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1. Val av justerare samt tid och plats för justering 
 Diarienr 22SN2 
    

Ärendebeskrivning 
Förslag: Maria Truedsson, måndagen den 24 januari 2022 kl. 
14.00  Socialtjänsten                                                                             
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2. Årsredovisning och årsbokslut 2021 
 Diarienr 21SN228 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna årsredovisning och 
årsbokslut med tillhörande bilagor. 
 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 
om årsredovisningen finns i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt i 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen ska 
omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 
kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 
även en del i internkontrollen. 
 
Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning ska årsredovisningen/bokslutet upprättas 
enligt god redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år 
(väsentlighetsprincipen gäller). 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning och årsbokslut 2021 
 Månadsuppföljning SOC dec 2021 
 Arsredovisning 2021 (Socialnamnden) 
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3. Tertialrapport 3 2021 Hälso- och sjukvård 
 Diarienr 21SN30 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Tertialen präglas av pandemin men även bemanningsproblem. Under innevarande period har 
sjukfrånvaron varit hög och då nästan uteslutande korttidsfrånvaron. Detta i sig har lett till 
svårigheter att säkerställa bemanningen. Det har nollvickats i stor utsträckning vilket påverkat 
arbetsmiljön negativt. Under perioden har även vaccinationsinsats covid dos 3 utförts. 
Vi ser fortfarande svårigheter att täcka det vakanser som finns på särskilt boende för äldre men 
tendensen är att vi går åt rätt håll men har i dagsläget inte alla tjänster tillsatta och detta visar sig 
i det ekonomiska utfallet för bemanningssjuksköterskor. Även kostnaden för tjänsteköp i ordinärt 
boende fortsätter öka och då framför allt köp av insulingivning. 
 
Beslutsunderlag 
 §2 SNAU Tertialrapport 3 2021 Hälso- och sjukvård 
 Tertialrapport 3 2021 

 
Beslutet skickas till  

Christer Grahn Hälso- och sjukvårdschef 
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4. Tertialrapport 3 2021 Vård- och omsorgsboende 
 Diarienr 21SN31 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Verksamheten visar under perioden ett positivt resultat gentemot budget. Förklaringen är att 
avdelningen inte kunnat genomföra utbildningar, träffar, planeringsdagar samt andra aktiviteter. 
Bristen på vikarier är också en anledning till avdelningens överskott liksom att aktiviteter i den 
ekonomiska handlingsplanen har gett avsedd effekt. 
 
Avdelningen har kunnat genomföra en del kvalitetshöjande utvecklingsaktiviteter t ex projekten 
Stjärnmärkt, Närmare, Tryggare samt handledning inom omvårdnad/omsorg. Träffar med 
anhöriga har tagits upp under perioden och genomförts under hösten. 
 
Det ansträngda personalläge som ägde rum under sommarperioden har fortsatt under hösten och 
bristen på vikarier har varit påtaglig. Ett arbete har påbörjats för att möta den 
kompetensutmaning som avdelningen står inför och detta arbete kommer att bedrivas under 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
 §5 SNAU Tertialrapport 3 2021 Vård- och omsorgsboende 
 Tertialrapport SÄBO T3 2021 

 
Beslutet skickas till  

Avdelningschef SÄBO 
Teamledare SÄBO 
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5. Tertialrapport 3 2021 ordinärt boende 
 Diarienr 21SN34 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Pandemin har fortsatt att påverka våra verksamheter genom hög sjukfrånvaro som leder till 
försämrad arbetsmiljö. En trötthet finns i verksamheterna på den ständiga frånvaron och bristen 
på vikarier. Det huvudsakliga arbetet handlar till stor del om att bemanna. Flertalet åtgärder har 
vidtagits men verksamheten har fortsatt stora utmaningar med bemanningen. 
 
Arbetet med förbättringar kring bemanningsarbetet fortgår och resultat syns i flertalet grupper. 
 
