbyggnaden av Pitholmsskolan pågår. Under sommaren färdigställdes tillbyggnaden samt ombyggnad av 

matsalen och gamla aulan, totalt åtta nya klassrum. Arbetet med att renovera mellanstadiebyggnaden pågår och 

beräknas vara klar under våren 2022. 

Inför läsåret 20/21 övergick Strömbackaskolan från sex skolenheter till fem. Skolenhet Frigg avvecklades på grund 

av ekonomiska begränsningar för att klara av gymnasieskolans budget. Inga program lades ner utan estetiska 

programmet och vård-och omsorgsprogrammet fördelades ut på andra rektorer. 

För Grans naturbruksskola har en mjölkrobot installerats under våren och den har avsevärt förbättrat arbetsmiljön 

och även ökat mjölkproduktionen. Bytet av system för mjölkning och invänjningen av mjölkkorna har dock inneburit 

ett ökat antal personaltimmar under våren, men på sikt kommer effektiviseringen att ses i form av bland annat 

minskning av just personaltimmar.  

  

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Fastighets- och servicenämnden  

 

Periodens händelser 

 Pandemin har påverkat alla och bland annat medfört högre sjukfrånvaro, nya arbets- och förhållningssätt, 

tätare samverkan mellan verksamheter samt nya mötesformer med stöd av digital teknik 

 Städenheten tilldelades utmärkelsen, ”Sveriges friskaste företag i Norrbottens län", av ett företag i 

hälsovårdsbranschen 

 Renodlingsprojektet, med syfte att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen 

respektive de kommunala bolagen, är genomfört 

 Mätningar av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och vid behov har åtgärder 

satts in 

 Den nationella metoden för mätning av matsvinn har anpassats lokalt och ska användas i förskolor och 

skolor under året 

  

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 277 410 262 975 403 716 400 487  

Kostnader -246 863 -259 789 -408 057 -425 724  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 30 547 3 186 -4 341 -25 237  

Anslag (skattemedel) 50 374 66 446 103 211 102 791  

Internränta -16 054 -14 389 -24 102 -21 801  

Avskrivning -38 983 -35 055 -59 240 -53 223  

Periodens utfall 25 883 20 188 15 528 2 530  

Investeringar 156 601 64 831 221 872 157 374  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Fastighets- o servicenämnden 505 520 15 0 

Förvaltningsledning 1 777 3 872 2 095 1 594 

Fastigheter -26 686 -6 163 20 524 12 515 

Städ -964 -297 666 349 

Måltider 49 859 52 442 2 583 1 070 

Summa 24 491 50 374 -25 883 15 527 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 26 mkr. I överskottet ingår reavinsterna från 

försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet samt Villa Näsudden på 19 mkr. Renodlingen utgör 14 mkr 

och Villa Näsudden ca 5 mkr. På årsbasis beräknas kapitalkostnaderna visa underskott med ca 1 mkr och semester-

löneskulden med 0,2 mkr. Kostnaderna med anledning av Coronapandemin beräknas på helår uppgå till 1 mkr. 

Avdelning Fastigheters prognos omfattar ökade kostnader för sand och snö på 2 mkr. Vid investeringar uppstår 

kostnader som inte är betecknas som värdehöjande och därmed belastar driften med 2 mkr. Christinaprojektet och 

renovering av stadshuset medför bortfall av hyresintäkter på drygt 3 mkr, dessutom tillkommer effekter av 

prisökningar med 2 mkr. Kostnaderna för el och vatten är lägre än budgeterat, totalt resulterar detta i att budgeten för 

planerat underhåll är sänkt med 7 mkr. 
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För helåret prognosticerar samtliga avdelningar bortsett från Fastigheter överskott, totalt för nämnden ca 16 mkr. Då 

är planerad avskrivning av bokfört värde med 2 mkr för Norrmalmskolan och Rönnskolan beaktad med anledning av 

att byggnaderna är i mycket dåligt skick. 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Inom förvaltningen är könsfördelningen ojämn med 73 % kvinnor och 27 % män, per 31 juli 2020. Avdelning 

Fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan Staben, Städenheten och Måltidsservice övervägande 

består av kvinnliga medarbetare vilket även speglar förvaltningens chefssammansättning. Positiv förflyttning har 

dock skett för både Stab och Fastigheter där antalet manliga respektive kvinnliga medarbetare har ökat. Arbete pågår 

med att skapa omklädningsrum för Fastigheters kvinnliga driftspersonal då det idag saknas. Vid rekrytering finns 

alltid ambitionen att utjämna könsfördelningen. 

Pandemin har påverkat verksamheternas sjukfrånvaro som är högre i jämförelse med föregående år och period, från 1 

mars till och med 31 juli med ca 0,5 %. Sjukfrånvaron ökade rejält under mars och april för att sedan under 

sommarmånaderna återgå till en lägre nivå jämfört med föregående år. Rekommendationen att 100 % frisknärvaro 

gäller på arbetsplatserna påverkar även ökningen av sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron för de senaste 12 

månaderna är totalt 6,1 % där kvinnornas sjukfrånvaro är 6,7 % och männens 4,5 %. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utförs enligt plan och friskvård förespråkas även om friskvårdsaktiviteter inte har kunnat 

genomföras i samma utsträckning som tidigare år. Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån dock har inte alla 

förvaltningens yrkesroller möjlighet att nyttja den. Uppföljning av sjukfrånvaron sker löpande för att i ett tidigt skede 

kunna förebygga ohälsa, till exempel erbjuder Städenheten medarbetarna enskilda träffar med legitimerad 

fysioterapeut. 

För Städenheten startade året positivt genom att avdelningen tilldelades, av ett företag i hälsovårdsbranschen, 

utmärkelsen ”Sveriges friskaste företag i Norrbottens län 2019”. Motiveringen var bland annat ”Med ett 

människocentrerat ledarskap, decentraliserat ansvar och snabba beslutsvägar, bevisar Städenheten att det är fullt 

möjligt att skapa friska organisationer även inom traditionellt hårt sjukskrivningsdrabbade yrken ”. 

En viss oro tillhörande Coronapandemin finns, främst bland medarbetarna som jobbar ut i verksamheterna, att själva 

bli smittade och i sin tur smitta andra. Inom vissa verksamheter genomförs kontinuerligt risk- och 

konsekvensanalyser och beroende på resultat genomförs åtgärder som till exempel att vid konstaterad smitta köpa 

sanering av externt företag, omplacera medarbetare eller förändra arbetstiderna. Möjlighet att arbeta på distans 

erbjuds medarbetare som kan och som befinner sig, eller har nära anhöriga i riskgrupp. Med anledning av läget har 

ledningsgruppen Stab gått från två möten till ett möte varannan vecka och publicerar sedan mötesnoteringarna till 

alla på förvaltningen samt till de fackliga företrädarna. Därutöver tillämpas social distansering. 

Måltidsservice är den avdelning inom Fastighets- och serviceförvaltningen som inte har möjlighet att erbjuda 

heltidstjänster till alla medarbetare, framförallt tjänster i slutberedningsköken. Städenheten och Måltidsservice deltar 

i det nationella projektet ”Heltidsresan” vars syfte är att öka andelen heltidstjänster. Möjligheten till att arbeta heltid 

är en viktig förutsättning för att ge kvinnor samma förutsättningar som för män att klara försörjningen. I samverkan 

med Utbildningsförvaltningen har en medarbetare erbjudits heltidstjänst dock för en avgränsad period. Projektet 

genererar i dagsläget få heltidstjänster och är därför inte en tillräcklig åtgärd för att nå målet. 

Även om pandemin har ökat behovet av vikarier på Måltidsservice har antalet utförda arbetstimmar av timanställda 

minskat. Minskningen beror på att matproduktionen i Öjebyn, sedan en tid tillbaka, har en väl fungerande 

verksamhet sedan produktionsstarten av måltider till socialtjänsten i Luleå och att personal frigjordes då 

gymnasieeleverna från och med mars studerade på distans. 

Arbetsinsatserna, att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare, är en ständig pågående process som innehåller 

många delar allt ifrån marknadsföring av specifika yrkesroller, delta på arbetsmarknadsdagar, erbjuda praktikplatser 

och kompetensutveckling samt att se varje unik individ. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Genom att nämnden utför sitt verksamhetsuppdrag, att ge stöd och god service till övriga förvaltningar, påverkar 

nämnden befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, är ett 

pågående arbete där människor i utanförskap erbjuds arbetsträning och praktik. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart 

över tid och ske i samverkan där ömsesidiga förbättringsområden finns. 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

Erbjudandet av näringsriktiga, kvalitetssäkrade och välsmakande måltider bidrar till barns och ungas utveckling. 
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Planering av menyer till förskola och skola sker utifrån barnens bästa och delaktighet skapas genom att ta hänsyn till 

barnens inlämnade åsikter om meny och tillagning. Åsikterna skiljer sig åt då smaken är olika samt att hela 

måltidsmiljön påverkar om barnen äter den mat som erbjuds eller inte. Måltidsservice påverkar meny, tillagning samt 

servering av mat och bidrar till lägre ljudnivå i samband med att uttjänta möbler byts ut. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Helt uppfyllt 

Det gemensamma uppdraget för samtliga avdelningar på Fastighets- och serviceförvaltningen är att leverera tjänster 

och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter 

för Piteå kommun. Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån 

respektive avdelnings specifika ansvarsområden. 

Förvaltningen har under sommaren tagit emot 30 feriearbetare, varav Städenheten 24. Medarbetarna har en viktig 

funktion och tar stort ansvar när ungdomar, utan tidigare arbetslivserfarenhet, tar klivet in i arbetslivet. 

Feriearbetarna är framtidens medarbetare som får ta del av kommunens verksamhet och ges insikt och förståelse för 

arbetslivets villkor. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Förvaltningen har en personalsammansättning som består av medarbetare med stor mångfald av etniciteter, kulturer, 

religioner, språk och erfarenheter samt bidrar till att skapa och upprätthålla normer som främjar, respekterar och 

tillgodoser mänskliga rättigheter. Nämndens arbete med att främja mångfald är en pågående process och att erbjuda 

praktikplatser till personer som står långt utanför arbetsmarknaden ger inträde till arbetsmarknaden och att få bli en 

del i ett socialt sammanhang. Fortsatt utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan. 

Den mat som produceras avser att passa merparten av matgästerna och möjligheter till alternativ erbjuds vid alla 

måltider. De som av medicinska skäl inte kan äta ur basutbudet erhåller specialkost. 

För att nå alla kommunens medborgare har informationen på hemsidan tillgänglighetsanpassats, både genom att vara 

uppläsningsbar samt att den är översatt till ett mera lättförståeligt språk. 

För att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter på utförda servicetjänster och att Fastigheter och 

Städenheten på ett mera strukturerat sätt ska kunna följa upp vilka åtgärder som vidtagits samt även ta emot förslag 

till förbättringar har digital tjänst för klagomålshantering lanserats. 

Under tiden januari - augusti 2020 har nio synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, fem synpunkter 

rör fastighetsfrågor och fyra rör måltidsfrågor. I fyra ärenden har avsändarna fått svar, i två ärenden är avsändarna 

anonyma, en synpunkt har vidareförmedlats till annan förvaltning och två synpunkter är under handläggning. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Nämnden arbetar för hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling där alla behöver bidra för att målen ska 

uppnås. Inkluderingsarbetet fortsätter genom att möjliggöra för feriearbeten och praktikplatser för människor som 

behöver en väg in till arbetslivet och ökad delaktighet i samhället. Medarbetarna axlar stort ansvar för att ge en bra 

välkomnande introduktion och att vara en stöttande kollega. 

Ständigt utvecklas kunskapen om vilka faktorer som påverkar klimat och miljö. De kemikalier som måste användas i 

städverksamheten är miljögodkända och parfymfria. I början av året infördes ”Meny 2020”. Menyn bygger på 

klimatsmarta val av livsmedel och dess påverkan på miljö och klimat som till exempel att välja lokalproducerade 

produkter, produkter från hållbara bestånd och att kunna erbjuda mer norrbottnisk mat. Den regionala 

livsmedelsstrategin ligger till grund för Måltidsservice utvecklingsarbete.  

Den mat som erbjuds ska vara välsmakande och ”Meny 2020” tar hänsyn till matgästernas generella synpunkter. 

Dialoger om måltiderna förs med personal från Socialtjänsten och synpunkterna avviker från Socialstyrelsens årliga 

enkät. Ingen analys har ännu skett vad det beror på. En stor utmaning är att få alla elever att äta mat i skolmatsalen 

varje skoldag. För att fånga upp elevers och pedagogers åsikter om maten lanserades ett 

avvikelserapporteringssystem i februari. Mätning av matsvinn har under året genomförts i några skolor och 

resterande skolor kommer att mätas under hösten. Målsättningen är att fler elever väljer att äta lunch i skolmatsalen 

alla skoldagar samt att matgästerna, inom Socialtjänsten, förbättrar sina utlåtanden om måltiderna i den årliga enkät 

som Socialstyrelsen genomför. 

Pågående projekt är renovering av Stadshuset och anpassning av lokaler i Nolia City Konferens samt programarbete 

kring Strömnäsbackens vård- och omsorgsboende för framtida behov av vårdplatser. Ytterligare ett energiprojekt, i 

syfte att nyttja returvärme, för att klara av varmvattenförsörjningen till Öjebyns simhall, är i slutfasen med positivt 

resultat. 

Page 337 of 400



48 

 

Under årets första kvartal genomfördes renodlingsprojektet. Resultatet är att kommunen sålde 16 hyresfastigheter till 

PiteBo och en lokal till Piteå näringsfastigheter. Fastighets- och servicenämnden köpte fyra stycken gruppboenden, 

en fotbollshall och en skola. Mätning av förekomst av Legionellabakterier har genomförts på vård- och 

omsorgsboenden och åtgärder sätts in där det eventuellt behövs. Fastigheter har arbetat tillsammans med Grans 

Naturbruksgymnasium och projektet "Gröna Näringar" och bidragit med den tekniska kompetensen i ett 

energiprojekt gällande solpanelslösning på Grans. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Periodens händelser 

 Beslut om max 50 personer på evenemang och sammankomster pga covid-19  

 Arrendator för Lindbäcksstadion saknas från 1 maj 

 Invigning av Bergets park, Källbo- och Belonaparken  

 Ny e-tjänst där kulturföreningarna kan söka årsbidrag 

 Take-away tjänst på biblioteken införd 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 18 194 22 695 33 625 36 483  

Kostnader -87 525 -93 247 -143 773 -143 943  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -69 331 -70 552 -110 148 -107 460  

Anslag (skattemedel) 89 777 88 408 134 182 130 449  

Internränta -1 758 -1 813 -2 612 -2 726  

Avskrivning -13 545 -13 566 -20 322 -20 443  

Periodens utfall 5 143 2 477 1 100 -180  

Investeringar 2 787 12 732 8 690 18 719  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Kultur- och fritidsnämnden 383 600 217 100 

Gemensam administration 4 082 5 853 1 771 1 200 

Parkverksamhet 11 485 11 811 326 250 

Fritidsanläggningar 32 782 33 114 332 -850 

Kulturverksamhet 24 192 25 076 884 150 

Fritidsverksamhet 11 710 13 323 1 613 250 

Summa 84 634 89 777 5 143 1 100 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 5 mkr för perioden. I resultatet ingår fordran på förutbetalda 

semesterlöneskulder med 0,6 mkr. I överskottet ingår även medel avseende SM-veckan 2022, Piteå 400 års-firande 

samt investeringsbidrag till föreningar med drygt 2 mkr. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin. 

Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär minskade hyresintäkter, men 

även minskade kostnader för förvaltningen. Övriga minskade kostnader för perioden hänförs bl.a. till att fotbollstältet 

inte har tagits ned, samt att kryssningstrafiken i Piteå skärgård har ställts in. Skärgårdsverksamheten drabbades i 

sommar av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. 

Lindbäcksstadion står utan arrendator sedan maj månad, vilket innebär att förvaltningen belastas med löpande 

kostnader såsom el, vatten och underhåll. 

Nämndens prognos för helåret visar överskott med ca 1 mkr. Överskottet avser medel för SM 2022, som kommer att 

tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs bl.a. till 

en ökad kostnad för semesterlöneskulden och utbetalningar/reserveringar till föreningar. Utbetalning av 

investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom 
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föreningarna är försiktiga med att påbörja byggarbeten. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 

2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala 

aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter. 

Anläggningar förväntas få ökade kostnader i samband med uppstart av verksamheter inför vintersäsongen. Som det 

ser ut kommer föreningar att starta upp anpassade arrangemang under hösten. Årsprognosen är dock fortfarande 

mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma hur verksamheterna kommer att påverkas av pandemin 

framöver. Städkostnader för Christinasalen har tillkommit och är liksom fristadsprojektet ofinansierat, vilket 

påverkar årsprognosen negativt. Årsprognosen kommer även att påverkas beroende på om Lindbäcksstadion ska 

öppnas, och i vilken form den ska drivas. 

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning. 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda. 

Under perioden maj till september finns ca 35 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften är män. 

Inom förvaltningen finns naturvårdsgruppen och arenapersonal som är enkönad arbetsgrupp med enbart män. 

Förvaltningen har försökt att motverka enkönade arbetsgrupper vid nyrekrytering men då kön inte får gå före 

kompetenskrav som ställs i ansökan har det varit svårt. 

Sjukfrånvaron under perioden har varit dubbelt så hög som motsvarande period förra året. Högsta nivån var under 

mars och april men även under juni månad var den betydligt högre än normalt. Sjukfrånvaron bedöms främst vara 

coronarelaterad. Det är männen som står för högst sjukfrånvaro. På grund av den höga sjukfrånvaron sänks 

måluppfyllelsen. 

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till socialtjänsten för att klara hantering av Coronapandemin. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. 

Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och 

idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett 

ökat behov från skolan med fler barn på färre skolenheter och krav på utökat antal idrottstimmar. När Piteå växer och 

bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. Det är av stor vikt att beakta detta och ställa som 

krav att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. 

Barn och unga - vår framtid 

 Delvis uppfyllt 

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all verksamhet ställdes in 

under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. Balkongprojektet under sommaren där 

unga gör aktiviteter för unga ställdes in detsamma gällde även delar av sommarlovsverksamheten. Sommardäcket 

med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Stadsbiblioteket 

lockade med ett nytt koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta 

böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men dock har seriespel för fotbollen 

kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. Alla föreningar genomför en 

riskbedömning via kommunens e-tjänst för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av 

covid-19. 