Ett antal förbättringar i kvalitet och patientsäkerhet har vidtagits eller påbörjats men ett fortsatt 
stort utvecklingsarbete kvarstår som finns beskrivet handlingsplan för kvalitet och 
patientsäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 §3 SNAU Tertialrapport 3 2021 ordinärt boende 
 Tertialrapport 3  2021 ordinärt boende 
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6. Tertialrapport 3 2021 En ingång 
 Diarienr 21SN32 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Under tredje tertialen har antalet brukare i hemtjänst fortsatt att minska jämfört med tidigare år. 
Det förklaras dels av att tillgången på platser på SÄBO varit god i samband med Hortlaxgården 
öppnat sina renoverade platser, dels av att arbetet med boendesamordningen startat. Inom Stöd 
till försörjning har uppdraget med att utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten engagerat 
samtliga medarbetare och en rad aktiviteter har identifierats. Det som varit tydligt är att det finns 
ett behov av att utveckla arbetssätten för målgruppen sjukskrivna eller med ohälsa och 
samverkan är påbörjad med regionens rehabkoordinatorer och Försäkringskassan. Utöver det har 
det framkommit behov av en lågtröskelverksamhet samt att fortsätta utveckla arbetssätten mellan 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten i syfte att öka flödet och korta ledtider. Vi ser att 
antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar vilket innebär minskade kostnader. 
Inom ramen för den nya organisationen för det förvaltningsövergripande anhörigstödet har det 
anordnats en föreläsning på den nationella anhörigdagen. En grupp som vänder sig mot anhöriga 
med närstående med psykisk ohälsa har startats upp och två fokusgrupper med anhöriga har 
deltagit en dialog där de uttryckt vilka behov de ser av stöd. En förstudie har gjort över hur ett 
anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och Hälso- och sjukvård. 
Avdelningen har upprättat en handlingsplan för kvalitet där fokus i stor utsträckning ligger på 
dokumentation och arbetet med att fastställa en plan för avdelningen egenkontroll är påbörjad. 
Psykiatrisamordnaren som påbörjat sitt uppdrag under tredje tertialen har haft ett flertal uppdrag 
där behov funnits av samordning på individnivå. Utöver det har samordnaren kartlagt vilken typ 
av kunskap och kompetens som efterfrågas inom området och en utbildningsdag med fokus på 
att identifiera, bemöta och hantera psykisk ohälsa hos äldre och funktionsnedsatta är inplanerad 
till februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 §8 SNAU Tertialrapport 3 2021 En ingång 
 Tertialrapport 3 2021 En ingång 
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7. Tertialrapport 2021 september-december Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta 

 Diarienr 21SN36 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

Året har innefattat stora svårigheter gällande kompetensförsörjning, medarbetares 
arbetsbelastning har varit ansträngd. Medarbetarsamtal vittnar om trötta och ledsna medarbetare, 
det råder känsla av stress och uppgivenhet. 
Korttidsverksamhet ingår from 1 september 2021 i avdelningen- Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta. Korttids verksamheten har stora bemanningsproblem vilka bla är ett resultat 
av att grundbemanningen inte är anpassad utifrån de ökande beviljade dygn. 
2020-01-01 Totalt 62,5 beviljade dygn 
2021-01-01 Totalt 102 beviljade dygn 
2021-11-01 Totalt 123 beviljade dygn 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 3 2021 - stöd till vuxna funktionsnedsatta tjänsteskrivelse 
 Tertialrapport 3 2021 vuxna funktionsnedsatta 
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8. Tertialrapport 3 2021 Individ- och familjeomsorgen 
 Diarienr 21SN35 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden tar del och godkänner Tertialrapport 3 2021 Individ- och familjeomsorgen. 
 