Under våren kom signaler om att det var oroligt på stan ökad skadegörelse och buskörning. Under sommaren lugnade 

det dock ned sig och befarade problem har inte varit i någon större omfattning. Utifrån Coronapandemins påverkan 

har prognos för måluppfyllelsen sänkts. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Delvis uppfyllt 

Förutsättningarna förändrades drastiskt när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna sammankomster 

infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in. Detsamma gäller för all publik på 

idrottsarrangemang och tävlingar. Besökare på anläggningar som bibliotek och simhallar minskade drastiskt 

inledningsvis men har succesivt ökat. Lindbäcksstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att 

Föreningsservice tog beslutet att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftsstöd och osäkert kring 

Coronapandemins påverkan kommande säsong är sannolikheten att hitta en ny arrendator låg. Det finns en uppenbar 

risk att Lindbäcksstadion inte kommer kunna hållas öppen kommande vinter. 
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Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts. 

Demokrati och öppenhet 

 Delvis uppfyllt 

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån coronapandemin. Information på hemsidor och sociala 

medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har nya sätt att mötas och hålla kontakt 

skapats. Även nya former för samverkan både internt och externt har skapats. 

Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor utsträckning. Bibliotekets besökare har 

uppmanats att beakta vikten av social distansering vid sina besök och också uppmuntras att använda bibliotekets 

elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. Som en konsekvens av detta har antalet besökare 

av Piteås bibliotek under perioden januari till juli 2020 minskat. Läsandet har dock inte minskat under den uppkomna 

coronasituationen då användandet av bibliotekets elektroniska resurser har ökat under perioden. Under perioden har 

Norrfjärdens bibliotek hållit stängt för pågående renoveringsarbetet. Biblioteket öppnade igen 19 augusti i samband 

med skolstarten. 

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandring och 

cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som 

togs fram för att locka Piteborna till de kommunala parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika 

vandringskorten. 

Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och 

utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt 

bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt 

bidragsnormen för 2019 års aktiviteter. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Miljö- och tillsynsnämnden 

 

  

Periodens händelser 

 Spridningen av Corona-viruset har till delar kommit att påverka tillsynsarbetets inriktning och omfattning 

 Vindkraftsutvecklingen har medfört ytterligare uppgifter under året 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 6 048 4 925 7 667 7 737  

Kostnader -8 575 -7 372 -12 014 -11 392  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -2 527 -2 447 -4 347 -3 655  

Anslag (skattemedel) 2 981 2 855 4 471 4 410  

Internränta -6 -6 -23 -8  

Avskrivning -79 -77 -101 -116  

Periodens utfall 369 325 0 630  

Investeringar 0 0 0 0  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Miljö- och tillsynsnämnden 1 646 1 698 52 0 

Miljö och hälsa 966 1 283 317 0 

Summa 2 612 2 981 369 0 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Nämndens resultat för perioden visar överskott med 0,4 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras 

främst av lägre semesterlöneskuld, men även lägre personalkostnader med anledning av föräldraledighet, vård av 

barn och kostnader för kompetensutveckling. Årsprognosen är fortsatt osäker med anledning av Coronapandemins 

och dess effekter på ekonomimålet samt hur långt statens kompensation kommer att räcka för produktionsbortfall. 

Den externa finansieringsgraden uppgår till 69,5 %. 

Förberedelser pågår kring införande av en ny modell för tillsynstaxa, s.k. behovsstyrd taxa. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet. Arbetet 

utförs enligt en årlig tillsynsplan, som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra 

kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har 

verksamheten påverkats av spridningen av Corona-viruset, men trots det kunnat bedrivas utan större avvikelser från 

den upprättade planeringen. 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

Tillsynen av inomhusmiljöer och tobak har under året i stort skett enligt plan. Uppföljning av tidigare inspektioner 
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vid skolor visar att åtgärder vidtagits för att rätta till påtalade brister. Tillsynen vid förskolor har kommit att inriktas 

på smittspridningsrisker, där inomhusmiljön i huvudsak visat sig vara godtagbar. Arbetet har i betydande omfattning 

handlat om information och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. En uppföljning är planerad till 

hösten. Tobakstillsynen har omfattat 18 objekt och överlag visat på godtagbar hantering. Under sommaren har 

gågatan gjorts rökfri och askkoppar plockats bort. En uppföljning av förändringen kommer att ske under hösten. 

Badvattenproverna har i år gett godkända resultat. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Verksamheten har 

i år kommit att påverkas av spridningen av Coronaviruset. I syfte att bidra till att underlätta för företagen har bland 

annat debitering av tillsynsavgifter kommit att senareläggas. Kontaktvägar som telefontider och information på 

hemsidan har anpassats efter rådande smittskyddsläge. Samtidigt har det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsatt, där 

ett syfte är att förenkla kontakterna och effektivisera tillsynsarbetet. Digitalisering genom införande av tillsynsappar 

och översyn av e-tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivning till berörda. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Det utvecklingsarbete som bedrivs i verksamheten rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och 

förenkling av kontakterna med kommunen. Det tar därigenom sikte på uppgiften att stärka förtroendet för 

myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare 

utvecklas fortlöpande. I utvecklingsarbetet har ökad tyngd kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande 

inslag i tillsynsarbetet. 

Under året har sex synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är två fler än vid samma tid ifjol. 

Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, trängsel vid restaurang, nedskräpning, etc.). Två 

av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Två av synpunkterna lämnades in anonymt och 

har inte kunnat besvaras. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Den ordinarie tillsynsverksamheten har under året påverkats av spridningen av Coronaviruset, men har med vissa 

anpassningar kunnat bedrivas enligt plan. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer och andelen 

livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status är stabil. Under året har information och kontroll enligt nya 

lagen om tillfälliga smittskyddsärenden varit i fokus, vilket medfört att andra uppgifter inom livsmedelskontroll i viss 

mån har försenats. Inom miljöskydd noteras fler ärenden knuta till täkter till följd av vindkraftsutbyggnaden. Även 

hälsoskydd har lagt tyngd vid smittspridningsfrågor. Där noteras även vissa förseningar av andra uppgifter samt 

problem med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. 

Vindkraftsutvecklingen i kommunen har för verksamheten medfört ytterligare utredningsbehov och behov av 

medverkan i samråd. 

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en i huvudsak god efterlevnad av de regler som finns inom 

alkoholservering. Spridningen av Coronaviruset har dock medfört omfattande behov av information och dialog om 

hur situationen bör hanteras. Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering har genomförts. En bedömning är 

att alkoholförsäljningen hos tillståndshavarna minskat under året, vilket kommer att få konsekvenser för 

verksamhetens intäkter nästa år. Tobakstillsynen har i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Periodens händelser 

 Spridningen av Coronaviruset har medfört behov av anpassningar av verksamheten 

 Stora delar av förvaltningen flyttande in i Stadsporten 

 E-tjänst för bygglov har lanserats 

 Ny upphandling av kollektivtrafik slutfördes, vilket innebär framtida trafik med el-bussar 

 Staten har presenterat SOU om planering och dimensionering av bland annat kommunal vuxenutbildning 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 120 339 109 066 174 266 181 985  

Kostnader -212 015 -200 094 -313 098 -316 514  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -91 676 -91 029 -138 832 -134 529  

Anslag (skattemedel) 112 922 111 322 174 619 171 188  

Internränta -5 384 -4 790 -10 356 -7 374  

Avskrivning -12 025 -11 357 -17 073 -17 071  

Periodens utfall 3 838 4 147 8 358 12 214  

Investeringar 22 756 35 669 38 854 78 763  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Nämnd 869 898 29 0 

Förvaltningsledning 8 931 8 894 -37 0 

Kompetensförsörjning 28 463 30 269 1 806 3 600 

Planeringsavdelning, exkl markförsäljning 27 181 26 167 -1 014 -3 000 

Planeringsavdelning, markförsäljning -6 414 0 6 414 8 358 

Teknik och gator 50 054 46 694 -3 360 -600 

Flyktingsamordning 0 0 0 0 

Summa 109 084 112 922 3 838 8 358 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Perioden visar överskott med 4 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning. Negativa ekonomiska 

avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för halkbekämpning. Coronapandemin har under perioden 

påverkat nämnden i en relativt låg grad. Pandemin har inneburit extrakostnader och minskade intäkter främst för 

flyktingsamordningen och kollektivtrafiken, men pandemin har även bidragit till en del kostnadsminskningar då 

exempelvis vissa möten och utbildningar har kunnat hållas på distans. Den externa finansieringsgraden uppgår till 

49,2 %. 

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 8 mkr på grund av markförsäljning. Markförsäljningen avser 

bland annat mark på Berget, Haraholmen och Strömnäsbacken. Vuxenutbildning beräknas lämna överskott som 

främst förklaras av överskott av statsbidrag inom upphandlad yrkesvuxutbildning. Prognosen förutsätter en 

uppdatering av parkeringsautomater som vid införande under året medför en extra kostnad. Prognosen innehåller 

även ökade kollektivtrafikskostnader som bland annat består av ett ökat ägarbidrag till Länstrafiken som en effekt vid 

avvecklingen av Bussgods samt ekonomiska effekter pga. fattade beslut för att stävja utvecklingen av 

Coronapandemin. 
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Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Antalet anställda har fortsatt att minska något, främst till följd av omställningen av flyktingverksamheten. 

Könsfördelningen bland personalen i verksamheterna är relativt jämn, då andelen kvinnor är 51,5 % och andelen män 

48,5 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland 

tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är 54,5 % kvinnor och 45,5 % män. 

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med fjolåret och uppgår nu till drygt 4 %. Den ligger högre bland kvinnor än 

bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och såväl bland kvinnor som män. 

Utvecklingen per månad under året visar dock att sjukfrånvaron steg kraftigt fram till och med mars månad, då den 

låg kring 8 %. Sedan dess har den emellertid återvänt till normala nivåer. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro 

upp till och med 7 dagar, har ökat och ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland 

kvinnor än bland män. 

Andelen med heltid är högre än kommunen som helhet. Andelen har ökat jämfört med fjolåret, vilket främst är en 

följd av omställningen inom flyktingverksamheten. Andelarna som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland 

män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 11 % jämfört med samma period i fjol, vilket också 

är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (80 %) än av 

män (20 %). Kvinnors löner uppgår till 104,3 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret. 

Till följd av skillnaderna i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., finns fortsatt anledning att 

långsiktigt uppmärksamma behovet av aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla 

arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och 

kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. 

Verksamheterna har genomgått förändringar av organisation och arbetssätt, som bland annat syftar till att stärka 

förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare. Utöver det har verksamheten påverkats av följderna av spridningen av 

Coronaviruset. Tillsammans med andra omvärldsförändringar har det inneburit en risk för ökad belastning för 

medarbetarna, vilket skärpt betydelsen av ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Nämndens verksamheter bidrar fortlöpande till de kommunövergripande prioriterade målen genom en 

samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att skapa förutsättningar 

för fler bostäder och verksamhetsytor. Verksamheten har under året behövt anpassas till följd av spridningen av 

Coronaviruset, men har trots det kunnat bedrivas utan större avvikelser för måluppfyllelsen. Fortsatt stärkt fokus 

ligger på målet om att Piteå ska var en attraktiv ort för näringsliv och företagande tillsammans med övriga 

prioriterade mål. I syfte att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete kring 

organisation, nya arbetssätt och digitalisering. 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

Målet har under året kommit att påverkas av spridningen av Coronaviruset, där bland annat verksamheten för 

ensamkommande flyktingbarn anpassats med åtgärder som besöksförbud vid boenden och information för att 

motverka spridningen. Införande av distansstudier bedöms kunna leda till fler underkända gymnasieelever och att 

antalet som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret därmed kan öka. En del nyanlända har också fått vänta med 

att börja studier i Svenska för invandrare (Sfi.) Trots påverkan av Coronaviruset visar enkäter att ca 85 % av de 

ensamkommande flyktingbarnen anser sig ha en trygg och utvecklande tillvaro samt kan påverka frågor som berör 

dem. Vid boenden bedrivs förebyggande arbete mot alkohol och droger. 

Samtliga sökande vid ordinarie ansökningstillfälle erbjöds feriearbete och vid ett extra ansökningstillfälle kunde 

ytterligare platser erbjudas. Målinriktat arbete bedrivs även för att erbjuda subventionerade anställningar till personer 

med försörjningsansvar. 

Då barnkonventionen blivit svensk lag har ett arbete inletts i syfte att höja kompetens och för att säkerställa 

efterlevnad av de krav som ställs. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Befolkningen ökade något under det första halvåret, vilket främst förklaras av invandring och inflyttning. 

Ökningstakten är fortsatt för låg för att befolkningsmålet ska kunna nås. Nämndens verksamheter arbetar fortlöpande 

för förutsättningar för befolkningsutveckling genom bland annat planarbete och andra åtgärder för 
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bostadsförsörjning. Utveckling av utbildningsutbud och matchning till arbete bidrar också till befolkningsutveckling. 

Mottagande av kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn beräknas komma igång igen under hösten. 

Arbetslösheten har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med samma tid ifjol och låg i juli på 5,8 %. Arbetslösheten 

låg då under länets och betydligt under rikets. Antalet arbetslösa i riket har i år ökat med 39 %, i länet med 24 % och 

i kommunen med 16 %. Ökningen har varit större bland unga, medan arbetslösheten bland utrikesfödda har gått ner, 

till delar som följd av mer intensivt matchningsarbete. Det finns risk för att arbetslösheten kan öka under hösten och 

att den kan bita sig fast under en längre tid, vilket särskilt drabbar grupper i behov av extra stöd. Ökad arbetslöshet 

kan även leda till ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket ökar betydelsen av aktiva och tidiga åtgärder genom 

deltagande i arbetsmarknadsaktiviteter eller utbildning. 

Samverkan inom regionen medger tillsammans med statsbidrag ett brett utbildningsutbud, inklusive 

yrkesutbildningar. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Två YH-utbildningar erbjuds för 

närvarande i egen regi: Digital strateg och Kompetenskoordinator. Verksamheten har påverkats av Coronaviruset 

genom t.ex. övergång till distansundervisning. Det pågår även en utveckling av lärcentra. Antalet deltagare har ökat 

jämfört med fjolåret och ökningen väntas fortsätta under hösten. Deltagarantalet inom Sfi har däremot minskat, men 

kan komma att öka under hösten igen, beroende på vilken effekt Coronaviruset har haft. Den satsning som gjorts 

inom egenregin på digitalisering och stödresurser har påverkat studieresultaten positivt. 

En rad aktiviteter inriktas mot att stärka ortens attraktivitet för näringsliv och företagande. Bland annat berörs 

planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt som t.ex. utveckling av bostads- och verksamhetsområden, 

utbildningsutbud, m.m. Utbudet av utbildningar utvecklas i samverkan på näringslivet och stärkta insatser för 

matchning till arbete har skett tillsammans med lokala företag. För att möta ökande varsel sker medverkan i ett antal 

EU-projekt i regionen. Arbetet för fler industritomter fortgår, bland annat kring nästa etapp på Haraholmen. Det finns 

dock ett behov av ett mer långsiktigt arbete för att utvecklad mark- och planberedskap. Färdigställda verksamhetsytor 

omfattar Haraholmen, Maran och Kullen. För stärkt måluppfyllelse anpassas insatserna efter kommunens nyligen 

beslutade näringslivsprogram. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Arbetet för samhällsgemenskap med mångfald som grund har främst rört åtgärder för att upprätthålla förtroendet för 

offentliga verksamheter, dialoger kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser 

för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Kommunen har en låg andel utrikes födda i 

befolkningen jämfört med riket och mottagandet av flyktingar har påverkats av spridningen av Coronaviruset. En 

fortsatt utmaning rör integration och att motverka segregation. Den dialog som genomförts om Nördfjärdenområdet 

rönte stort intresse. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter och mångfald 

fortgår. Under året har fokus främst legat på barnkonventionen. 

Åtgärder för utvecklad jämställdhet i service och bemötande har främst omfattat verksamhetsnära åtgärder, som olika 

typer av utredningar, kartläggningar, dialoger och utbildningsinsatser för att hålla frågorna levande i verksamheterna. 

Mönstret i utbildningsval m.m. noteras fortfarande vara traditionellt könsuppdelat. Fler digitaliserade e-tjänster och 

liknande inslag främjar likabehandling, vilket bedöms vara positivt ur jämställdhetsperspektiv. 

Under året har 56 synpunkter inkommit, vilket är i nivå antalet vid samma tid ifjol. De flesta synpunkterna har rört 

olika former av trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, hastighetsfrågor m.m. Fjorton av synpunkterna är 

under handläggning, medan övriga är avslutade. Tolv av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat 

besvaras. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Hållbarhetsmålet är sammansatt och i hög grad beroende av måluppfyllelsen för samtliga övriga mål. På kort sikt 

tyngs måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet av konsekvenserna av virusspridningen, medan effekterna 

på längre sikt av den är svårare att bedöma. På ett allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med 

ledning av tidigare beslut. Utifrån den handlingsplan som tagits för miljö, klimat och energi pågår planering kring 

vilka konkreta aktiviteter som ska genomföras. Det finns även en ambition att stärka en framåtsyftande hållning till 

hållbarhet i utvecklingsprojekt och nya arbetssätt provas i arbetet med Stadsutveckling Öster. Arbete pågår också 

kring riktlinjer för hållbarhet. Målet rör även förvaltning av mark och skog samt naturvård, där det exempelvis drivs 

projekt kring Karlberg, inventering av naturvärden vid havsstränder och utveckling kring Sandängesstranden. Den 

upphandling som ägde rum i början av året medförde inte en positiv utveckling av andelen miljöbilar i kommunen. 

En strategi för kommunens försörjning av dricksvatten är under framtagande. 

Konkreta insatser för trygghet i miljön har under året bland annat omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid 

gatuarbeten, belysningsarbeten efter Nils Edéns väg och rondering vid busstationen. Rådhustorget byggs för 

närvarande om och kommer att bli s.k. gångfartsområde, vilket ska öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Arbetet 
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för ökad tillgänglighet utvärderades under fjolåret och bedrivs nu mer integrerat i ordinarie verksamhet. Under året 

har också gågatan i centrum gjorts rökfri. 

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att bostadsbehoven ska 

kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål kommer att kunna nås. Enligt aktuella 

uppskattningar kommer 63 % av det uppsatta målet att kunna nås till och med år 2021. Ett arbete har inletts för att ta 

fram ett nytt program för kommande period. Bland de särskilda utmaningar som finns för bostadsförsörjningen 

märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms bidra till låg rörlighet på 

bostadsmarknaden. 

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av 

bostäder. Ett planbesked kan väntas inom kort för ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. Jämfört med fjolåret 

ökade antalet bygglovsansökningar fram till och med augusti med drygt 15 %. Mot bakgrund av utvecklingen under 

senare år finns det dock fortsatt en allmän risk att byggmarknaden under en tid kan komma att sakta in. 