Ärendebeskrivning 

Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 3 2021 till Socialnämnden. 
Tertialrapporten beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, 
arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse. 
Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att bibehålla välfärdsaspekter av hög kvalité 
men med ändrade förhållningssätt, arbetssätt och metoder. Syftet har varit att begränsa 
avdelningens behov av köpta tjänster samt öka medarbetarnas grad av delaktighet, och 
medvetenhet kopplat till ekonomi och kvalité. Arbetet fortsätter och vi ser att det ger god effekt 
på ekonomi, avdelningen vilar tryggt att även effekterna kopplat till kvalité har ökat, om än det 
är större utmaning att mäta och följa upp. 
 
Beslutsunderlag 
 §7 SNAU Tertialrapport 3 2021 Individ- och familjeomsorgen 
 Tertialrapport 3 2021 
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9. Tertialrapport 3 Psykosocialt stöd för vuxna och daglig 
verksamhet 

 Diarienr 21SN33 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Avdelningen prognostiserar ett plusresultat på cirka 2,1 mkr. Vi följer den ekonomiska 
handlingsplanen och har minskat antalet arbetade timmar utförda av timvikarier. Vi har upprättat 
en åtgärdsplan för kvalité och patientsäkerhet inom avdelningen. Avvikelser och klagomål 
hanteras och handlingsplaner upprättas för att säkra åtgärder. Dokumentationsombud arbetar 
med att säkra rutiner för dokumentation och genomförandeplaner genom att utbilda personal och 
enhetschefer. Alla brukare har nu fått sin tredje dos av Covid-vaccinet och inga nya fall har 
uppkommit under tertialen. Vi arbetar vidare med att kompetensförsörjningsplanen både på 
strategisk och operativ nivå. Personer med beslut om insats inom boende och daglig verksamhet 
ökar och vi ser att vi har svårigheter att verkställa dem på grund av plats- och resursbrist 
 
Beslutsunderlag 
 §4 SNAU Tertialrapport 3 Psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet 
 Tertialrapport 3 Psykosocialt stöd för vuxna och Daglig verksamhet 

 
Beslutet skickas till  

Monica Wiklund Holmström 
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10. Riktlinjer försörjningsstöd 2022 
 Diarienr 22SN12 
    

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att anta riktlinjer för försörjningsstöd 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 

Riksnorm fastställs varje år av regeringen genom en ändring i Socialtjänstförordningen. 
Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå. Riktlinjerna är en utgångspunkt för 
likabehandling i förhållande till en skälig levnadsnivå i Piteå Kommun 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 
 Riktlinjer ek bistånd 2022 - under arbete 
 Hemutrustning för fler än en person i hushållet - förslag (003) 
 Fördelning förändringar 
 Riksnormen för försorjningsstöd 2022 

 
Beslutet skickas till  

Inger Blomqvist 
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11. Ordförande och socialchef informerar 
 Diarienr 22SN7 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
Beslutsunderlag 
 §11 SNAU Ordförande och socialchef informerar 

 

Page 12 of 96



 
 Kallelse 
 

12. Delegationsbeslut december 2021 
 Diarienr 22SN5 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-12-01 - 2021-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 §10 SNAU Delegationsbeslut december 2021 
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13. Delgivningar januari 2022 
 Diarienr 22SN6 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av delgivna handlingar.  
 
Beslutsunderlag 
 §9 SNAU Delgivningar januari 2022 
 §214 KF Affärsetisk policy 
 §214 KF Affärsetisk policy protokollsutdrag 
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14. Av ledamöter väckta frågor 
 Diarienr 22SN9 
    

Beslutsunderlag 
 §12 SNAU Av ledamöter väckta frågor 
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Ärende 2 

Årsredovisning och 
årsbokslut 2021 
 

Page 16 of 96



Tjänsteskrivelse 
Datum  2022-01-13 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 21SN228 

 
 

Årsredovisning och årsbokslut 2021 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna årsredovisning och årsbokslut med 
tillhörande bilagor. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning. Detaljerade regler 
om årsredovisningen finns i Lag om kommunal bokföring och redovisning samt i 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Årsredovisningen ska 
omfatta all verksamhet som bedrivs i förvaltnings- och företagsform, d.v.s. även 
kommunkoncernen. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen 
även en del i internkontrollen. 
 
Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning ska årsredovisningen/bokslutet upprättas 
enligt god redovisningssed vilket bl.a. innebär att kostnader och intäkter ska bokföras på rätt 
år (väsentlighetsprincipen gäller). 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 (socialnämnden) 

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Roger Burman 
Processledare 
Socialförvaltningen
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Budgetuppföljning december 2021
Socialtjänsten

AVDELNING Årsbudget 2021
Periodbudget 

Jan - dec

Periodens 
förbrukning    

Jan - dec

Periodens 
budgetavvikelse 

Jan - dec

Varav 
nettokostnader 
Covid Jan - dec

510-511 Politik och förvaltningsledning 1 466 1 466 4 213 -2 747 5 058
Fiktiva 38 mkr -37 914 -37 914 0 -37 914 0

512 Stab och ledningsstöd 33 489 33 489 32 317 1 172 -220
Semesterlöneskuld 0 0 1 973 -1 973 0

513 Hälso- och sjukvård 83 062 83 062 89 139 -6 077 5 560
514 En ingång 149 757 149 757 135 042 14 716 -2
515 Barn och familj / Missbruksvård 125 790 125 790 126 772 -982 -222
516 Ordinärt boende 88 062 88 062 85 187 2 875 2 185
517 Särskilt boende för äldre 293 694 293 694 286 707 6 988 3 513
518 Psykosocialt stöd 133 578 133 578 132 180 1 398 1 089
519 Stöd till funktionsnedsatta 63 203 63 203 61 427 1 776 776
5XX Totalt Socialtjänsten 934 189 934 189 954 955 -20 767 17 737
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Årsredovisning 2021 
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Årsredovisning 
  

 

 

  

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om 

stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om 

bostadsanpassning. 

Periodens händelser 

• Den kommunala hälso- och sjukvården har under 2021 gett 3675 doser covidvaccin till prioriterade grupper 

• Bemanning och kompetensförsörjning har fortsatt varit en stor utmaning för socialtjänstens verksamheter.  

Brist på sjuksköterskor och vikarier inom vården i övrigt har inneburit en stor belastning på de som jobbat i 

de yrkesgrupperna. 

• Under 2021 har socialnämnden implementerat ett förvaltningsövergripande anhörigstöd samt beslutat om att 

genomföra ett projekt för att utveckla arbetet med barn som anhöriga. 

• Ett prioriterat arbete har genomförts för att rekrytera och kontraktera egna familjehem. Det gör att 

socialtjänsten nu är mindre beroende av externa aktörer och har lägra kostnader för insatserna. 

• Ett projekt avseende våld i nära relation har pågått under året. Några konkreta resultat av projektet är att 

man gjort specifika handlingsplaner för våldsutsatta inom området LSS och Äldreomsorg, startat upp en ny 

verksamhet som vänder sig till de som utövar våld samt genomfört ”En vecka fri från våld”.  

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2021 2020  

Intäkter    

Kostnader    

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)    

Anslag (skattemedel)    

Internränta    

Avskrivning    

Årets utfall    

Investeringar    

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa     

Mål och måluppfyllelse 

Målbedömning 
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Mål beslutade av Kommunfullmäktige 

Strategiska 

områden 
2021 2020 

  
Övergripande mål  2021 2020 

Barn och unga -
 vår framtid   

 
 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 
  

 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 
  

 
 

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 
  

Utbildning, arbete 
och näringsliv     

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 
invånare   

 
 