Större infrastrukturprojekt har rört bland annat Rådhustorget, exploatering av områdena Ljungheden, 

Strömnäsbacken och Lekattheden samt parkering vid Norrmalmia. Större gatuarbeten har rört Djupviksgatan, 

Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. Under årets inledning 

belastades vinterväghållningen genom ett större behov av halkbekämpning än vanligt, vilket i någon mån har fått 

följder för barmarksunderhållet. Upphandlingen av kollektivtrafik har slutförts, vilket bland annat innebär trafik med 

el-bussar från 2021. Under det första halvåret minskade resandet med kollektivtrafik med drygt 12 %, främst till följd 

av övergång till distansstudier för gymnasieelever. Arbete har pågått enligt plan med bredbandsutbyggnad på 

landsbygden samt frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering. 

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet 

under året har bland annat omfattat utveckling av kyrkstaden i Öjebyn, utveckling och ombyggnation av 

Rådhustorget samt insatser för att kunna bevara Gröna villan när Christinaprojektet ska genomföras. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Socialnämnden  

  

Periodens händelser 

 Socialtjänsten gick in i en ny organisation 1 januari 2020 

 Coronapandemins utbrott i mars, krävde en snabb omställning av verksamhet mot nya behov 

 Regeringen beslutar om besöksförbud på särskilda boenden för äldre till följd av viruset 

 Ett antal brukare inom särskilt boende för äldre insjuknade i covid-19 

 Lättare att rekrytera till sommarvikariat inom vård och omsorg 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 173 105 187 024 258 139 276 744  

Kostnader -816 655 -789 557 -1 230 418 -1 213 519  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -643 550 -602 533 -972 279 -936 775  

Anslag (skattemedel) 597 014 571 638 911 119 887 815  

Internränta -167 -148 -252 -230  

Avskrivning -1 988 -1 898 -2 988 -2 868  

Periodens utfall -48 691 -32 941 -64 400 -52 058  

Investeringar 610 983 8 121 5 086  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Ordinärt boende 62 150 53 011 -9 141 -14 100 

Barn och familj & Missbruk 85 626 67 827 -17 798 -25 650 

Hälso- och sjukvård 50 352 45 815 -4 446 -4 500 

Särskilt boende för äldre 198 983 189 672 -9 354 -11 250 

Vuxna funktionsnedsatta 40 117 35 979 -4 137 -5 800 

En ingång 98 735 100 924 2 188 1 050 

Psykosocialt stöd 86 408 87 691 1 285 400 

Politik och förvaltningsledning 8 852 7 729 -1 124 -2 000 

Stab och ledningsstöd 14 526 8 361 -6 164 -2 550 

Summa 645 749 597 009 -48 691 -64 400 

Analys 

Ekonomi 

 Ej uppfyllt 

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -49 mkr och helårsprognosen för 2020 sätts till -64 mkr. En 

ekonomisk handlingsplan är fastställd och aktivitet har pågått under våren, men på grund av pandemin inte i den 

utsträckning som det var tänkt. Extrakostnader kopplat till covid-19 uppgår till 17 mkr. En ansökan om riktade 

statsbidrag för detta är inskickad till Socialstyrelsen. En likställd, systematiserad, mer detaljerad 

månadsuppföljningsrapport har utformats som samtliga chefer får varje månad. 

 

Ordinärt boende har en budgetavvikelse om -9 mkr till och med augusti och beror till största del på fortsatt höga 

personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. För att nattpatrullen ska klara 

sitt uppdrag tillsattes under 2019 en extra patrull om 3,84 årsarbetare tillsatts 2019 vilken senare utökades till 5,76 

å.a. Utökningen saknar finansiering. Analys pågår i de hemtjänstgrupper med störst underskott. Ett stort arbete med 

bemanningsekonomi pågår i syfte att förbättra personalens schemaläggning och resursutnyttjande. Covid-relaterade 
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kostnader uppgick per augusti till 3 mkr på hela ordinärt boende. Helårsprognosen förbättras tack vare att viss 

stabilisering skett i augusti och landar på -14 mkr.  

Barn och familj/Missbruksvård har per augusti en budgetavvikelse om -18 mkr. Inom Barn och familj ligger 

kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt inom institutionsvården och förstärkta familjehem. Kostnaderna för 

familjehem har ökat eftersom nya familjehem kunnat rekryteras, på sikt bör kostnaderna för förstärkt familjehem 

istället gå ner. Inom området Missbruk visar analys att antalet vårddygn för perioden januari till augusti 2020 var 189 

st fler än samma period förra året. Det är fler dygn kopplade till LVM och färre gällande övriga placeringar för 

perioden jämfört mellan åren. Verksamheterna inom både Barn och familj och Missbruksvård jobbar med en rad 

olika hemmaplanslösningar för att minska placeringskostnaderna. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -26 mkr. 

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -4 mkr per augusti och helårsprognosen sätts till samma. Den nya 

sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att merparten av sjuksköterskorna 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. 

Hittills i år har verksamheten kostnader om drygt 4 mkr för inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. I 

dagsläget är äntligen samtliga sjukskötersketjänster tillsatta och de nyrekryterade sjuksköterskorna påbörjar sina 

tjänster under hösten. Mycket extra sjukvårds- och förbrukningsmaterial kopplat till covid-19 belastar 

hemsjukvården, fördyringar kopplat till pandemin uppgår till ca 2 mkr för avdelningen. Det nya avtalet för transport, 

material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket gör att Rehabenhetens materialbudget 

kommer att överskridas. Fördyringen rör sig om nära 0,5 mkr. 

Särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om -9 mkr och en årsprognos om -11 mkr. Några 

boenden har drabbats av Coronaviruset och har varit tvungna att vidta isoleringsåtgärder för att undvika ytterligare 

smittspridning. Viss tomhållning av platser på boendena sker fortsatt. Coronarelaterade kostnader uppgår hittills till 6 

mkr. Likt på ordinärt boende jobbar särskilt boende med bemanningsekonomi och de första utbildningarna är 

genomförda under augusti månad. Cheferna ser positivt på detta och utbildningsomgång två går i slutet av september. 

Stöd till vuxna med funktionsnedsättning har en budgetavvikelse för perioden om -4 mkr. Underskottet ligger hos 

verksamheten privat assistansanordnare. Inom området ses under året en linjär ökning för utbetalda sjuklöner till 

privata utförare, detta är en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning. Egen 

produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har färre brukare än föregående år. Detta eftersom 

några ärenden är avslutade då brukarna gått bort samt att brukarna i högre grad väljer privata utförare. 

Helårsprognosen sätts till -6 mkr. 

En ingångs budgetavvikelse är 2 mkr och helårsprognosen sätts till 1 mkr. Inom Beställare hemtjänst 65+ har antalet 

hemtjänsttimmar minskat sedan början av året vilket delvis kan bero på att några brukare avsagt sig hemtjänst för att 

minska risken för smittspridning. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med 2019 beroende på tillskott i budget på 

grund av att 15 platser stängt på Hortlaxgården. Från 1/7 ska alla beviljade timmar läggas in i verksamhetssystemet 

så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaden för färdtjänst 

fortsätter att minska eftersom färre personer reser på grund av covid-19. Försörjningsstöd har ca 3 mkr lägre 

kostnader jämfört med föregående år och den befarade kostnadsökningen på grund av pandemin har hittills uteblivit. 

För avdelningen sätts en helårsprognos om 1 mkr eftersom det fortsatt är osäkert hur mycket Coronapandemin 

kommer påverka hemtjänsttimmarna, försörjningsstödet och färdtjänsten. 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse om 1 mkr för perioden och helårsprognosen är 

0 mkr. Psykiatriboendena når budget i balans men kostnaderna för gruppbostäderna har ökat med 1,7 mkr jämfört 

med 2019, vilket bland annat kan relateras till Coronapandemin.  

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse för perioden om -7 mkr, semesterlöneskulden 

står för -6 mkr av detta. Bemanningsenheten gör underskott vilket beror på att poolpersonalen har tagit ut 

sommarsemester samt att bokningsgraden varit lägre till följd av Coronapandemin. Stab- och ledningsstöds 

Resursenhet med övertaliga chefer sedan omorganisationen har som förväntat gett underskott på 1 mkr. Vid utgången 

av 2020 är all övertalighet hanterad och utlöst, verksamheten ”Resursenhet” kommer inte att finnas kvar och 

genererar därför inget underskott år 2021. Övriga verksamheter inom avdelningen håller sig inom tilldelad 

budgetram. Årsprognosen sätts totalt till -5 mkr. 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Andelen månadsanställda inom socialtjänsten består av 86,7 % kvinnor och 13,3 % män, vilket visar på att andelen 

män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda, vilket stöder teorin om att män i större 

utsträckning ser arbetet som ett övergångsyrke och väljer att inte utbilda sig inom området och därmed inte blir kvar. 

Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är 

det inom avdelningen Hälso- och sjukvård. 

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med 0,9 % och ligger nu på 7,9 %. Kvinnornas 

sjukfrånvaro är högre än männens. Ökningen av sjukfrånvaron har sin orsak i Coronaviruset och covid-19 som 
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inneburit frånvaro från arbetet vid minsta förkylningssymptom. Under mars och april var sjukfrånvaron uppe i 11-

12 % för att sedan minska i maj och sedan gå ned till näst intill normala värden i juni. Skillnaderna i sjukfrånvaro är 

dock stora mellan avdelningarna och enheterna. Inom vissa hemtjänstgrupper har sjukfrånvaron i mars varit över 

30 %. Eftersom dessa verksamheter oftast är i behov av att ersätta personal blir det extra påtagligt där. 

Den ökade arbetsanhopningen har lett till en ökad arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. I samband med 

att pandemin utbröt var socialtjänsten tvungen att ställa om verksamheten. En stabsorganisation skapades för att 

snabbt få en aktuell lägesbild, fatta beslut och få ut information till verksamheten. Socialtjänsten tillsatte även en 

resursgrupp och ett materialteam som hjälpte till där det behövdes mer resurser och man fick också personalresurser 

från andra förvaltningar. Alla enheter har gjort veckovisa riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

att i ett tidigt skede uppmärksamma risker främst utifrån smitta. I början av pandemin saknades tillräcklig 

skyddsutrustning då kommunen inte prioriterades på samma sätt som regionerna. Att arbeta i full skyddsutrustning 

med bla visir och munskydd har varit tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor har 

lyfts upp under våren. 

Sommarrekryteringen i socialtjänsten har gått bättre än föregående år då det inte varit lika svårt att rekrytera 

sommarvikarier som tidigare. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, inte 

anställt i samma utsträckning som vanligt i och med pandemin. Inom vissa yrken, t.ex. fysioterapeuter, har det varit 

något svårare att rekrytera. Inom personlig assistans erbjöds att de som bara har en deltidstjänst kunde få heltid under 

perioden april till september. Många var intresserade initialt, men i slutändan var det bara två personer som tackade 

ja till erbjudandet, vilket var en besvikelse med tanke på det arbete med heltidstjänster som görs i Heltidsresan. Den 

centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt och en ny arbetsmetod togs fram till följd av 

Coronaviruset som kommer att utvecklas inför nästa sommar. 

En bemanningsstrategi har tagits fram och tanken var att socialtjänstens verksamheter som är berörda av den skulle 

börja arbeta med detta under våren. Pandemin har dock försenat detta arbete. Inom ordinärt boende har också arbetet 

med ett nytt IT-stöd för schemaplanering återupptagits som förväntas ge bättre schemaplanering och således både 

ekonomiska och arbetsmiljövinster, förutom vinster för brukare. 

EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och startade i augusti. Projektets mål är att öka antalet 

anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Staten har också under våren beslutat att stötta 

personer som utbildar sig till undersköterska genom det så kallade Äldreomsorgslyftet. Socialtjänsten planerar för 

hur dessa pengar ska kunna användas och samordnas med andra projekt och satsningar som socialtjänsten driver. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Socialtjänsten bidrar till de prioriterade målen genom att erbjuda anställning till nya invånare i kommunen. 

Socialtjänsten har trots pandemin fortsatt att ta emot praktikanter och personer i olika arbetspolitiska åtgärder, såsom 

extratjänster, i verksamheten. Under april och maj anställde socialtjänsten ett antal personer på extratjänster som 

behövde längre introduktion inför sommarvikariatet, så att de sedan var redo när sommaren kom. Inom projekt 

Employment for migrants arbetas det med introduktion av utrikesfödda på arbetsplatserna samt hur arbetsplatsen kan 

bli mer mottaglig och arbeta för en större mångfald. 

Under våren har kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala förebygganderådet 

pausat sina möten till följd av pandemin. Planen är att börja med digitala möten i höst, då delaktighet från 

brukarorganisationer är viktigt för förvaltningens utveckling. 

Barn och unga - vår framtid 

 Uppfyllt i hög grad 

Under perioden har 315 barn- och ungdomsutredningar inletts, vilket kan jämföras med fjolårets 191 inledda 

utredningar. Trenden med ökat antal inledda utredningar är nationell och inte unik för Piteå. Förutom den nationella 

trenden drar förvaltningen slutsatsen att ökningen beror på en ökad tillgänglighet kopplat till införandet av e-tjänst 

för orosanmälan samt en ökad medvetenhet och benägenhet hos både profession och privatpersoner att anmäla i ett 

tidigt skede när det gäller oro för barn som riskerar att fara illa. Att alla anmälningar som beskriver våld också alltid 

föranleder utredning bidrar också till det ökade antalet utredningar. Trots denna ökning klarar verksamheten 

lagstadgad utredningstid på fyra månader, vilket kan förklaras med att även mottagningen gör förenklade 

utredningar. 

Antalet placerade barn i familjehem och institution sjunker, men dock har dygnskostnaden ökat i jämförelse med 

samma period ifjol. Fler komplexa och långa insatser tros vara en förklaring till det. Sedan årsskiftet har sju nya 

familjehem rekryterats och arbete pågår ständigt med att marknadsföra och rekrytera nya familjehem. Förvaltningen 

arbetar även med att se över och överta avtal från de konsultstödda familjehemsföretagen. 

Avdelningen har i väldigt liten utsträckning känt av eller påverkats negativt av covid-19, dock har anpassningar 

gjorts löpande för att minska smittspridning men ändå klara det huvudsakliga uppdraget. 
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Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Sedan april månad har antalet hushåll/månad inom försörjningsstödet varit lägre än både föregående år och året 

innan. I augusti månad var antalet hushåll 41 hushåll lägre än augusti 2019. Minskningen är inte en konsekvens av 

projektet för en ny organisering av försörjningsstöd, då det ännu befinner sig i en planerings- och förberedelsefas. 

Minskningen tros istället bero på olika samhällstrender och nationella åtgärder såsom nya regler för a-kassa, höjt 

bostadsbidrag och fler som får extratjänster. Några effekter av att Arbetsförmedlingen stängt sitt lokala kontor ser 

försörjningsstödet inte några direkta effekter av än mer än att samverkan blir svårare då det inte är samma närhet som 

tidigare. Inom försörjningsstödet planeras det för införande av e-ansökan. I och med detta kommer ett större ansvar 

att läggas på medborgaren som söker försörjningsstöd att komma in med de handlingar som krävs. Det kräver också 

ett förändrat arbetssätt för socialsekreterarna, som de redan nu börjat praktisera. De aktiviteter som ligger inom 

ramen för SKR-projektet som Piteå deltar i har skjutits upp pga covid-19. 

Projekt UTMED som finansierats av Innovationsfonden har avslutats. Målet med projektet var att hitta nya vägar 

som kan generera fler sysselsättningsplatser med bibehållen och ökad kvalitet för brukarna. Kartläggning av varje 

deltagare i daglig verksamhet har genomförts för att säkerställa att de placeras på rätt plats. 

När många branscher haft det svårt på grund av pandemin har behovet av personal ökat inom socialtjänsten. För att ta 

tillvara på personer som vill arbeta inom socialtjänsten har både EU-projektet Employment for migrants arbetat med 

praktik och förbättrad introduktion samt att förvaltningen i samarbete med Samhällsbyggnad anställt personer på 

extratjänster som en förlängd introduktion inför sommarvikariatet. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett treårigt fördjupat kvalitetsarbete för att bidra till en ökad kvalitet i 

verksamheten samt säkerställa att socialtjänstens rutiner och processer fungerar. En bidragande orsak till att arbetet 

påbörjades var ett ärende inom Barn och familj som väckte stor uppmärksamhet i media och under våren har fokus 

för kvalitetsarbetet legat inom den avdelningen. Arbetet kommer sedan att fortsätta avdelningsvis tills alla 

avdelningar gåtts igenom. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete kring en förbättrad egenkontroll samt 

internkontroll. Inom avdelningen Särskilt boende för äldre inrättades under våren kvalitetsråd där fokus bl.a. legat på 

avvikelsehantering, dokumentation, BPSD, personcentrerat arbetssätt och genomförandeplaner. Detta ligger inom 

ramen för den treåriga satsningen och ledningssystemet för kvalitet. 

Avdelningen Särskilt boende för äldre genomförde ”Vad är viktigt för dig?”-dagen den 6 juni. "Vad är viktigt för 

dig?"-dagen är en internationell rörelse som syftar till att öka personcentrerade förhållningssätt inom vård och 

omsorg. Avdelningens aktiviteter uppmärksammades nationellt av SKR vilka lyfte avdelningen och Piteå Kommun 

som ett gott exempel vid en av de nationellt webbsända konferenserna. 

Under första halvåret har socialtjänsten haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både 

internt och externt för att visa vad förvaltningen gör, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens 

integritet. Arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten inom socialtjänsten har nedprioriterats till följd av 

pandemin, men kommer att återupptas under hösten. 

Till Synpunkten har åtta ärenden inkommit till och med sista augusti. Synpunkterna rör bl.a. besöksförbudet inom 

särskilt boende för äldre, hur hemtjänstpersonal använder arbetskläder och skyddsutrustning samt fysisk aktivitet på 

särskilt boende för äldre. Fyra synpunkter har inte besvarats varav två var anonyma, en synpunkt var ett tips på en 

föreställning för särskilt boende för äldre och en annan rörde beröm till personal. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Coronapandemin har medfört att socialtjänsten till stor del fått ställa om och inrikta sig på att klara av basuppdraget. 

Det har inneburit att många utvecklingsprojekt och uppdrag har fått läggas åt sidan. Samtidigt har pandemin också 

medfört att vissa utvecklingsområden har snabbats på och utvecklats tack vare pandemin. Ett exempel är 

användningen av digital teknik. 

I slutet av mars kom det första bekräftade fallet av covid-19 på ett av socialtjänstens särskilda boenden för äldre. 