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 
  

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

  
Demokrati och 
öppenhet     

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 
  

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   

Mål beslutade av nämnd 

Nämndsmål 2021 2020 Kommentar 

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

Den pågående pandemin har inneburit att 
socialtjänsten i hög grad har fått prioritera 
operativa frågor kopplat till basuppdraget. Utifrån 

den situationen har uppföljning och rapportering av 
varje enskild aktivitet inte prioriterats. Istället har 
de viktigaste aktiviteterna rapporterats i 

tertialrapportering samt månadsuppföljning. Där 
framgår att verksamheten har jobbat i olika 

omfattning med aktiviteter kopplade till 
nämndsmålen och handlingsplaner beslutade av 

nämnden. Den redovisade måluppfyllelsen är en 
sammantagen bedömning utifrån den övriga 
rapporteringen hur långt verksamheten kommit i 

de olika uppdragen. 

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 

  
Se kommentar ovan. 

Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och 
resurser   

Se kommentar ovan. 

Analys 

Ekonomi 

 

Socialtjänsten har för 2021 en budgetavvikelse på -20,8 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av 

Covid, ersatt arbetsgivare med med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en 

intäkt på 5,6 mkr. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med bemanningsekonomi i syfte att minska 

kostnader och nå en budget i balans. En minuspost på 38 mkr budgeterades centralt och därigenom har en 

rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Semesterlöneskulden för 

Socialförvaltningen har under året ökat med 2,0 mkr.  

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -41,5 inklusive den minuspost på 38 kr som 

är utlagd. Utökade kostnader för materialinköp på 5,1 mkr till följd av pandemin ligger centralt på 

förvaltningsledning och medför en negativ budgetavvikelse. Ett arbete med att minska kostnaderna för införandet av 

Office 365 har pågått under året och medfört kostnadsminskningar på 1,7 mkr. Utveckling och stöd har under året 

minskade kostnader med ca 1,5 mkr till följd av personalneddragning. 
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Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -6,1 mkr. Avdelningen har under året försökt rekrytera 

sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag. På grund av pandemin har behovet 

tyvärr ökat ytterligare. Verksamheten har därmed höga merkostnader för bemanningssjuksköterskor. Hemsjukvården 

har under första delen av året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19 då kommunen fått bistå 

med personal för detta. Det är även en negativ budgetavvikelse för köpta tjänster kopplat till delegerade HSL-

uppgifter, framför allt gällande insulingivning som återfördes till ordinärt boende under våren och har medfört ökade 

kostnader. 

En Ingångs budgetavvikelse är 14,7 där beställare hemtjänst 65+ står för 11,4 mkr. Kostnaderna jämfört med förra 

året har minskat med 1,8 mkr beroende på färre antal brukare samt också färre hemtjänsttimmar. Antalet brukare 

med fler än 4 timmar per dag har minskat och de med stort behov av hemtjänst har erbjudits plats på särskilt boende. 

Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,2 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med 

2,2 mkr och minskningen är främst inom åldersgruppen under 65 år. Statliga ersättningar såsom bostadsbidrag och a-

kassa bidrar till färre personer i försörjningsstöd. 

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -1,0 mkr. Inom Barn och familj har kostnaderna för 

placeringar minskat med totalt 9 mkr jämfört med förra året. Detta tack vare satsning på hemmaplanslösningar och 

rekrytering av egna familjehem som är billigare alternativ än institutionsvård och förstärkta familjehem. Inom 

missbruksvården har kostnaderna ökat med 5,0 mkr pga. längre behandlingstider. Pandemin har begränsat den 

öppenvård som Socialtjänsten och Regionen normalt sett erbjuder vilket har resulterat i mer omfattande vård när de 

väl söker hjälp. 

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga 

personalkostnader och en avvikelse mot budget på -3,6 mkr. Övriga verksamheter genererar en positiv 

budgetavvikelse främst på grund av låga kostnader för bostadsanpassningen men även till viss del stängda 

verksamheter under pandemin. Det pågår analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott, 

arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna. Under året har nattpatrullen fått tillskott i 

form av statliga medel på 3,2 mkr. Verksamheten har dock fortsatt hög arbetsbelastning till följd av högt antal larm 

vilket resulterar i negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr främst gällande övertid. 