Under våren har ytterligare ett antal brukare konstaterats smittade av det nya Coronaviruset. Verksamheterna har 

vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smitta, bl.a. kohortvård för att isolera de smittade, noggrannhet med 

skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vaksamhet på symptom hos både brukare och sig själv, vilket har gett 

resultat då det sedan juni inte bekräftats någon ny smitta. Regeringen beslutade också i slutet av mars om 

besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Besöksförbudet har medfört ett omfattande arbete med att upprätta och 

förändra befintliga rutiner. Förvaltningen möjliggjorde också besök under sommarmånaderna genom olika 

plexiglaslösningar utomhus. För att minska risken för spridning av smitta bland vikarier som arbetar inom flera olika 

Page 351 of 400



62 

 

verksamheter har bemanningsenheten gjort en indelning av vikarier avdelningsvis. Det har också inneburit en ökad 

personalkontinuitet för brukarna som inte behöver träffa lika många olika människor. Livsmiljön för de brukare som 

finns i verksamheten har i och med Coronapandemin förändrats sedan utbrottet bl.a. då de inte kan träffa sina 

anhöriga och inte delta i aktiviteter och daglig verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Flera brukare som bor 

i bostäder för personer med funktionsnedsättning har mått bra under våren, där verksamheten bland annat rapporterat 

att oro hos vissa brukare minskat. Slutsatsen verksamheten drar av det är att kravställning och sociala interaktioner 

minskar då kontakten med andra brukare blir mindre, vilket leder till minskad stress och mer lugn. 

Både antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar och antalet ärenden inom hemtjänst har minskat, men varje ärende 

tar mer tid och många tunga ärenden är kvar hemtjänsten. Denna tendens såg förvaltningen redan innan 

Coronapandemin. Antalet boendeplatser som stått tomma samt antalet ej verkställda beslut har ökat till följd av 

pandemin p.g.a. besöksförbud, samt att inflyttning tillfälligt stoppades under tiden nya rutiner för inflyttning, 

utflyttning och städning togs fram och kvalitetssäkrades. Ett arbete har påbörjats för att få till ett effektivare flöde så 

att tomma platser på boenden kan fyllas snabbare, men detta arbete har dock stoppats upp av pandemin. 

Handläggningstiden från ansökan till inflyttning på särskilt boende för äldre har blivit längre pga. åtgärder kopplat 

till covid-19 såsom nya rutiner samt att det finns behov av längre tid för beslut då man inte kan göra besök på det 

särskilda boendet. Kön till särskilt boende för äldre har minskat från ca 25-30 personer i kö under första kvartalet till 

mellan 18-25 under andra kvartalet. Detta kan till viss del förklaras med öppnandet av Ängsgården förra hösten samt 

att färre personer sökt plats på särskilt boende. Trots färre personer i kö finns det dock ett antal beslut som inte 

kommer att kunna verkställas inom lagstadgad tid, vilket beror på att personer tackar nej till erbjuden plats p.g.a. 

rädsla för smitta eller besöksförbud. 

Under första halvåret 2020 har Alkohol- och narkotikagruppen haft 300 besök fler än föregående år, vilket kan 

förklaras med att förvaltningen påbörjat fler behandlingsformer i egen regi samt en ökad medvetenhet i samhället om 

att i ett tidigt skede söka och ta emot hjälp. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet har ökat betydligt sedan 

samma period ifjol, vilket påverkar antalet vårddygn och kostnader. Antalet placerade enligt Socialtjänstlagen är 

dock något färre än förra året. På Nygården, ett boende för personer med missbruksproblematik, har det varit oroligt 

under våren. Ett arbete har inletts för att se över verksamheten. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd 

 Pågår 
Åtgärd från DELÅR 
2018 

Rapporteras 
ÅR 2019 
Rapporteras 

Delår 2019 

Genomförandeprojekt pågår. Under 
våren har projektet arbetat med 
planering och förberedelseaktiviteter. 

Under sommaren har man tagit en paus 
i projektet. 
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GEMENSAMMA NÄMNDER  
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Gemensam kost- och servicenämnd  

 

Periodens händelser 

 Piteå kommuns revisorer har genomfört en revision med syfte att bedöma om kostorganisationen bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt och om tillräckliga åtgärder vidtagits för att minska svinnet. Den sammanfattande 

bedömningen är att kostorganisationen fungerar ändamålsenligt och att det finns en god medvetenhet kring 

att minska de olika svinnen som kan uppkomma i samband med produktionens olika faser. 

 Risk och konsekvensanalyser har upprättats med utgångspunkt i Coronapandemin för att vara beredd vid 

större störningar i produktionen. Inga större störningar har inträffat och produktionen har varit normal. 

 Skapat bättre arbetsmiljö i packrummet som dessutom möjliggör avdelningsvis paketering till Bergvikens 

Vård- och omsorgsboende, vilket tidigare inte var möjligt på grund av utrymmesskäl 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 17 227 15 950 25 340 23 115  

Kostnader -17 045 -15 716 -25 340 -23 115  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 181 234 0 0  

Anslag (skattemedel) 0 0 0 0  

Internränta 0 0 0 0  

Avskrivning 0 0 0 0  

Periodens utfall 181 234 0 0  

Investeringar 0 0 0 0  

 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 
 

 

Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska 

kostnader avseende beställd mat, resultatet är alltid noll. 

Avstämning för perioden visar att det verkliga utfallet är lägre än det a’conto debiterade kostnaderna med 650 tkr. 

Luleå kommun har debiterats 519 tkr för mycket och Piteå kommun 131 tkr för mycket. 

Avräkning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut, 2020-12-31. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Gemensam överförmyndarnämnd 

  

Periodens händelser 

 Rådande pandemi har medfört att överförmyndarnämnden inte kunnat genomföra planerade rekryterings- 

och utbildningsinsatser av och för gode män och förvaltare 

 Överförmyndarnämnden har arbetat med att effektivisera verksamheten och förbättrat information till 

ställföreträdare och medborgare 

 Överförmyndarnämnden är i fas med granskning av årsräkningar. Det är även i övrigt korta 

handläggningstider för hantering av nämndens ärenden 

 Verksamheten har, inom befintlig budget, haft en tillfällig extra resurs på halvtid under tre månader 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 4 125 3 740 6 210 5 951  

Kostnader -4 099 -4 229 -6 176 -5 944  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 26 -489 34 7  

Anslag (skattemedel) 0 1 0 0  

Internränta -2 0 -4 0  

Avskrivning -24 -5 -30 -7  

Periodens utfall 0 -494 0 0  

Investeringar 0 0 0 140  

 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 
 

 

Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar ett nollresultat för perioden januari till augusti. Till följd av 

pandemin har nämnden minskade kostnader vad gäller utbildning och resor. Nämnden prognosticerar ett nollresultat 

för helåret. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk 

hushållning. 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, 

rekreation, kultur och samhällsservice / Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 

2030 46 000 invånare 

 Uppfyllt i hög grad 

 

Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. 

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att 

huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. 

Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas 

samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital. 
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Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 

Älvsbyn / Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 Uppfyllt i hög grad 

 

Vårens pandemi har medfört att utbildning i större samlingar inte varit möjlig att genomföra. Verksamheten har 

under början av perioden kunnat rikta enskilda utbildningar för nya gode män och förvaltare i Piteå kommun och 

Älvsbyns kommun. 

Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Nya sätt att attrahera gode män 

och förvaltare behöver tas fram. Det behöver även undersökas vilka alternativ som finns angående utbildning av 

gode män och förvaltare. 

Överförmyndarnämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten 

arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes 

behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning. 

 

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn / Piteå präglas av en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Uppfyllt i hög grad 

 

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka 

möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina 

angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får 

plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av 

förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet 

som åtgärden syftar till. 

I takt med att antalet ärenden ökar uppstår också ett ökat behov av att rekrytera nya gode män och förvaltare till 

verksamheten. Verksamheten har i dagsläget svårt att rekrytera gode män och förvaltare. Om nya gode män och 

förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då 

avsaknad av hjälp uppstår. 

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde. 

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet 

och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att revidera blanketter och utveckla e-tjänster är något som 

gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten. Ett särskilt arbete angående att gode män och förvaltare ska 

kunna lämna in sin årsräkning och sluträkning digitalt kommer att genomföras. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Gemensam räddningsnämnd 

  

Periodens händelser 

 Perioden har hittills präglats av den numera gemensamma organisationen mellan Piteå och Älvsbyn och 

naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering mm 

 Många gräs- och skogbränder under försommaren 

 Brandbil beställd (tankbil/lastväxlare) för placering på Älvsbyns brandstation, leverans under 2021 

 Omfattande brand i Älvsbyn 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 36 946 0 55 115 0  

Kostnader -35 328 0 -52 725 0  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) 1 618 0 2 390 0  

Anslag (skattemedel) 0 0 0 0  

Internränta -143 0 -209 0  

Avskrivning -1 475 0 -2 181 0  

Periodens utfall 0 0 0 0  

Investeringar 3 0 267 0  

 

Budgetavräkning (tkr) 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Gemensam räddningsnämnd 126 0 126 0 

Operativ verksamhet 101 0 101 0 

Övrig verksamhet -227 0 -227 0 

Summa 0 0 0 0 

Analys 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. 

Analysen visar på positiva siffror på kostnadssidan medan intäkterna når budget för perioden. Vad den omfattande 

branden i Älvsbyn har för påverkan på ekonomin är för tidigt att bedöma. Pandemins påverkan på nämnden är svår 

att bedöma men det har inneburit ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på inställda och pausade 

utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och 

effektiviseringar fortgår. 

Personal 

 Helt uppfyllt 

Personalnyckeltal visar på positiva värden för de flesta nyckeltalen jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på 

räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön 

ligger på 98 %. Sjukfrånvaron är på högre nivå än motsvarande period 2,3 % (1,3%). Frisknärvaron är på något lägre 

nivå 89 % (94 %). Förändringen bedöms bero på pandemin och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta 

misstanke om sjukdom. Antalet timanställningar är på något högre nivå än tidigare men är fortfarande låg. 

Resultatet från 2019 års undersökning avseende Hållbart medarbetarengagemang visar på mycket goda resultat inom 
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de alla områden (motivation, ledarskap och styrning) för räddningstjänsten (avser Piteå). 

Många från räddningstjänstens personal har varit föräldralediga under perioden, vilket är positivt men har 

återspeglats i verksamhet. 

Den planerade introduktionen/"lära känna" aktiviteterna har kunnat genomföras endast delvis i och med pandemin 

och dess restriktioner. All räddningspersonal i Älvsbyn har besökt Piteå brandstation och träffat heltidspersonal. 

Heltidspersonal från Piteå har delvis kunnat genomföra motsvarande i Älvsbyn med studiebesök av två stora objekt. 

Gemensamma arbetsplatsträffar har också genomförts under våren. Mötet mellan räddningspersonal i beredskap från 

Piteå och Älvsbyn tvingades ställa in. Introduktionerna är tänkt att fullföljas under hösten med anpassade former. 

 

Prioriterade mål 

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, 

rekreation, kultur och samhällsservice / Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 

2030 46 000 invånare 

 Uppfyllt i hög grad 

Antalet larm är till antalet likvärdigt med föregående period 541st (555). Fördelningen av larmen är även den 

likvärdig. Brand i byggnad utgörs av 46 st (53) där bostadsbränderna är 29 st (34). Trafikolyckor är till antalet 75 st 

(76). Sommarperioden inleddes med torka och hög brandrisk där en viss ökning ses i antalet markbränder. Dessa var 

till antalet 29 st (20), ökningen ses inom Piteå kommun. Operativt har viss anpassning skett utifrån pågående 

pandemi, vissa ändringar i larmrutiner och skyddsnivåer för berörda. Exempelvis hanteras brandlarm vid 

äldreboenden på ett nytt sätt för att hindra att räddningspersonal smittar riskgrupper. Inom den interna utbildning och 

övningsverksamheten har tyngdpunkten legat på ämnesområdet kem och farliga ämnen. Orientering har genomförts 

vid delar av kommunernas objekt. Utöver den löpande övningsverksamheten har personal genomfört 

rökdykarledarutbildning. Övningsområdena genomgår en upprustning. I Piteå iordningställs övningsanläggning för 

höjd och takarbeten och Älvsbyn pågår iordningställning av ytor och anläggning för övning i varm rökdykning. 

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål. 

Arbetet med att utveckla samverkan inom Norrbottens och Västerbottens läns räddningstjänster fortlöper. 

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med totalförsvarsplaneringen påbörjats under 2019. Arbetet har 

fortsatt under början av 2020 genom deltagande i totalförsvarsövning (TFÖ) 2020, vilket är en TFÖ med flera 

delövningar. På grund av covid-19 har många arbetsområden gått på sparlåga då hanteringen av covid-relaterade 

frågor tagit mycket tid i anspråk. Exempelvis deltagande i veckovisa samverkanskonferenser, uppföljningar och 

lägesrapportering. 

Piteå och Älvsbyns kommuner har sedan 1 januari 2020 en gemensam räddningstjänst och en gemensam 

räddningsnämnd och har därför valt att ha ta fram ett kommungemensamt handlingsprogram som omfattar både 

räddningstjänst- och förebyggande verksamhet. I det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 2020-2022 har 

kommunernas fyra handlingsprogram slagits samman till ett. Handlingsprogram bereds av gemensam 

räddningsnämnd för att sedan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige. 

Uppföljning av handlingsprogrammen för 2019 är gjord (avser Piteå kommun). 

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder 

Älvsbyn / Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

 Uppfyllt i hög grad 

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning 

har var god under delåret. Tyvärr var dock de flesta inbokade utbildningar från månadsskiftet mars/april tvungna att 

pausas på grund av pandemin. Totalt har 57 (80) kurser genomförts med 975 (1170) deltagare. Av dessa deltagare är 

545 (613) kvinnor och 430 (557) män. Målsättning på årsbasis är 1 450 (summan av gamla målen för Piteå och 

Älvsbyn) deltagare. 

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter 

har minskat något. Totalt har 74 st (91) tillstånd och yttranden behandlats. 

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

har ökat. Totalt har 66 st (31) tillsyner genomförts varav 15 var flerfamiljsfastighetstillsyner. 
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Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn / Piteå präglas av en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund 

 Uppfyllt i hög grad 

Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 140 

anställda är 15 kvinnor varav 13 arbetar operativt. Tre elever som går den eftergymnasiala utbildningen Skydd mot 

olyckor har genomfört en praktik under våren varav en kvinna. 

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras i samarbete med 

Brandmännens riksförbunds ombud i Piteå. 

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2019 för Piteå kommun. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 

83 (82) för räddningstjänsten vilket är 7 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för fjärde mätningen i rad. 

En synpunkt har inlämnats under perioden som har besvarats. 

Åtgärder och uppdrag 

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) 

 

Periodens händelser 

 Styrelsen beslutade på årsstämman i maj, att lämna utdelning till Piteå kommun med 8 700 tkr, utifrån 

bokslut 2019. 

 Koncern VD har engagerats för ytterligare ett års tjänstgöring t o m juli 2021. 

 Koncern VD har tillsammans med några av dotterbolagen engagerats i det arbete som leds av 

Näringslivsavdelningen med syfte att attrahera etableringar av företag till Haraholmens industriområde. 

 Koncern VD har varit verksam i samtliga VD rekryteringar som genomförts och som pågår i koncernen 

(gäller PnF, Pite Energi, Pireva, Piteå Science Park och YouCall). 

 Arbete har skett med hantering underskott som drabbar Nolia AB på grund av rådande Coronapandemi. 

 Under perioden har samarbete skett med ett större lokalt byggföretag avseende Piteå Näringsfastigheters 

ABs förvärv av bolagets industrifastighet i Öjebyn. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 576 472 889 947  

Kostnader -3 778 -3 671 -6 226 -5 780  

Rörelseresultat -3 201 -3 199 -5 337 -4 833  

Finansiella intäkter 0 0 0 0  

Finansiella kostnader -5 461 -2 968 -8 382 -4 370  

Resultat efter finansiella poster -8 662 -6 167 -13 719 -9 203  

Investeringar 5 000 5 000 5 000 5 000  

Analys 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

I bolaget är endast en person anställd förutom VD. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun. 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,2 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning 

av aktierna i Nolia AB med 2,6 mkr i samband med att aktieägartillskott lämnats till bolaget med 3,5 mkr. Resultatet 

före nedskrivningen är något bättre än budget och bättre än för samma period föregående år. 

Årsprognosen  beräknas till -13,7 mkr, däri ingår nedskrivningen av aktierna i Nolia AB med totalt under året 

4,1 mkr. Årsprognosen före nedskrivningen är något bättre än budget. Sammantaget har bolaget haft något mindre 

kostnader, då vissa arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin. 

Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver 

ovanstående som en intäkt efter finansiella poster. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Bolaget stöttar det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen allt i syfte att klara 

kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolags-koncernen har även lyfts fram 

jämställdhets- och mångfaldsaspekter. 
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Bolaget har också stöttat Piteå Hamn AB i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Bolaget har 

också varit aktivt tillsammans med kommunen vad gäller ökad IT-/Infosäkerhet i samband med fortsatt 

digitalisering. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Kontinuerligt arbete pågår tillsammans med kommunens näringslivsavdelning i syfte att stärka Piteå som attraktiv ort 

för företag, organisationer och människor. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Som tidigare år lämnas en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen för att ge allmänheten en bra bild av de 

kommunala bolagens verksamhet. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen. 

 

Piteå Renhållning och Vatten AB, som ansvarar för återvinning och VA-frågor har under året arbetat för ökad 

tillgänglighet vid återvinningscentralen på Bredviksberget. 

Under Coronapandemin när livekonserter varit omöjliga att genomföra, har Piteå Science Park AB som ansvarar för 

konserthuset Studio Acusticum övergått till att sända konserter och andra event digitalt. Evenemangen har lockat en 

stor publik. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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AB PiteBo 

 

Periodens händelser 

 Under perioden har en renodling av fastigheter skett mellan fastighetsförvaltningen, PnF och PiteBo. För 

PiteBos del innebär det att fyra gruppboenden, en förskola och äldreomsorg i Källbo sålts till kommunen 

samt att PiteBo köpt 108 lägenheter av kommunen. 

 Fastighetsinnehavet har även förändrats under perioden utöver renodlingsprojektet. Som ett led i bolagets 

fastighetsstrategi har försäljning skett av enstaka fastigheter som omfattar 37 lägenheter. Förvärv har skett 

av 12 lägenheter. Främsta anledningen till att försäljning skett är att minska underhållsskulden. 

 Projektet Blåbärsskogen med 64 lägenheter på Berget blev klara för inflyttning 1 april. Den 1 september var 

92% av lägenheterna uthyrda, vilket är över förväntan. 

 Bolaget har arbetat intensivt med utvecklingen av Rådhustorget. I mars öppnades en ny restaurang och 

under hösten öppnas ännu en nyrenoverad restaurang på Rådhustorget. Omfattande investeringar har krävts 

för att möjliggöra detta. 

 Bolaget har hittills påverkats i begränsad omfattning av Coronapandemin. De åtgärder bolaget genomför 

inne i lägenheterna har delvis upphört. En aktiv åtgärd som vidtagits är att erbjudande getts till bolagets 

äldre hyresgäster om kostnadsfri utkörning av livsmedel under perioden april-december. 

 Efter tre års förberedelse har nu bolaget kallat Hyresgästföreningen till förhandling om korrekt hyresnivå för 

179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Enligt bolagets bedömning bör hyresnivån för dessa höjas. 

Förhandlingar kommer att pågå under hösten 2020. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 213 842 168 116 302 482 254 589  

Kostnader -136 810 -130 531 -230 017 -204 521  

Rörelseresultat 77 032 37 585 72 465 50 068  

Finansiella intäkter 2 4 2 5  

Finansiella kostnader -9 242 -9 612 -13 651 -14 368  

Resultat efter finansiella poster 67 792 27 977 58 816 35 705  

Investeringar 58 862 87 572 79 730 125 391  

Analys 

Personal 

 Helt uppfyllt 

Pandemin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Sjukfrånvaron bland personalen har ökat marginellt under 

denna period. Anpassning av verksamheten har gjorts med försiktighetsmått för att skydda hyresgäster och 

medarbetare. Planerade utbildningsinsatser är för närvarande pausade. Bolaget har under perioden förstärkt 

skyddskommittén med en administrativ funktion för att uppgradera all dokumentation kring arbetsmiljö. 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Resultatet för perioden uppgår till 67,8 mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år, 28,0 mkr. Främsta 

anledningen till den positiva förändringen mellan åren är reavinster som uppkommit i samband med försäljning av 

fastigheter. 

Resultatförbättringen för perioden motsvarar 39,8 mkr (+142 %). Bolaget har under perioden ökat antal lägenheter 

vilket genererar högre hyresintäkter. Utöver reavinster och ökade hyresintäkter har minskade kostnader för 
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reparationer bidragit till resultatförbättringen. Anledningen är dels färre vattenskador och dels har färre reparationer 

inne i lägenheterna utförts med anledning av pågående Coronapandemi. 

Prognostiserat resultat för  2020 är 12,4 mkr högre än budget. Anledningen är att bolaget sålt tre mindre fastigheter 

som inte budgeterats för, vilket genererat reavinster. Vissa underhållskostnader har sjunkit med anledning av 

pågående pandemi vilket också förbättrat prognostiserat resultat. Det råder fortfarande osäkerhet om samtliga 

planerade investeringar och andra underhållsåtgärder kommer att kunna genomföras. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkning, har bolaget genomfört en nyproduktion av 64 

lägenheter på Berget. Inflyttning har skett i april 2020. Med hänsyn till projektets geografiska läge, bör det kunna 

vara attraktivt för framtida anställda vid batterifabriken i Skellefteå. Utöver det har bolaget tecknat ett avtal med 

Strömbackaskolan om nyproduktion av 24 lägenheter, även dessa på Berget. Ytterligare ett exempel är att bolaget 

tillsammans med kommunen inlett ett detaljplanearbete för framtida nyproduktion på Strömnäsbacken. 

Nyproduktionsprojekten bidrar till att uppfylla samtliga tre prioriterade mål. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Helt uppfyllt 

Genom samarbetet med Strömbackaskolan bidrar bolaget till att stärka Strömbackaskolans byggprogram samt 

säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. 

Bolaget har genom omfattande renoveringar bidragit till att två nya restauranger har etablerats på Rådhustorget. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeinflytande. Under perioden har samverkan skett med 

gårdsgrupperna på Centrumområdet inför etablering av helt nya utemiljöer på området. 

Bolagets största bidrag till en jämställd service är det transparenta kösystemet. Utgångspunkten för tilldelning av 

lägenheter sker utan värdering av t.ex. kön, etnicitet, religion, m.m. Under perioden har bolaget beslutat om att ge 

studenter en bostadsgaranti. 

Livsmiljö 

 Helt uppfyllt 

Färdigställandet av ny ventilation med värmeåtervinning i 29 lägenheter i Öjebyn bidrar till bättre inomhusklimat 

och mindre energiåtgång. 

Enligt den årliga hyresgästenkäten framgår att trygghet i boendet värderas högst. Av denna anledning har bolaget 

investerat i nya lägenhetsdörrar med hög säkerhet i ett bostadsområde i Öjebyn. 

Attraktiva utemiljöer har senaste åren prioriterats upp i bolagets investeringsplaner med anledning av att det har stor 

betydelse för hyresgästerna. Som exempel kan nämnas utemiljön på Blåbärsskogen som innehåller grönytor, lekplats, 

grillplats, trädäck med pergola samt mycket växtlighet. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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AB PiteEnergi  

 

Periodens händelser 

 Coronapandemin är en väsentlig händelse med påverkan på hela samhället. PiteEnergi har anpassat 

verksamheten och arbetsmiljön efter rådande situation med fokus på leveranssäkerhet för elnät, fjärrvärme 

och bredband. Pandemin och vidtagna åtgärder har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på bolagets 

verksamhet eller resultat. 

 Året har hitintills varit ovanligt varmt jämfört med ett normalår. Detta påverkar försäljningsvolymerna 

negativt vilket till del kompenseras av minskade inköpskostnader. Resultatet ligger över budgeten för 

perioden. 

 På grund av låga marknadspriser påverkas elproduktionens resultat kraftigt negativt trots normala 

produktionsvolymer. 

 Efterfrågan på nyanslutningar är fortsatt hög för Bredband och något högre än förväntat även på 

landsbygden, vilket bidrar till ökade anslutningsavgifter och ökade intäkter i framtiden. 

 Arbetet med att utveckla digitala tjänster fortsätter där målsättningen är kunna erbjuda en ännu bättre 

kundupplevelse. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 316 879 370 270 500 938 556 233  

Kostnader -269 942 -332 441 -426 033 -481 218  

Rörelseresultat 46 937 37 829 74 905 75 015  

Finansiella intäkter 164 183 351 248  

Finansiella kostnader -2 706 -3 580 -4 002 -4 048  

Resultat efter finansiella poster 44 395 34 433 71 254 71 215  

Investeringar 57 170 51 534 115 978 116 299  

Analys 

Personal 

 Helt uppfyllt 

PiteEnergi arbetar systematisk och med stort fokus på att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats. Bolaget arbetar 

aktivt med varumärket inifrån och ut genom våra värderingar - kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet. Arbete med 

goda ambassadörer i våra medarbetare är betydelsefullt för att bygga stolthet hos personalen, men även för att 

attrahera nya medarbetare. 

Vid all rekrytering är jämställdhet ett ledord. Alla annonser är könsneutrala och kvinnor  uppmanas aktivt att söka 

nya tjänster. Medarbetarna utbildas även i likabehandling och diskriminering för att skapa en jämställd kultur. 

PiteEnergi arbetar målmedvetet med friskfaktorer som skapar förutsättningar för alla att känna trygghet och må bra 

på jobbet, där en viktig del är att satsa på friskvård med personalaktiviteter och olika utmaningar. 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Årets ekonomiska resultat har präglats av en fjärrvärmeaffär med försämrad lönsamhet då vädret varit varmare än ett 

normalår. Historiskt låga marknadspriser på el har påverkat verksamheten positivt med minskade kostnader för 

nätförluster medan produktionsintäkterna minskat kraftigt. Elhandeln lyckas trots förutsättningarna leverera ett 

resultat över budget. Bredbandsaffären utvecklar sig likt förväntat och här är indikationerna att resultatet blir bättre 

än budgeterat till följd av nyanslutningar på landsbygden. Bolaget har även sett exempelvis resekostnader minska till 
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följd av den pågående pandemin och säkerhetsåtgärderna därikring, en utveckling som bedöms hålla i sig resten av 

året. Prognosen för helåret är därför ett något högre resultat än budgeterat, vilket främst är kopplat till rådande 

omvärldsfaktorer. 

Investeringstakten är fortsatt hög med fokus på leveranssäkerhet och utbyggnad. Hög efterfrågan på bredband och 

utbyggnad i byar medför stort fokus på investeringar. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utökning av befintlig infrastruktur för 

bredband, el och fjärrvärme. Fortsatt fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt kundfokus 

och ett nära samarbete inom kommunen, PIKAB och med leverantörer bidrar också till de övergripande målen. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har under 2020 bidragit till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur till nya områden och där 

behov uppstår. Bolaget arbetar kontinuerligt med att leverera stabila leveranser med hög leveranssäkerhet till 

konkurrenskraftiga priser, vilket ska ge näringslivet goda förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att 

utveckla Piteå. God samverkan med Piteå kommun och dess bolagskoncern förenklar för satsningar och 

nyetableringar inom kommunen. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolagets värdegrund "Lokaltänksamhet" bygger på kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet. Värdegrunden och 

bolagets värdegrundsarbete främjar en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens hur bolaget utöver 

affärerna bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring. 

Hållbarhetsarbetet är prioriterat och genomsyrar hela bolaget. Hållbarhetsredovisningen visar hur PiteEnergi arbetar 

med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktigt och sker kontinuerligt. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget jobbar kontinuerligt med att tillgodose privatpersoner och näringsidkare med förnybar el och återvunnen 

värme, vilket tillsammans med en välutvecklad infrastruktur inom data- och telekommunikation skapar möjligheter 

till en god livsmiljö för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv. All el som säljs är ursprungsmärkt och 

förnybar, fjärrvärmen kommer till 99 % från återvunnen energi och förnybara källor. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Näringsfastigheter AB  

 

Periodens händelser 

 Under våren 2020 har det skett ett VD byte på Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) och de helägda 

dotterbolagen. Den nya VD:n tillträdde i slutet av maj månad. 

 Förvärvet av en större fastighet påbörjades under första halvåret 2020 i om med att styrelsen beslutade att 

köpa bolaget Öjebyn 33:199 AB. Fastigheten omfattar kontor samt verkstadslokaler. Ett kontrakt på 10 år är 

skrivet med den verksamhet som finns i lokalerna idag. 

 PnF har tecknat ett långsiktigt avtal med RISE Sicomp under våren om uppförande och uthyrning av 

presshall Öjebyn på Kompositvägen. Presshallen planeras att tas i bruk den 1/1 2021. 

 Exempel på insatser med Hållbarhet som fokus är bland annat att Furunäsets Företagsby gör en insats för 

biologisk mångfald genom att placera en bikupa på området, installera solpaneler samt erbjuda cykelpump 

och fler cykelparkeringar till dem som arbetar på området. 

 Coronapandemin har naturligtvis påverkat verksamheten. Bolaget har ännu inte drabbats 

verksamhetsmässigt av något större resursbortfall pga sjukdom kanske tack vare att medarbetare fått 

möjlighet att arbeta hemifrån. Under andra halvåret går bolaget tillbaka till riktlinjen att alla som känner sig 

friska bör arbeta från kontoret. Nödvändiga åtgärder har vidtagits, tex har utökade ytor för lunch och 

fikaraster iordningställts.  

 Ekonomiskt har effekterna av Coronapandemin blivit lindrigare än befarat. Hyresgäster som tog del av 

erbjudandet gällande anstånd av hyra och tillfällig hyresrabatt har till allra största del kunnat betala av 

skulden eller så har överenskommelse om rimlig avbetalningsplan upprättats. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 

Jan - Aug 

2019 

Prognos 

helår 2020 

Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 97 185 95 177 146 000 164 483  

Kostnader -71 806 -74 256 -113 500 -129 898  

Rörelseresultat 25 379 20 921 32 500 34 585  

Finansiella intäkter 7 198 0 1 708  

Finansiella kostnader -8 809 -10 342 -14 200 -15 241  

Resultat efter finansiella poster 16 577 10 777 18 300 21 052  

Investeringar 25 635 44 283 161 700 59 171  

Analys 

Personal 

 Helt uppfyllt 

PnF arbetar aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. I affärsplanen finns 

hälsofrämjande aktiviteter såväl som aktiviteter för att stärka gruppen och varje medarbetare. Vidare verkar bolaget 

för stor delaktighet hos medarbetarna i såväl verksamhetens som varje individs utveckling. 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet 

(51%), Trähallen AB(51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). Bolaget Öjebyn 33:199 AB förvärvades 2020-09-01 och 

ingår därmed inte i koncernens delårsrapport dock är prognos för investeringar inklusive förvärvet. 

Intäkterna är ca 2 mkr högre jämfört med samma period föregående år beroende på ett par större nytecknade 

hyresavtal. Coronapandemin har endast påverkat intäktssidan marginellt. Kostnaderna är lägre jämfört med perioden 
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föregående år främst på grund av minskade driftskostnader och  finansiella kostnader som har påverkats positivt då 

ett par större krediter placerades om under året till gynnsamma räntenivåer även fast långa löptider valdes. Även 

koncernens avskrivningar är lägre än budgeterat då färre projekt aktiverats under året än vad som budgeterats. 

Prognosen på resultatet för helåret är exklusive eventuella förvärv eller försäljningar och eventuella upp- eller 

nedskrivningar av fastighetsvärden och utdelningar. 

Större planerade investeringar under årets sista månader är nybyggnation av presshall och hyresgästanpassning i 

Furunäsets Företagsby. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Genom att verka för att skapa och erbjuda "Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå" bidrar PnF till 

måluppfyllelsen inom de olika strategiska områdena. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

 

PnF bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och 

växa i de lokaler som tillhandahålls. Under hösten tas ca 4 000 kvadratmetrar nyproducerade lokaler i bruk av 

hyresgästerna. I dessa nyskapade lokaler har nu arbetsgivarna/hyresgästerna givits förutsättningar att via sina 

växande verksamheter skapa många nya arbetstillfällen. PnF tillhandahåller utbildningslokaler till allt mellan 

universitet och mindre utbildningsföretag. Vidare så deltar PnF i Strömbackaskolans branschråd för fastighetsföretag 

och varje år tar vi emot praktikanter från passande utbildningsprogram. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

 

PnF strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt. Internt 

vill bolaget genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs, öka 

delaktighet, engagemang och trivsel. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

 

PnF satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras 

medarbetare och kunder att mötas i, utvecklas i och trivas i. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag. 
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Piteå Renhållning och Vatten AB 

 

Periodens händelser 

 Johan Bäcklin anställdes som ny VD i augusti. Johan har haft olika ledande befattningar inom 

Swedbankkoncernen, närmast som nationell Fastighets- och Facilitychef. 

 Coronapandemin har inte påverkat bolagets leveranser av samhällsviktiga tjänster. 

 Den nya anläggningen för biologisk rening vid Sandholmens avloppsreningsverk togs i drift i juni månad. 

 Upphandlingen av projektet "Återvinning Anytime", som bland annat inkluderar dygnet runt öppet på 

Bredviksbergets avfallsanläggning, är klar. Entreprenaden påbörjas i september månad. 

 Verksamhetsövergången av avdelningen Teknik- och Gators VA-personal till Piteå Renhållning och Vatten 

AB (Pireva) har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar 

beslut i september. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 114 584 111 489 180 052 174 965  

Kostnader -102 905 -100 082 -166 328 -161 093  

Rörelseresultat 11 679 11 407 13 724 13 872  

Finansiella intäkter 43 35 50 53  

Finansiella kostnader -3 009 -3 275 -4 580 -4 923  

Resultat efter finansiella poster 8 712 8 167 9 194 9 002  

Investeringar 34 987 52 091 102 472 84 068  

Analys 

Personal 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har ett sjukfrånvaromål på 2,5 %. I spåren av Coronapandemin har sjuktalen tyvärr överskridit 

målsättningen. En effekt av att personal varit hemma i betydligt större omfattning vid sjukdomssymptom samt en del 

långtidssjuka som varken är kopplat till covid-19 eller är arbetsrelaterat. 

Ett av bolagets prioriterade områden är att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, under hösten kommer 

ytterligare aktiviteter genomföras inom detta fokusområde. Pireva vill även försöka attrahera fler kvinnor till den 

mansdominerade bransch bolaget befinner sig i. Under våren och sommaren har kvinnor som idag arbetar som 

chaufförer eller drifttekniker lyfts fram via olika kommunikativa budskap. 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har en fortsatt intäktstillväxt, mestadels drivet av pris. Totalt sett ökade intäkterna med 2,8 % jämfört mot 

samma period ifjol vilket är i paritet med intäktsbudgeten. I spåren av Coronapandemin har dock vissa intäktsslag 

kopplade till evenemang och besöksnäring minskat under perioden. 

På kostnadssidan har kontrollen under året varit god och utfallet landar lägre än budget. För helåret prognostiseras 

dock resultat ner en aning jämfört mot budgeten då kostnaderna kommer överstiga budgeterade kostnader på grund 

av sanering av dammen vid Haraholmen samt en höjd förbränningsskatt. 

Bolagets finansiella ställning är god och under kontroll. I enlighet med den upphandlingsplan som styrelsen 

beslutade om i januari, påbörjas upphandlingen av ett nytt lån på 36 mkr i september månad. 

Page 369 of 400



80 

 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Pireva är ständigt en aktiv spelare i att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster 

med hög service. På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Coronapandemin har under våren och sommaren försvårat det fysiska kundmötet som istället har bytts ut mot digitala 

aktiviteter. I takt med att restriktionerna förhoppningsvis mildras i höst, kommer kundnärvaro vara ett högt prioriterat 

område för bolaget. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet 

att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför. I sommar har därmed ett projekt påbörjats med syfte att 

tillgänglighetsanpassa bolagets hemsida. Bland annat genom att erbjuda möjligheten att förstora texter och få texter 

upplästa. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Utvecklingen av Bredviksbergets avfallsanläggning och framtagandet av en dricksvattenstrategi är två strategiskt 

viktiga projekt som syftar till att förbättra och säkerställa en god livsmiljö inom kommunen. 

Utvecklingen av avfallsanläggningen kommer förbättra servicen för medborgarna samt underlätta återbruk av gamla 

saker för Piteborna samt utöka anläggningens tillgänglighet genom dygnet runt öppet. 

Framtagandet av dricksvattenstrategin syftar till att säkerställa ett kvalitativt och gott dricksvatten för Piteborna på 

både kort och lång sikt. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Hamn AB 

 

Periodens händelser 

 Perioden har präglats av pågående Coronapandemi. Restriktioner har införts i verksamheten såsom styrning 

av trafikflöden och kontaktytor kopplat till de olika transportslagen såsom fartyg och lastbilar. Godsflödena 

har minskat under perioden till viss del på grund av pandemin, men även kopplat till andra 

säsongsvariationer. 

 Positiv utveckling vad gäller samverkan inom kommunkoncernen. Goda exempel som kan nämnas är inköp, 

lönehantering och etableringar till Haraholmens industrial park. 

 Investeringen i en ny hamndel löper på enligt tidplan och den nya hamndelen kommer att kunna tas drift i 

sin helhet under 2021. Den operativa verksamheten kopplat till den nya hamndelen har upphandlats. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 29 476 30 388 43 289 44 285  

Kostnader -22 834 -23 105 -35 363 -34 903  

Rörelseresultat 6 642 7 283 7 926 9 385  

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader -919 -877 -1 437 -1 271  

Resultat efter finansiella poster 5 723 6 406 6 489 8 111  

Investeringar 19 685 14 349 59 500 32 778  

Analys 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen liten organisation och har väldigt hög nivå 

av samordning med övriga kommunkoncernen. Bolaget köper tjänster inom en rad områden, exempelvis områdena 

hamndrift och administration. Bolagets verksamhet har vuxit och regelverkstrycket har ökat senaste åren. Bolaget har 

till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket får negativ påverkan både på 

bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål. 