Särskilt boende för äldre har för perioden en budgetavvikelse om 7,0 mkr. För året 2021 har särskilt boende fått 

9,0 mkr i statliga medel för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett pågående 

långsiktigt omställningsarbete vars effekter kommer att ses nästkommande år. Den positiva avvikelsen förklaras även 

med att många utbildningsinsatser och andra årliga aktiviteter har ställts in p g a pandemin. Arbete med 

bemanningsekonomi har fortsatt under året och föregående års positiva utveckling fortsätter vid de flesta boenden. 

Renoveringen av Hortlaxgården färdigställdes under året och de 15 stängda platserna öppnades för inflytt i 

november. Verksamheten fick dock budget från augusti vilket är en orsak till överskottet för året. 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 1,4 mkr. LSS- gruppbostäderna och 

psykiatriboendena har en negativ budgetavvikelse på 0,8 mkr. Antalet timmar utförda av timvikarier har minskat 

med 6,0 %. Daglig verksamhet och SAVO är de verksamheter som genererar den positiva budgetavvikelsen. SAVO 

har stabila intäkter vilket genererar överskott. Daglig verksamhet hade under årets första månader inte fullt 

deltagarantal i verksamheterna på grund av pandemin vilket bidrar till positiv budgetavvikelse. Dessutom har inköp 

av verksamhet från externa aktörer upphört. 

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på 1,8 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse på 

-1,0 mkr och egen produktion har en budgetavvikelse på 2,8 mkr. Under året har verksamheten arbetat med 

bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt 

anställning av en resursperson vilket bidragit till minskad användning av poolpersonal. 

Personal 

 

De anställda inom socialtjänsten består av 86,5 % kvinnor och 13,5 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite 

från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. 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 sjunkit med 0,8 procentenheter och ligger nu på 

7,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Skillnaderna i sjukfrånvaro är dock stora mellan avdelningarna 

och enheterna. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd har varit tufft för vård- och 

omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt. 

Rekryteringsarbetet har inneburit svårigheter, både när det gäller tillsvidare och timanställd personal. Trenden med 

allt fler outbildade inom vård och omsorgsarbetet samt att färre söker sig till dessa utbildningar kvarstår. 

Arbetsgrupper har startats upp under hösten där målsättningen är att hitta både kort och långsiktiga lösningar för att 

klara de utmaningar som kompetensförsörjningen innebär. 

Målsättningen att minska på antalet timanställda har inte uppnåtts under året, behoven har ökat och detta beror delvis 

på pandemin och den frånvaro som uppstått kopplad till den samt svårigheter att rekrytera tillsvidareanställd personal 
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till vård och omsorgsarbetet. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda 

anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidare-

anställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Socialtjänsten erbjuder även i stor utsträckning vikariat till 

studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen samarbetar också med 

arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter 

och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har bidragit till 

en ökad mångfald. 

Under året har den alltmer ansträngda boendemarknaden inneburit svårigheter för utsatta grupper att etablera sig på 

bostadsmarknaden. Socialförvaltningen ser ett ökat behov av boendelösningar för denna målgrupp för att de ska 

kunna etablera sig även vad gäller försörjning och arbetsliv och därmed i högre grad bidra till måluppfyllelsen 

rörande invånare och mångfald. 

Barn och unga - vår framtid 

 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att vid alla åtgärder och 

beslut som rör barn ska vad som bedöms som barnets bästa beaktas i första hand. Under 2021 antog socialnämnden 

en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla 

verksamheter. Tre arbetsområden har identifierats att jobba med i förvaltningen: 1) I alla styrande dokument ska 

barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 2) Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning 

av barnets bästa göras 3) Utbildning och kompetensutveckling. 

Efter flera års ökning av antalet orosanmälningar och inledda barnskyddsutredningar har det under 2021 stannat av 

och legat på ungefär samma nivå som under 2020. Genom ett fortsatt arbete med förändrade arbetssätt ser vi också 

att en större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan istället för att placeras på institution. 

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande 

förhållanden. Under året har en omorganisation genomförts när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att 

öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de 

insatser som erbjuds barn och unga. 

En förstudie har gjort över hur ett anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och Hälso- och 

sjukvård. Socialnämnden har beslutat att det under 2022 kommer att genomföras ett projekt för barn som anhöriga 

som utgår från det förstudien tagit fasta på. Syftet är att barn och unga tidigare ska få information, möjlighet att 

komma till tals och vid behov stöd i ett så tidigt skede som möjligt. 

Andelen hushåll som är aktuella för försörjningsstöd och har barn har minskat under året vilket bidrar till förbättrad 

måluppfyllelse i det strategiska området.   

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2021. Trenden med minskade antal 

hushåll bedöms hänga ihop med med pandemin och de nationella insatser som gjorts som ändrade regler kring A-

kassa, utökade möjligheter till extra tjänster samt höjningen av bostadsbidraget som resulterat i att färre hushåll varit 

i behov av försörjningsstöd. Den målgrupp som fortsätter att öka inom försörjningsstöd är personer som är 

sjukskrivna och ökningen har varit tydlig under hösten 2021. Andel av de som uppbär försörjningsstöd varje månad 

och är sjukskrivna uppgick till 21,5 % under novembermånad. Detta är något som lyfts nationellt då många 

kommuner ser samma trend och lokalt hanteras frågan i den utökade samverkan som finns med samhällsbyggnad och 

Försäkringskassan som har rehabiliteringsansvar för målgruppen. 

Under året har försörjningsstöd tillsammans med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen haft ett uppdrag i 

syfte att öka flödet och minska ledtiderna. En rad aktiviteter har identifierats som syftar till att öka individens 

möjlighet till egen försörjning och det har även tagits fram förslag på ändrade arbetssätt. Uppdraget kommer att 

slutredovisas i januari 2022 till kommunchef och förvaltningschefer. 

Inom ramen för Äldreomsorgslyftet och valideringsprojektet har 11 undersköterskor examinerats, sex genom 

äldreomsorgslyftet och 5 genom valideringsprojektet. Äldreomsorgslyftet har 2021 även omfattat vidareutbildning 

till specialistundersköterska där 14 personer studerat under året, samt till enhetschefer där fem enhetschefer 

genomgått kompetensutveckling inom ledarskap, konflikthantering, organisationsteori och förändringsarbete. Sedan 

starten 2020 har totalt 88 personer deltagit. 
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Demokrati och öppenhet 

 

Socialtjänsten har haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för 

att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens 

integritet. 

I december 2021 hade Socialnämnden sitt andra öppna sammanträde under året. Särskilda aktiviteter för att mäta och 

följa upp graden av jämställdhet i insatserna som utförs samt att genomföra åtgärder där förvaltningen brister i frågan 

har fått stå tillbaka något till följd av pandemin. 

I månadsskiftet september-oktober genomfördes Seniorveckan där representanter från kommunens 

seniororganisationer har utarbetat ett program med föreläsningar och aktiviteter med hälsotema. Socialtjänsten har 

bidragit med finansiering och föreläsningar och aktiviteter har varit kostnadsfria för deltagarna. 

Vid två tillfällen under hösten 2021 genomfördes medborgardialog med ett antal intresserade anhöriga med skiftande 

problematik hos deras närstående. Syftet var att fånga upp erfarenheter och tankar kring vad man kan behöva som 

anhörig i olika skeenden och vad målgruppen själv upplever är ett gott anhörigstöd. 