Bolaget är väldigt beroende av ökad samverkan inom PIKAB och med Piteå kommun och undersöker möjligheterna 

till samverkan med andra hamnar. 

Bolaget har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal. Bolaget har 

mycket låga sjuktal. 

Ekonomi 

 Helt uppfyllt 

Periodens resultat efter finansiella poster är 5,7 mkr. Intäkterna för perioden uppgår till 29,5 mkr. Intäkter från 

sjöfarten och fartygsanlöpen via Piteå Port & Hub ligger på en stabil nivå men har minskat något jämfört med året 

innan. Intäkter från lagring av gods och övriga tjänster har ökat. Kapitalkostnader har ökat i linje med budget som ett 

resultat av de stora investeringar i bland annat en ny hamndel och lagringsytor som genomförts under senaste åren. 

Minskningen av godsvolymerna kan tillskrivas vissa störningar från Coronapandemin och säsongsvariationer. 

Förväntade ökningar av godsvolymer inom segmentet projektlaster har infriats hittills i år, ett 40-tal fartyg med 

vindkraftsdelar till olika projekt i regionen har anlöpt Piteå Port & Hub. 

Bolaget har investerat 19,7 mkr under perioden. Huvuddelen består av avslutande arbeten avseende den nya 

hamndelen som tas i drift under 2021 samt ny infrastruktur kopplat till hamnens gatefunktion. 
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Prognostiserat resultat för 2020 är 6,4 mkr, vilket är helt i linje med budget 6,4 mkr. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Många producerande företag i Norr- och Västerbotten är beroende av sjöfart och intermodala transporter för att nå 

sina marknader. Dessutom är omställningen till förnyelsebar energiförsörjning och fossiloberoende i regionen 

beroende av hållbara transporter. 

Från Piteå Port & Hub transporteras bland annat hållbara skogsprodukter som blir till exempelvis förpackningar som 

sedan återvinns, råtalldiesel som blir till biobränsle som kan tankas i bilar. Till hamnen transporteras stora mängder 

vindkraftsdelar vilka byggs upp till vindkraftverk som under lång tid kan producera förnyelsebar el och därmed 

skapa sysselsättning och i nästa steg affärsmöjligheter för tillverkande företag som vill säkerställa långsiktigt hållbar 

energiförsörjning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur som äger rum under perioden 2017-2020 ger 

förutsättningar för utveckling av befintliga och nya affärer och logistikflöden. En utökad kapacitet bidrar till ett 

fortsatt starkt erbjudande vad gäller kostnadseffektiva, hållbara logistiktjänster och att kunna ta emot fler fartyg, tåg 

och lastbilar och lagra större mängder gods. En utbyggd hamn är också en del av Piteås erbjudande till företag som 

väljer att etablera sig inom Haraholmens industriområde. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Bolaget har i olika sammanhang informerat om verksamheten både på lokal, regional och nationell nivå. Piteå Port & 

Hub har tagit emot ett stort antal besök från både offentlig och privat verksamhet samt även medborgare. Det finns 

ett stort intresse för utvecklingen inom Haraholmens industriområde och hamnens roll för regionens näringsliv. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Sjöfarten har fått en mer framskjuten plats i den nationella godstransportstrategin. Fler godstransporter till sjö och 

järnväg är ett viktigt steg mot kapacitetsstarka och hållbara transporter. Samtliga transportslag utvecklas mot 

minskad miljöpåverkan. Piteå Port & Hub vill vara ett logistikcentrum som möjliggör den omställningen och ger 

goda möjligheter att knyta ihop transporterna på ett hållbart sätt. Fartyg som anlöper hamnen kan använda hamnens 

landström och betalar lägre avgifter om de uppfyller ställda miljökrav. Tåg som anlöper hamnen ger inga utsläpp om 

de går på el hela vägen in i hamnen och betalar lägre avgifter om de använder ellok. Väg 505 som ansluter till 

hamnen är klassad som BK4-väg och användandet av längre och tyngre lastbilar. HCT (High Capacity Transport) 

fordon används idag för transporter av pappersprodukter från fabrik till hamnen och för transport av skogsråvara från 

hamnen till fabriken. Detta minskar slitage på vägar och utsläpp per transporterat ton gods. 

Bolaget arbetar vidare med åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Bolaget har avslutat ett arbete 

med omställning till energieffektiv belysning och infört styrning för att minska energianvändningen. Bolaget har 

genomfört upphandlingar med tydliga hållbarhetsaspekter. . 

Bolagets beslutade hamntaxa för 2020 innehåller en ny modell för miljöstyrning. Förutom incitament för bättre 

miljöprestanda fartyg som mäts via etablerade miljöindex, så har bolaget infört incitament för regelbunden trafik och 

närsjöfart, vilket ligger i linje med förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en överflyttning från land till sjö. 

Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i kombination med 

utbyggnad Norrbotniabanan möjliggöra både ökade järnvägstransporter från Piteå Port & Hub såväl som 

stadsutveckling och ökat bostadsbyggande 

  

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Piteå Science Park AB 

 

Periodens händelser 

 Rekrytering av ny VD är påbörjad och ny VD beräknas vara på plats innan årsskiftet. 

 En ny affärsplan har arbetats fram för bolaget och fastställts av styrelsen. 

 Coronapandemin har påverkat bolaget mycket negativt, och samtliga publika fysiska arrangemang har ställts 

in. En positiv effekt är att Studio Acusticum snabbt ställde om från ett fysiskt konserthus till ett digitalt. 

Under våren har bolaget arrangerat digitala kulturupplevelser under parollen live@acusticum, som har setts 

av över 375 000 personer. 

 Olika åtgärder är genomförda och genomförs för att sänka driftkostnaderna i bolaget 

 Under perioden har Innovationsarenan fått beviljat följande nya projekt, varav ett har hunnit starta upp 

under perioden. Arctic Solar 2.0, Intersective Innovation 2.0, Integrerade solceller på prefabricerade 

byggnader. Projekten driver vi tillsammans med företag och forskningsaktörer. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 11 805 11 739 19 148 20 139  

Kostnader -13 816 -13 905 -23 333 -23 439  

Rörelseresultat -2 011 -2 166 -4 185 -3 300  

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader -5 -6 -15 -9  

Resultat efter finansiella poster -2 016 -2 172 -4 200 -3 309  

Investeringar 31 18 100 18  

Analys 

Personal 

 Delvis uppfyllt 

Ny organisation har verkställts under perioden. Detta innebär att verksamheterna i bolaget förtydligas och att varje 

enhet leds av en verksamhetschef. Under perioden har bolaget varit hårt drabbat av Coronapandemin och arbetat för 

att hitta nya innovativa sätt att mötas och ta hand om varandra. 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Utmaningar 
Coronapandemin är en utmaning som de flesta idag måste hantera och påverkar verksamheten på olika sätt. Både 

med inställda evenemang och svårigheter att bygga upp nya nätverk och samarbeten. Kompositprojektet har t ex 

svårt att bygga upp samarbetet med fordonsindustrin, dels pga svårigheten att ses, men även att fordonsindustrin har 

drabbats hårt och gör stora permitteringar. Det verkar vara lättare med korta möten för direkta utmaningar eller 

erfarenhetsutbyte, men svårare att få deltagare till aktiviteter där företagen ska blicka framåt och jobba med 

utveckling. 

Ekonomi 

Piteå Science Park redovisar för perioden januari-augusti en förlust med –2,0 mkr, vilket är en förbättring med 

150 tkr jämfört med samma period föregående år. Studio Acusticum ställdes inför en stor utmaning i och med 

Coronapandemin då alla arrangemang ställdes in eller sköts på framtiden. Tack vare en snabb omställning har 

bolaget kunnat arrangera digitala kulturupplevelser. 
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Bolaget har aktivt jobbat med att se över kostnader och att hitta nya intäkter, ett arbete som fortsätter. 

Projektverksamheten fortsätter som planerat och påverkas inte rent ekonomiskt i redan beslutade och pågående 

projekt trots att många möten har skjutits på framtiden eller hålls digitalt. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, 

driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver 

kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar 

samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara 

attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle. Bolaget arbetar för att främja hållbar utveckling och innovation, samt 

leverera värdeskapande kulturupplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan 

och konserthuset Studio Acusticum. 

Piteå Science Park driver kluster, nätverk och innovationsprojekt inom våra tre profilområden; Kulturella och 

kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. Bolaget utvecklar även kultur- och innovationsmiljöer 

som är viktiga mötesplatser för våra kunder och besökare. 

Piteå Science Park driver tre kluster, ett inom vartdera profilområde, tillsammans med regionens företag, 

forskningsinstitut och universitet. Totalt driver bolaget åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i 

Piteå och regionen. Sedan tre år tillbaka driver Piteå Science Park även ett nationellt uppmärksammat projekt inom 

öppen innovation och innovation i skärningspunkter, där olika branscher och sektorer samverkar. Under hösten har 

fyra av bolagets anställda certifierat sig som Innovationsledare, vilket stärker bolagets kompetens inom 

Innovationsledning och innovationsprocesser. Bolaget har även bidragit i arbetet med att etablera en test- och 

demomiljö inom kompositer hos RISE i Öjebyn, en investering på ca 50 miljoner. 

Bolagets inkubator Go Business har kontor i Piteå, Luleå och Skellefteå och har dessutom etablerat sig som en av 

landets första digitala inkubatorer och kan nu erbjuda inkubatorprogram för företag i hela Norrbotten och 

Västerbotten. 

Piteå kommun bidrar med 1,6 mkr i medfinansiering till projekt på Innovationsarenan och Inkubatorn. Dessa medel 

växlar PSP upp 15 gånger till en projektomsättning på 27,8 mkr. Det finansierar 11 heltidsanställda som bidrar med 

1,5 mkr i skatteintäkter till Piteå kommun. 

Demokrati och öppenhet 

 Helt uppfyllt 

Kulturtillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som 

annars har svårt att ta del av ett kulturutbud. Behovet har varit stort i en tid när möjligheten till fysiska möten varit 

begränsad. 

Vid Studio Acusticum har man under våren producerat och distribuerat 40 produktioner under parollen 

live@acusticum. Kommunens IT-avdelning och PiteEnergi har tillsett att bredband finns att tillgå vid samtliga vård- 

och omsorgsboenden. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Under rådande pandemi när människor inte kunnat mötas har bolaget på kort tid ställt om konserthuset från ett 

fysiskt hus till en digital mötesplats. Kulturen har på så vis tillgängliggjorts i en tid när människor inte fått mötas 

fysiskt. Samtidigt har bolaget försökt tillgodose en del av näringslivets skriande behov efter innovativa lösningar på 

problem som uppstått i och med pandemin. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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Nolia AB 

 

Periodens händelser 

 I mars införde regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 

50 personer. Nolia påverkas direkt av förbudet. Sedan förbudet infördes har majoriteten av bokningarna för 

konferens och uthyrning blivit avbokade och Nolia har flyttat eller ställt in samtliga planerade mässor under 

perioden. 

 Nolia har genomfört fyra mässor 2020, Nolia Karriär i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Samma 

period föregående år genomförde Nolia nio mässor. 

 Inställda och flyttade mässor; Nolia Trädgård, Nolia Beer i Luleå, EuroMine Expo, Stora Nolia, Load Up 

North 

Ekonomi 

Resultaträkning 

(tkr) 
Jan - Aug 

2020 
Jan - Aug 

2019 
Prognos 

helår 2020 
Utfall helår 

2019 
 

Intäkter 10 687 48 122 14 380 63 497  

Kostnader -19 982 -44 903 -28 174 -61 596  

Rörelseresultat -9 295 3 219 -13 794 1 901  

Finansiella intäkter 3 5 3 7  

Finansiella kostnader -11 -42 -15 -39  

Resultat efter finansiella poster -9 303 3 182 -13 806 1 869  

Investeringar 497 415 500 700  

Analys 

Personal 

 

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga 

medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna 

eftersträvas. 

Ekonomi 

 

Nolia är direkt påverkade av det förbud regeringen införde i mars mot allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än 50 personer. Under perioden januari till augusti har Nolias nettoomsättning har minskat 

med 44,3 mnkr jämfört med samma period föregående år och periodens resultat är 12,5 mnkr lägre än föregående år. 

Det lägre resultatet förklaras av minskade intäkter till följd av uteblivna konferenser och uthyrningar samt att Nolia 

flyttat eller ställt in samtliga mässor under perioden april till augusti. 

Nolias prognos för 2020 är väsentligt sämre än budget. Nettoomsättning minskar med 88 % eller 47 mkr mot budget. 

Samtidigt har Nolia genomfört kostnadsbesparingar och tagit del av stödpaket från regeringen. Till följd av minskade 

intäkter har personal permitterats under perioden. 

Bolagets ägare har under sommaren beslutat att tillskjuta ett aktieägartillskott till bolaget på totalt 15 mkr, för att 

hantera de underskott som uppstår till följd av Coronapandemin. 

Åtgärder och uppdrag 

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder. 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 
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Resultaträkning (mkr) 
  Koncern Kommun 

 Jan - Aug 
2020 

Jan - Aug 
2019 

Jan - Aug 
2020 

Jan - Aug 
2019 

Budget 
helår 
2020 

Prognos 
helår 
2020 

Resultat 
helår 
2019 

Verksamhetens intäkter 939 978 379 333 586 550 618 

Verksamhetens kostnader -2 188 -2 256 -1 879 -1 837 -3 031 -2 987 -2 982 

Avskrivningar -201 -194 -80 -75 -124 -119 -113 

Verksamhetens nettokostnader -1 450 -1 472 -1 580 -1 580 -2 568 -2 556 -2 478 

Skatteintäkter 1 418 1 416 1 418 1 416 2 147 2 132 2 125 

Generella statsbidrag och utjämning 325 274 325 274 430 514 409 

Finansiella intäkter 4 22 18 35 22 21 40 

Finansiella kostnader -28 -32 -6 -6 -6 -7 -7 

Periodens/årets resultat 269 208 175 140 24 104 89 

- Därav minoritetsintresse -1 -1      

Semesterlöneskuldens resultateffekt   50 71 0 -3 -4 

Resultatets andel av skatter och 
generella stadsbidrag 

  10,0 % 8,3 % 0,9 % 3,9 % 3,5 % 

 

 

 

 

Balansräkning (mkr) 
  Koncern Kommun 

 Aug Aug Aug Aug Budget Utfall 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 3 2 0 0 0  

Materiella anläggningstillgångar 6 625 6 354 2 498 2 273 2 483 2 392 

Finansiella anläggningstillgångar 25 25 519 517 487 517 

Anläggningstillgångar 6 653 6 381 3 017 2 790 2 970 290 

Förråd 15 21 6 5 6 6 

Fordringar 447 403 339 308 316 315 

Kortfristiga placeringar 252 227 252 227 32 231 

Kassa och bank 251 132 220 102 0 55 

Omsättningstillgångar 965 783 817 642 585 607 

SUMMA TILLGÅNGAR 7 618 7 164 3 834 3 432 3 556 3 516 

       

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

      

Eget kapital 3 533 3 314 2 711 2 586 2 560 2 536 

- därav periodens/årets resultat 269 208 175 139 24 89 

- minoritetens andel av eget kapital 18 17     

Avsättningar för pensioner 221 212 218 209 226 208 

Andra avsättningar 270 255     

Avsättningar 491 467 218 209 226 208 

Långfristiga skulder 2 663 2 474 56 45 48 48 

Kortfristiga skulder 913 892 849 591 721 724 

Skulder 3 576 3 366 905 637 769 772 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

7 618 7 164 3 834 3 432 3 556 3 516 
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Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr) 
 

  Utfall Utfall Prognos Utfall  

 Jan - Aug 2020 Jan - Aug 2019 Helår 2020 Helår 2019  

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 458 477 0 268  

Kommunstyrelsen 15 227 25 706 1 203 17 624  

- Gemensamma nämnder, Piteås del -2 851 2 105 -3 218 1 882  

- Kommunstyrelsen gemensam 6 934 14 783 4 534 10 933  

- Kommunledningsförvaltningen 11 145 8 818 -113 6 691  

Barn- och utbildningsnämnden 6 027 450 5 500 6 583  

Fastighets- och servicenämnden 25 883 20 188 15 528 2 530  

Kultur- och fritidsnämnden 5 143 2 477 1 100 -180  

Miljö- och tillsynsnämnden 369 325 0 631  

Samhällsbyggnadsnämnden 3 838 4 128 8 358 12 214  

Socialnämnden -48 692 -33 027 -64 400 -52 058  

Gemensam kost- och servicenämnd 181 234 0 0  

Gemensam räddningsnämnd -1 0 0 0  

Gemensam överförmyndarnämnd 0 -494 0 0  

Summa nämnder/styrelse 8 435 20 464 -32 711 -10 506  

 

 

 

Investeringsredovisning kommunen (tkr) 
 

  Utfall Budget Prognos Avvikelse  

 Jan - Aug 2020 Helår 2020 Helår 2020 
Budget-
Prognos 

 

Kommunfullmäktige, valnämnd, revision 0 0 0 0  

Kommunstyrelsen 4 459 54 451 18 142 36 309  

- Kommunstyrelsen gemensam 0 40 389 5 000 35 389  

- Kommunledningsförvaltningen 4 459 14 062 13 142 920  

Barn- och utbildningsnämnden 3 094 8 676 8 209 467  

Fastighets- och servicenämnden 156 600 142 307 237 199 -94 892  

Kultur- och fritidsnämnden 3 787 8 700 8 690 10  

Miljö- och tillsynsnämnden 0 0 0 0  

Samhällsbyggnadsnämnden 22 756 8 971 38 854 -29 883  

Socialnämnden 610 17 196 8 121 9 076  

Gemensam kost- och servicenämnd 0 0 0 0  

Gemensam räddningsnämnd 3 6 663 267 6 396  

Gemensam överförmyndarnämnd 0 0 0   

Summa nämnder/styrelse 190 306 246 965 319 215 -78 913  
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Noter 

Allmänna redovisningsprinciper 
Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och 

aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2020 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med 

några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, 

Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att 

redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. 

Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad 

bidraget beslutats. 

  

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i 

årsredovisningen. Förändringar från och med 2019: konsolidering av PIKABs andel (33,33 %) i Nolia AB i 

kommunkoncernen, kommunal markexploatering följer RKRs idéskrift samt värdering av finansiella tillgångar sker i 

enlighet med ny lagstiftning.  

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med 

upprättandet av delårsrapporten: 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager. 

 Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är redovisade i enlighet med 

RKRs rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos från KPA 

respektive SKR. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut. 

 Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre 

omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen. 

 Kassaflödesanalys redovisas endast i årsredovisningen. 

 Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket 

kommunens externa resultaträkning inte gör. 

 

Sammanställd redovisning 
Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB 

med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår 

endast med resultatandel i enlighet med ny lagstiftning. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Samma 

redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i 

koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat 

redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt 

eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att 

korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga 

redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen. 
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Datum 
2020-09-23 
 
 

 
 

 

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

 
Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Fastighets- 
och servicenämnden 
 
Inrapporterade avvikelser rörande produktion av mat till förskola, skola samt vård- och 
omsorgsboende under andra tertialet 2020 samt inrapporterade avvikelser rörande slutberedning i 
förskola och skola redovisas i detta dokument. Avvikelserapportering rörande slutberedning 
startade februari 2020.  
 

Avvikelser produktionskök 
 
Sammanställning 2020, produktionskök 
   

 
Antalet inskickade avvikelser var 155 stycken under tertial 1 och 69 under tertial 2, totalt har 224 
avvikelser rapporterats 2020. Det finns inget jämförbart resultat eftersom sammanställningen 
tidigare skedde per kvartal. I nedanstående tabell återges inrapporterade avvikelser per kategori. 
 
Resultat per tertial 2020, produktionskök 
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Beställning:   Beställning/avbokning enligt överenskommelse 
Hygienkrav:   Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven 
Leverans:   Fel vara skickad/utebliven/returnerad 
Matkvalitet:   Fel temperatur, fel konsistens. 
Paketering:   Trasig förpackning 
Tidsavvikelser: För tidig/för sen leverans 
Övrigt:  Kryddning, utseende 
Synpunkter:   Egna synpunkter 
 
Kategorierna matkvalitet och leveranser fortsätter vara de kategorier som erhåller mest avvikelser, 
under andra tertialet är det flest avvikelser avseende leverans. Det totala antalet rapporterade 
avvikelser har minskat i relation till föregående tertial med 45 %, det är främst avvikelser rörande 
Norrfjärdens produktionskök som minskat, men även Hortlax produktionskök har erhållit färre 
avvikelser. 
 
Av totalt inkomna avvikelser avser 67 % normalkost, 30 % specialkost och 3 % var inte matrelaterat. 
Med hänsyn till berörda portioner avser 95 % normalkost, 3 % specialkost och 2 % var inte 
matrelaterat.  
 
Leveransavvikelserna omfattar samtliga produktionskök och avser beställningar som uteblivit eller 
är felaktiga. Lägst antal avvikelser avseende leverans hade Hortlax produktionskök och Norrfjärdens 
produktionskök. Avvikelserna omfattar både normalkost och specialkost jämnt fördelat samt en 
avvikelse som avser ej matrelaterat ärende.  
 
Avvikelser avseende matkvalitet rör främst konsistens, utseende/innehåll och berör samtliga 
produktionskök, 50 % avser Strömbacka produktionskök. 6 avvikelser rör matens temperatur, 
samtliga avser Strömbacka Produktionskök.  Avvikelserna rör både normalkost och specialkost, 15 
matkvalitetavvikelser avser normalkost. 
 
Paketeringsavvikelser handlar om att förslutningsfilmen lossnat, trasiga förpackningar och dålig 
förslutning på matkantiner. Avvikelserna avser främst Öjebyns produktionskök och Strömbackas 
produktionskök, en avsåg Norrfjärdens produktionskök. Avvikelserna rör främst normalkost, en 
avvikelse har rapporterats rörande specialkost och en avvikelser rörande ej matrelaterad. 
 
Avvikelser rörande beställningar avser leverans av felaktig mängd mat, för mycket och för liten 
mängd mat . Avvikelserna rör Öjebyns produktionskök och Hortlax produktionskök. Samtliga rör 
normalkost. 
 
En hygienavvikelse är inrapporterad avseende Norrfjärdens produktionskök, leverans av bland 
annat mejeriprodukter som lämnats utan att personal vid vård- och omsorgsboendet blivit 
informerad, det rör normalkost. 
 
Övriga avvikelser avser samtliga produktionskök, relativt jämnt fördelat förutom Öjebyns 
produktionskök som bara erhållit en avvikelse.  Avvikelserna rör smaksättning, utseende, mängd 
och innehåll. Avvikelserna avser främst normalkost, en avser specialkost. 
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Inskickade avvikelser per enhet 2020-05-01-2020-08-31, produktionskök 
Under tertial 2 har 421 083 portioner producerats, 69 avvikelser har rapporterats vilka berörde 
1079 portioner. Se tabell nedan, i tabellen framgår även statistiken från produktionsköken fördelad 
på förskola, skola och vård- och omsorgsboende.   
 
Inkomna avvikelser berör 0,26 % av producerade portioner. Antal ”berörda portioner” avser hur 
många portioner som respektive avvikelserapport omfattar.  
 

Produktions  
kök Enhet 

 
 
Antal 
levererade 
portioner 
T2 

Antal  
Avvikelser 
T2 

Berörda 
portioner T2 

 
antal         % 

Avslutade 
T2 

Förskola 65429 7 143 0,22% 7 
Skola 90343 5 274 0,30% 5 
Specialkost Förskola och 
skola 

3129 6 12 
0,38% 

6 

Specialkost Vård- och 
omsorgsboende 

17168 
 

4 4 
0,02% 

4 

Öjebyn 

 
Totalt 

 
176069 22 453 0,26% 22 

Strömbacka Berggården 16 001 5 51 0,32% 5 
 Källbogården 10 343 3 40 0,39% 3 
 Mogården 18 792 6 37 0,20% 6 
 Munkberga 9 197 2 10 0,11% 2 
 Ängsgården 14 361 3 9 0,06% 3 
 Trädgårdens äldrecentra 7 296 0 0 0,00% 0 

Öjagården 9 505 2 14 0,15% 2 
Österbo 14 272 6 18 0,13% 6 
Strömbacka gymnasium 13 484  0 0 0,00% 0 

 

 
Totalt 115 593 27 179 0,15% 27 

Hortlax Hortlaxgården 13 082 4 58 0,44% 4 
Roknäsgården 14 949 2 18 0,12% 2 
Förskola 15 064  1 40 0,27% 1 
Skola 24 626  1  209 0,85% 1 

 

 
Totalt 67 721 8 325 0,48% 8 

Norrgården 18 841 11 118 0,63% 8 
Rosågränd 5 229 0 0 0,00% 0 
Gruppboende 0 0 0 0,00% 0 
Förskola 13 646 1 4 0,03% 1 
Skola 23 984 0 0 0,00% 0 

Norrfjärden 

 
Totalt 61 700 12 122 0,20% 9 

 
Totalt 

 

421 083 69 1079 0,26% 66 
 
Huvudparten av de inrapporterade avvikelserna är avslutade, tre kvarstår.  
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Analys produktionskök 
Totalt rör inrapporterade avvikelser 0,26 % av producerade portioner, vilket är bättre än 
föregående tertial där 0,71 % av producerade portioner rapporterades avvika. Avvikelserna rör 3 % 
av producerade specialkostportioner, vilket är något lägre än föregående tertial. Det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån inrapporterade avvikelser visar på en positiv effekt.  
 
Trots att det inte finns något jämförbart resultat sedan tidigare kan vi konstatera att kategoriernas 
inbördes ordning är i stort densamma. Kategorierna ”matkvalitet” och ”leverans” är fortsatt de 
kategorier som erhåller flest inrapporterade avvikelser. Det avser både normalkost och specialkost.  
 
Avvikelser som rör leverans avser främst uteblivna beställningar men även felaktiga leveranser. Vi 
ser att ett antal avvikelser är/kan vara felaktiga eftersom mat som rapporterats saknas stod kvar i 
matvagnen när den returnerades eller att maten var levererad enligt packlistan. Samtliga kök 
förutom Strömbackas produktionskök, som har samma antal som föregående tertial,  har färre 
avvikelser rörande leverans. Specialkost har flest inrapporterade avvikelser avseende denna 
kategori. En särskild uppföljning av uteblivna special koster sker vid produktionsköken eftersom de 
är prioriterat.  
 
De avvikelser som rör matkvalitet avser olika maträtter och bedöms vara av tillfällig karaktär 
förutom avvikelser rörande två rätter (strömmingsflundra och maträtter med laxfärs) där flera 
rapporterat avvikelser på mat kvalitén. Menygruppen har behandlat ärendena och beslutat att 
strömmingsflundran ska utgå under hösten. Laxfärs ska menygruppen fortsätta utreda och se om 
det går att erhålla en slutprodukt av god kvalitet. Avvikelserapporter rörande matkvalitet har 
minskat i Hortlax produktionskök och Norrfjärdens produktionskök i relation till föregående tertial, 
avvikelser rörande matkvalitet hade sedan tidigare ökat vid dessa produktionskök. Öjebyns 
produktionskök och Strömbacka produktionskök ligger kvar på samma nivå som föregående tertial. 
Matkvalitet är den kategori som erhållit flest avvikelser avseende normalkost.  
 
Paketeringsavvikelser har förekommit även detta tertial, det rör främst film som lossnat eller att 
kantiner inte varit förslutna ordentligt. Det är problem med förslutning och etikettering av kantiner 
vid Öjebyns produktionskök. Flera åtgärder är vidtagna och dialog sker med servicebolaget för att 
eliminera problemen med förslutning vid den nya packmaskinen, arbetet fortsätter framöver. 
Etikettering är ett moment som behöver utvecklas och det pågår ett arbete med att undersöka 
marknaden om det finns etikettmaskiner som motsvarar verksamhetens behov.  
 
Den avvikelse som rör hygien har föranlett beställning av termotäcken som ser till att behålla kylan 
vid leverans av mejerivaror. 
 
Övriga avvikelser avser portionsstorlek, kryddning och synpunkt på viss maträtt. Det går inte att 
finna någon systematisk förklaring.  
 
 
Åtgärder produktionskök 
Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade 
avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent. Detta 
är ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet som bedrivs inom måltidsservice.  
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Samtliga produktionskök har arbetet med kvalitetssäkring kring leveranser, transportvagnar och 
kylkedjan. Utöver det har nedanstående åtgärder vidtagits vid respektive produktionskök under 
perioden:  
 
Öjebyn har vidtagit följande åtgärder  

 Kvalitetsutveckling Dieten: säkerställa leverans 
 Utvecklat rutin för specialkost etiketter 
 Ny rutin för normalisering 
 Utvecklat rutin i Utleveransen 
 Receptutveckling 
 Reparerat packmaskinen, svetsprogram 

 
Norrfjärden har vidtagit följande åtgärder  

 Kvalitetssäkring transporttid  
 Genomgång och kvalitetssäkring av packrutin  
 Receptutveckling 
 Reklamation till grossist 
 Meddelat meny gruppen åsikter om menyn 

 
Strömbacka har vidtagit följande åtgärder 

 Kvalitetssäkring rutin för temperaturmätning 
 Reparerat förslutningsmaskin 
 Kvalitetssäkrat packrutin 
 Utbildat i utskriftsrutinen 
 Reklamation till grossist 
 Meddelat meny gruppen åsikter om menyn 

 
Hortlax har vidtagit följande åtgärder 

 Receptutveckling 
 Genomgång av tillagningsanvisningar  
 Genomgång rutin för portionering 
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Avvikelser slutberedningskök 
 
E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. 
Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har 
information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer att tjänsten införts. Tanken är 
att elever och pedagoger ska använda e-tjänsten för rapportering av avvikelser. 
 
Sammanställning 2020, slutberedningskök 

 
 
Antalet inskickade avvikelser var 4 stycken under tertial 2 år 2020, totalt har 12 avvikelser 
rapporterats under året.  Eftersom avvikelserapporteringen är ny finns inget jämförbart resultat 
sedan tidigare. 
 
 
Resultat per tertial 2020, slutberedningskök 

 

Det har endast inkommit ett fåtal avvikelser, den kategori som erhållit flest avvikelser är övrigt med 
två avvikelser. De inskickade avvikelserna rör fyra olika enheter, två förskolor och två skolor.  
 
Kategorin övrigt har erhållit två avvikelser. Avvikelserna avser dels vilken mat som serveras till 
förskolebarn, dels att tre elever inte fick komjölksproteinfri kost. 
 
De andra avvikelserna rör kryddning där en rätt upplevdes för starkt kryddad och att en rätt tagit 
slut samt frågor kring de förändringar som skett p g a Corona rörande veckosoppa och salladsbuffé. 
 
 
Inskickade avvikelser per enhet 2020-05-01-2020-08-31, slutberedningskök 
Under tertial 2 har 236824 portioner slutberetts. 4 avvikelser har rapporterats vilka omfattar 81 
portioner, vilket utgör 0,03 % av slutberedda portioner. Avvikelserna avser olika förskolor och 
skolor. Se tabell nedan.  
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Enheter Verksamhet Antal 

slutberedda 
portioner* 

T2 

Antal 
avvikelser T2 

Antal berörda 
portioner T2 

Andel 
berörda 

portioner T2 

Förskola 42541 0 0 0,00 
Skola 19247 1 63 0,33 

Norra 

Totalt 61788 1 63 0,10 
Förskola 31552 2 15 0,05 
Skola 39566 1 3 0,00 

Södra 

Totalt 71118 3 18 0,03% 
Förskola 36720 0 0 0,00 
Skola 27785 0 0 0,00 

Västra 

Totalt 64505 0 0 0,00 
Skola 39413 0 0 0,00 Övriga 

Totalt 39413 0 0 0,00 
 
Totalt 

  
236824 

 
4 

 
81 

 
0,03% 

*(Antal inskrivna barn/elever) x (antal skoldagar)-(schablon frånvaro 15 % barn/10 % elever) 
Sommarmånaderna; Inga fritidsbarn är medräknade. Inskrivna förskolebarnen är medräknade 
förutom under jouren 5 veckor. 
 
Analys, slutberedningskök 
Generellt bedömer vi att kunskapen om e-tjänsten inte nått ut till pedagoger och elever samt att 
inrapporterade avvikelser ökar framöver. Inrapporterade avvikelser visar inte på något systematiskt 
fel utan rör alla kategorier. 
 
Åtgärd, slutberedningskök 
Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och 
näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att 
eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Bland annat sker dialog med berörd personal för att 
undersöka orsak till avvikelse. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice.  
 
Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid berörda kök:  

 Dialog och genomgång av inkomna avvikelser med berörd personal  
 Genomgång av recept 
 Ser över mängden mat vid beställning/servering 
 Synpunkter på menyn är skickade till menygruppen 

 
Ytterligare marknadsföring av e-tjänsten kommer att ske. 
 
 
 
 
Helena Lundberg 
Kostchef  
Måltidsservice 
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Fastighets- och servicenämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Avvikelserapportering måltidsservice 
Diarienr 20FSN8 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2020-05-01 
- 2020-08-31. 
 
Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta 
åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter. 
 
Socialnämnden delges redovisningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen 
  
 
Ärendebeskrivning 
2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av 
avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och 
serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende 
från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation. 
 
Avvikelserna ska utgöra underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det 
finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och 
Fastighets- och serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

 2020 T2 Avvikelser måltidsleveranser FSN 
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 211 
 

Motion (SD) - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 
Diarienr 20KS113 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen, 
färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsen rekommendationer 
__________ 
Dessutom anförs i motionen: 
Fler och fler blir allt äldre och kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. 
Omsorgsyrket är ett mycket viktigt och krävande arbete som kräver stort ansvar och god 
förståelse av det svenska språket. De senaste årens stora tillströmning av nyanlända 
utlänningar har gjort att många av dessa numera arbetar inom äldreomsorg och sociala 
tjänster. Det har dock den senaste tiden kommit fler och fler rapporter, bland annat från 
Kommunal, som visar att det finns problem inom verksamheterna till följd av bristfälliga 
språkkunskaper. 
 
Det finns ett flertal vederlagda exempel på hur bristande språkkunskaper lett till allvarliga 
situationer för våra äldre. Utöver detta så framkommer ofta kritik inifrån verksamheterna då 
ordinarie personal ofta får en extra arbetsbelastning i form av extra ansvar för personer som 
inte känner det svenska språket tillräckligt väl. 
 
Våra äldre förtjänar en vård där kommunikationen görs på bra svenska så att man kan känna 
tillit och trygghet. 
 
Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ha kunskaper i svenska motsvarande andraspråk 
på gymnasienivå. Detta skulle höja kvaliteten på vården och garantera en viss nivå och vi 
skulle kunna undvika språkliga förbistringar. 
 
För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och för att de 
anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras insatser för att komma upp i den 
språknivå som socialstyrelsen rekommenderar. Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är 
värda detta efter ett långt arbetsliv. 
_________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 36 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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__________ 
Socialnämndens yttrande, inkommit den 22 april 2020 § 50 
Socialtjänstens målsättning är att anställa personer som har intresse av att arbeta med 
människor, har adekvat utbildning samt färdigheter för att klara vad arbetet kräver. Under 
senare år är det färre personer som söker sig till ett arbete inom vård och omsorg varför 
arbetsgivaren har arbetat för att anpassa sig till rådande förutsättningar. 
 
Vid anställning av vård och omsorgspersonal sker en muntlig intervju samt en 
dokumentationsövning. Den som inte bedöms klara intervjun och dokumentationsövning 
anställs inte. Ansvariga intervjuare uppskattar kraven som ställs vilka motsvarar SFI (Svenska 
för invandrare) nivå D. I Socialstyrelsens allmänna råd. (SOSFS 2011:12) ligger nivån 
”Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva 
svenska i enighet med dessa allmänna råd”. 
 
Alla nyanställda får en central introduktion samt introduktion på den arbetsplats man kommer 
att arbeta på. Personal har via ”Lärande rekryteringar” utbildats till handledare, de samt 
praktikanten har möjlighet att nyttja språkstöd. Arbetslag har utbildats liksom chefer för att 
klara ett bra emottagande och färdighet i att ge bra introduktion i verksamheten. Under maj 
månad 2020 erbjuds personer som behöver extra lång introduktion i yrket en månads 
introduktion på kommande arbetsplats. Vidare pågår Eme-projekt – ”Employment for 
migrants” EU projekt där Piteå är en av aktörerna. Projektet kartlägger deltagarnas erfarenhet 
och intresse. Sedan erbjuds deltagaren en praktikplats där man får en handledare som 
tillsammans arbetar med olika metoder för en god introduktion. Målet med projektet är att 
utforma Metodbok för handledare. 
 
Gällande allvarliga händelser har socialförvaltningen, Piteå kommun inga händelser kopplat 
till brister i svenska språket som hitintills bedöms som allvarliga enligt Lex Sarah, Lex Maria. 
 
Resursmässiga förutsättningar gällande språkutbildning kan socialtjänsten inte uttala sig om 
då ansvaret för Vuxenutbildningen organiseras under Samhällsbyggnadsnämnden. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens (Personalavdelningen) yttrande, den 24 april 2020 
En arbetsgivare kan inte kräva en nivå av språkkunskap, till exempel svenska, som är högre 
än vad som behövs för att utföra arbetsuppgifterna då det kan strida mot 
diskrimineringsbestämmelserna. 
 
Vid anställning av personal i Piteå kommun efterfrågas alltid de kompetenser som behövs för 
att kunna utföra arbetsuppgifterna. Behöver man ha kunskap av språk på en viss nivå framgår 
det av platsannonsen. Har den sökande inte tillräckliga språkkunskaper för att kunna utföra 
arbetet blir denne inte anställd. Upptäcker arbetsgivaren att en anställds språkkunskap är för 
låg ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att öka språkkunskapen till den nivå som arbetet 
kräver. 
 
Inom en del verksamheter kommer kravet på kunskap av många olika språk öka framöver 
vilket gör att det inte är en självklarhet att det är kunskap i svenska språket som efterfrågas 
när vi ska anställa personal. 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån socialtjänstens bedömning av nivå på 
språkkrav att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att man har tillräckliga språkkunskaper för att klara det arbete man anställts för är givetvis 
en förutsättning för anställning. Kan man sedan prata flera språk är det även en merit, som 
troligen kommer efterfrågas ännu mer framöver. Vi vet att kompetensförsörjningen i 
kommunen kommer att bli svårare i framtiden. Jag tycker det är utmärkt att kommunen kan 
hjälpa personer som immigrerat till Sverige att bli redo för att ta det jobb som vi vet måste 
utföras i välfärden både idag och framöver. 
 
Socialförvaltningens svar visar att motionens intentioner redan är praxis varför jag föreslår 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 212 
 

Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation - 
Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas svar 
Diarienr 20KS312 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden över revisionens granskning av styrelsens 
och nämndernas hantering av delegation och finner utifrån dessa ingen anledning till vidare 
åtgärder från Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen granskat 
nämndernas yttranden över revisionens granskning av styrelsens och nämndernas hantering av 
delegation. 
  
Granskningen visar att alla nämnderna tagit till sig av revisionens påpekanden och ämnar 
förbättra de områden där revisionen haft påpekanden. Kommunledningsförvaltningen ser ett 
behov av att likrikta utformningen av alla nämnders delegationsbestämmelser för att öka 
förståelsen och tillgängligheten till bestämmelserna och kommer initiera ett arbete runt detta. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att i övrigt anse ärendet 
färdigbehandlat utan vidare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

 Slutdokument Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 
delegation 

 § 94 Socialnämnden 2020-06-17 Revisorernas granskning avseende hantering av 
delegation 

 § 143 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08 Revisorernas granskning av styrelsens och 
nämndernas hantering av delegation 

 § 51 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-09-03 Revisorernas granskning av styrelsens och 
nämndernas hantering av delegation 

 § 38 Överförmyndarnämnd i samverkan 2020-05-28 KPMG:s granskning av nämndens 
hantering av delegation 

 Yttrande från Gemensam överförmyndarnämnd granskning av nämndens hantering av 
delegation 

 § 26 Fastighet- och servicenämnden 2020-06-15 Granskning av Fastighets- och 
servicenämndens hantering av delegation 

 Yttrande från Fastighets- och servicenämnden över granskning av styrelser och 
nämndernas hantering  av delegation 

 § 66 Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28 Yttrande över kommunrevisorernas 
granskning kring hanteringen av delegation 

 Barn- och utbildningsnämndens yttrande över kommunrevisorernas granskning kring 
hanteringen av delegation 

 § 27 Kultur- och Fritidsnämnden 2020-05-26 Revisionsrapport - Granskning av styrelsen 
och nämndernas hantering av delegation 
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§ 213 
 

Grundläggande granskning 2019 - Kommunstyrelsens yttrande över 
nämndernas svar 
Diarienr 20KS301 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden över revisionens grundläggande 
granskning för 2019 och finner utifrån dessa ingen anledning till vidare åtgärder från 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen granskat 
nämndernas yttranden över revisionens grundläggande granskning. 
  
Granskningen visar att alla nämnder tagit till sig av revisionens påpekanden och ämnar 
förbättra de områden där revisionen haft påpekanden, varvid Kommunledningsförvaltningen 
föreslår Kommunstyrelsen att anse ärendet färdigbehandlat utan vidare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

 Slutrapport Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 
 § 3 Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-10 Revisionsrapport grundläggande granskning 

2019 
 § 32 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-04-29 § 32 Revisorernas årliga grundläggande 

2019 
 § 45 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-25 Revisorernas årliga grundläggande 

granskning 2019 
 § 90 Socialnämnden Yttrande på revision grundläggande granskning 2019 
 § 13 Överförmyndarnämnd i samverkan 2020-02-20 Grundläggande granskning 2019 
 §10 Kost- och Servicenämnden Grundläggande granskning 2019 
 Kost- och Servicenämndens yttrande över Grundläggande granskning 2019 
 §19 Fastighets- och Servicenämnden Grundläggande granskning 2019 
 Fastighets- och servicenämndens yttrande över grundläggande granskning 2019 
 § 47 Barn- och utbildningsnämnden Yttrande till Revisorernas årliga granskning 2019 
 Barn- och utbildningsnämndens yttrande över kommunrevisorernas årlig granskning 2019 
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Uppdaterade nationella
riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom
Forskningen om depression och ångest går framåt, och nu uppdaterar Socialstyrelsen de nationella
riktlinjerna. Här sammanfattar vi de viktigaste uppdateringarna.

Kort sammanfattning efter översynen
Socialstyrelsen har gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och
ångestsyndrom 2020. Vi rekommenderar till exempel ett nytt antidepressivt läkemedel för vuxna,
esketamin, men bara i undantagsfall. Vi avråder samtidigt helt från bedömningar med metoden Brief child
and family phone interview (BCFPI). Två andra rekommendationer gäller behandling av barn och
ungdomar som har återhämtat sig från en depression.

Esketamin kan ges till vissa vuxna med svårbehandlad depression

Esketamin är ett antidepressivt läkemedel med en ny verkningsmekanism. Socialstyrelsen
rekommenderar bara esketamin i undantagsfall, och då som tillägg till andra antidepressiva läkemedel,
för vuxna med svårbehandlad (behandlingsresistent) medelsvår till svår depression. Läkemedlet har
troligen endast en liten effekt, och dessutom vissa biverkningar.

Metoden BCFPI bör inte användas

Brief child and family phone interview (BCFPI) är en telefonbaserad intervjumetod. Vårdnadshavare till
barn och ungdomar med misstänkt depression eller ångestsyndrom får svara på frågor om psykiatriska
symtom hos sitt barn. Det finns dock en stor risk att missa många barn och ungdomar med depression
eller ångestsyndrom, om man använder BCFPI. Socialstyrelsen avråder därför från metoden.

Barn och ungdomar kan få förebyggande behandling mot nya svåra depressioner

Det är vanligt att barn och ungdomar får återfall efter att de återhämtat sig från en depression (uppnått
remission). För att förebygga återfall kan hälso- och sjukvården erbjuda antidepressiva läkemedel till
patienter som har haft en medelsvår till svår depression, upp till cirka ett år efter återhämtningen.
Eventuellt kan patienten samtidigt behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT).

De nationella riktlinjerna är ett stöd för prioriteringar

De nationella riktlinjerna ska främja en god och jämlik vård vid depression och ångestsyndrom, och är
baserade på bästa tillgängliga kunskap. De hjälper dig som fattar beslut att välja och erbjuda den vård
som ger störst nytta för patienten i relation till kostnaden. Riktlinjerna ger därmed stöd för prioriteringar –
de ska bidra till att resurser används effektivt och fördelas efter behov. Det handlar om prioriteringar på
flera beslutsnivåer. Även du som behandlar patienter kan ha stöd av riktlinjerna när du väljer metod i en
aktuell behandlingssituation. Rekommendationerna gäller dock på gruppnivå, så du behöver ta hänsyn till
de särskilda förutsättningarna och önskemålen i varje patientmöte.

Kontakt

Stefan Brené, utredare
Telefon: 075-247 30 00
E-post: stefan.brene@socialstyrelsen.se

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter.

Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, 075-247 30 00
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Förslag till beslut 
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Ärendebeskrivning 
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna budgetuppföljningen per oktober månad 2020.
	Ärendebeskrivning
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	Ärendebeskrivning
	Kommunens policy för intern kontroll anger mål för nämnden att årligen behandla relevanta risker inom verksamheternas processer, för att på rimlig nivå säkerställa att de bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att de lagar, regler och riktlinjer som finns följs samt att möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs.  För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment och om möjligt förebyggande aktiviteter planeras. Internkontrollplan, riskanalys och återrapport ska följa upprättad mall för planering och uppföljning som finns i systemet Stratsy’s.  Socialtjänstens uppdrag grundas i stora delar på bestämmelserna i SoL, LSS, LVM, LVU, föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer som anger ramar och krav för både myndighetsutövning och utförande av insatser. Riskanalys inom ramen för det övergripande målet att lagar, regler och riktlinjer följs är därför gjord för socialtjänsten uppdrag kopplat till SoL och LSS. Kontroller är gjorda gällande följsamhet till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9).  Annan väsentlig lagstiftning för socialtjänsten är Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) varför loggkontroller ingått i den interna kontrollen för SoL och LSS 2019. Även kontroll att hantering av funktionsbrevlådor följer kommunövergripande anvisning.  Uppföljningen visar följsamhet till föreskrifter och riktlinjer för handläggning och dokumentation men också avvikelser som föranleder behov av kvalitets- och rättsäkrande åtgärder. Detta genom systematisk uppföljning på individnivå samt egenkontroller att de process- och rutinbeskrivningar som krävs för att säkra kvalitet är utarbetade.  Vidare är det sedan tidigare kartlagt att strategi och plan för dokumentationsutbildning behöver utarbetas. Delar av den interna kontrollen visar på samma behov. Socialt ansvarig samordnare, SAS har sedan oktober 2020 i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivning för detta och samordna vidare hantering av frågan.  Bedömningen är att den interna kontrollen inom SoL och LSS 2019 är tillräcklig med de riskanalyser och åtgärder som föreslås. Dock bedöms nuvarande kontroller per definition vara egenkontroll och verksamheternas aktiviteter inom det kvalitetsområdet behöver öka medan den interna kontrollen bör utvecklas mot att granska mer övergripande områden.  Efter revision av KPMG 2018 har ett utvecklingsarbete gällande intern kontroll och styrning bedrivits på kommunövergripande och förvaltningsnivå. Socialnämndens mer övergripande internkontrollplan samt ny egenkontrollplan är under utformning. MAS, SAS, kvalitetsamordnare och ekonomicontroller arbetar fram underlag för detta.  Utöver egenkontroll kommer socialförvaltningen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet gällande primärt riskanalyser och klagomålshantering. Även avvikelsehantering inom SoL, LSS och rutiner för Lex Sarah.  Förvaltningsledning beslutade i december 2019 att bedriva ett 3-årigt fördjupat kvalitetsarbete inom hela socialförvaltningen med start inom Barn och familj med start första kvartalet 2020. En extern konsult anlitades för att förstärka ytterligare i arbetet som sker under ledning av avdelningschef. Det övergripande arbetet sker avdelningsvis och är ett led i prioriteringar att säkra verksamheternas kvalitet.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta internkontrollplan för SoL och LSS i enlighet med riskanalys inom området.
	Ärendebeskrivning
	Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen i Piteå kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. Riskanalys har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet.  En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd.  Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. Kontrollområden inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet fastställts.
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	Socialtjänstens uppdrag grundar sig i stora delar på bestämmelserna i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett av de övergripande målen i Piteå kommuns policy för internkontrollplan är att säkerställa så lagar och riktlinjer följs. Riskanalys har därför utförts inom ramen för SoL, LSS och det övergripande målet.  En väsentlig del för uppdragen enligt dessa SoL och LSS är rättssäker dokumentation. Riskanalys visar behov av kontroller gällande tillämpning av bestämmelser som styr detta i genomförandeprocessen. Kontrollområden är dokumentation av genomförandeplaner, vårdplaner och utredningstid vid bedömning om barns behov av skydd och stöd.  Ett led i att säkerställa att lagstiftningen tillämpas korrekt är stöd genom process- och rutinbeskrivningar. Föreskriften om dokumentation i socialtjänstverksamhet respektive föreskriften för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att sådana upprättas. Kontrollområden inom SoL och LSS är därför också att processer och rutiner som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet fastställts.
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden ta del av rapport samt yttrande utifrån slutsats och rekommendationer
	Ärendebeskrivning
	Våren 2020 har KPMG på uppdrag av Piteå kommuns revisorer getts till uppdrag att granska socialtjänstens samt skolans samverkansformer med barn-och ungdomspsykiatri. Uppdraget har ingått i revisionsplan för 2019.  I rapporten går att läsa att man funnit brister på ett övergripande plan men att samverkan på ett individuellt plan beskrivs på ett ändamålsenligt sätt med goda resultat.  Verksamheterna har samstämmig uttryckt medvetenhet i brister och behov av att ta omtag i samverkansformerna och förutsättningar för dessa. De lokala styrdokument som ska ligga till grund för samverkan mellan parterna anses vara eftersatta, ej reviderade, kända inom respektive organisation, och med det inte heller efterlevda.  Slutsatser och rekommendationer samt planerade aktiviteter:  -att det lokala styrdokumentet ses över samt att ledningsstrukturen för samarbetet tydliggörs  Styrgrupp för Norrbus har återinförts där representanter från Elevhälsa, Socialtjänst, Regionens barn- och ungdomspsykiatri samt primärvård utgör ledningstruktur. Operativ grupp har även det återinförts, dessa har nu till uppdrag att samla, sammanställa och revidera styrdokument. Viktigt att begrepp och tolkningar blir desamma oavsett verksamhet. Därefter skall dokument göras kända samt efterlevas i respektive organisation  Ansvariga för uppföljning är styrgrupp Norrbus  -intensifiera arbetet med informations- och kunskapsöverföring mellan verksamheterna  Operativa gruppen Norrbus ansvarar för planering av information och erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna.  -tydliggör information och samverkan mellan skola och socialtjänst, exempelvis gällande processer för orosanmälan och placering  Operativa gruppen Norrbus, på uppdrag av styrgrupp, ansvarar för att ta fram material, dokument samt tidsplan för information- och kunskapsspridning gällande orosanmälan samt placering av barn- och unga  -följa upp insatser och samverkan i syfte att dra lärdom av uppnådda erfarenheter och bidra till utveckling.  Som tidigare beskrivet, operativa gruppen Norrbus får till uppdrag att arbeta fram mötesmallar för agenda, planering och uppföljning.  -omgående säkerställa att socialtjänstens kvalitets- och ledningssystem uppfyller gällande föreskrifter.  Socialtjänsten har pågående 3-årigt uppdrag som omfattar detta och har under året identifierat brister samt arbetar med det. Det omfattar bland annat uppföljning, process- och rutinbeskrivning.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift vid vistelse på Trädgårdens Äldrecentra samt tillfälligt boende på Norrgården på 70 kr/ dygn. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI)  Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra på 70 kr/dygn om  en person blir kvar i väntan på beslut. Uppräknas enligt omsorgsprisindex (OPI)
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	Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 5§ inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk situation.  En person som väntar på särskilt boende för äldre och som inte kan vistas hemma i väntan på verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende har hittills endast debiterats en avgift för mat på 130 kr/dygn dvs. samma nivå som den som vistas på Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning.  En ögonblicksbild ( november 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt boende.  I Piteå kommun betalar man (2020) : 130 kr/ dygn eller 65 kr för del av dygn och kostnaden avser mat.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden anta riktlinjen.
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att riktlinjen gäller tills vidare.
	Ärendebeskrivning
	2016-02-16 antog socialnämnden de kommungemensamma riktlinjerna för basal hygien inom kommunernas vård och omsorg. Dessa reviderades under 2017 och vid socialberedningens sammanträde 2018-02-07 beslutade socialberedningen att rekommendera medlemskommunerna att anta den reviderade riktlinjen. Beslutet expedierades dock aldrig till kommunerna varvid de inte antagits. Norrbottens kommuner har när detta uppmärksammats skickat ut beslutsunderlaget till Norrbottens kommuner.  Riktlinjerna föreslås gälla tills vidare i förvaltningen till dess nästa revidering sker.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att samgallring upphör från och med 2020-12-31
	Ärendebeskrivning
	I dag samgallrar vissa avdelningar personakter. Det innebär bland annat att barn och familj måste behålla pappers akter så länge personen finns inom socialförvaltningen. Det blir ett dilemma då det blir många akter som upptar stor plats i arkiven trots att personen har blivit vuxen och bytt till en annan avdelning och ärendet är sedan länge avslutat på BoF. Om barnet är i fortsatt behov av stöd från Socialförvaltningen skapas en ny akt på den nu vuxna personen och barnakter kan då gallras utifrån de lagar och riktlinjer som finns. Akten då personen var minderårig är inte av intresse för någon annan avdelning att ta del av. Eftersom Socialförvaltningen har flera olika verksamhetsgrenar bör akterna gallras inom respektive avdelning.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna informationen samt överlämnar till förvaltningen att införliva i verksamheten.
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	Revisorerna deltar vid Socialnämndens sammanträde från klockan 13.00.
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	Socialnämnden överlämnar statistikrapport över ej verkställda beslut LSS 2020 kvartal 3 till kommunfullmäktige och revisorerna
	Ärendebeskrivning
	Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens AU och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  Under kvartal 3 2020 fanns det 23 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. Det är 11 fler än kvartal 2.  1 st avser Avlösarservice (1 fler än föregående kvartal) 7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (4 fler än föregående kvartal) 1 st avser Bostad med särkild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 7 st avser Daglig verksamhet (5 fler än föregående kvartal) 2 st avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 3 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (2 fler än föregående kvartal) 1 st avser Ledsagarservice (oförändrat)  Konsekvensanalys Medborgare Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökning av beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov och finna attraktiva och lämliga verksamheter för de enskilda individerna.  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 vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.  Budget Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats verkställa beslut.
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna
	Förslag till beslut
	Socialnämnden överlämnar statistik rapport av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 3 2020 till kommunfullmäktige och revisorerna
	Ärendebeskrivning
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	Analys produktionskök
	Åtgärder produktionskök
	Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent. Detta är ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet som bedrivs inom måltidsservice.
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	E-tjänsten för rapportering av avvikelser avseende slutberedningskök startade 1 februari 2020. Information om tjänsten finns på utbildningsförvaltningens hemsida/insida, utöver det har information lämnats till utbildningsförvaltningens avdelningschefer att tjänsten införts. Tanken är att elever och pedagoger ska använda e-tjänsten för rapportering av avvikelser.
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