Avdelningen Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet har gjort en jämställdhetsanalys under hösten. 

Analysen visade att vi säkerställer jämställdhetsaspekten vid verkställighet när det gäller insatser inom avdelningen. 

I brukarråden hanteras många frågor inom socialtjänstens område där medborgarna kommer till tals vilket bidrar till 

måluppfyllelsen inom det strategiska området. 

Livsmiljö 

 

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. Behovet av säker teknik 

för distansmöten som omfattar känslig information eller sekretess fanns redan innan pandemin men blev ett akut 

behov t ex i de lägen där läkare inte längre kunde besöka våra boenden. Under hösten 2021 har ett mindre testprojekt 

genomförts gällande digital rond mellan en vårdcentral i Piteå och ett av våra särskilda boenden. Syftet med testet i 

det här läget var att utvärdera ett säkert verktyg för digitala möten och samtidigt se vilket mervärde det eventuellt 

skulle kunna ge respektive sida men då enbart som ersättare av de distansronder som sker redan idag via telefon. 

Under året har även implementationen av det digitala stödet för planering inom särskilda boenden fortsatt. Med hjälp 

av verktyget kan verksamheten nu planera upp sitt arbete med tydliga påminnelsefunktioner och enkelt stöd för 

förändrad arbetsfördelning inom och mellangrupperna vid snabba förändringar. Genom att arbeta i samma system 

överallt enklare kan gå mellan verksamheter och en grupp som haft gott stöd i detta är våra extra resurser  snabbare 

kunnat arbeta självständigt med bibehållen kvalitet för de boende. 

Sedan hösten 2021 arbetar en boendesamordnare med att matchar personer som fått beviljats Särskilt boende för 

äldre med lediga lägenheter. Syftet är att minska väntetiderna och att de som erbjuds plats skall känna sig 

informerade och delaktiga och på bästa sätt kunna få sina behov tillgodosedda. 

Under andra halvan av 2021 har samvaro och dagverksamheter för äldre successivt kunnat öppna vilket bidragit till 

en förbättrad livsmiljö för de medborgare som nyttjar dessa tjänster. 

Under 2021 har det genomförts satsningar för att förbättra både inomhus- och utomhusmiljö inom äldreboenden. 

T.ex. renovering av Hortlaxgården där man också installerat kyld tilluft. Åtgärdat fuktskador, renovering av ytskikt 

Källbogården och andra lägenheter där det funnits behov. 

Fortfarande är det brist på gruppbostäder för funktionsnedsatta personer vilket gör att det kan bli långa väntetider för 

de medborgare som har rätt till den insatsen. 

Utifrån tidigare genomförd intern och extern granskning har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för kvalitet 

och patientsäkerhetsäkerhet som i december fastställts av socialnämnden. Handlingsplanen ska leda till att 

identifierade brister rättas till samt att framtida brister förebyggs vilket bidrar till en förbättrad livsmiljö för de 

medborgare som nyttjar socialnämndens verksamheter. 

God ekonomisk hushållning  

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet kopplat till det underskott 

som verksamheten prognostiserat. Under våren reviderades den ekonomiska handlingsplanen av Socialnämnden. 

Syftet med planen är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. 

Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även för 2022 och är därför ett levande dokument som kommer att 

förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden. 

Socialnämnden har under året utövat internkontroll inom verksamhetsområdena SoL/LSS, HSL samt ekonomi och 
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gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Framtiden 

Prognosen fram till 2030 är att personer över 80 år med behov av äldreomsorg kommer att öka och där ökningen 

inleds redan under 2021-2022 för att sedan nå sin kulmen vid 2030. Den demografiska utvecklingen påverkar även 

barn och familj och missbruk eftersom antalet barn och unga också ökar. Det kommer att innebära volymökningar 

för socialtjänsten. En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk 

ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler 

insatser av socialtjänsten. 

För att möte behovet har socialnämnden under 2021 antagit boendeplaner för både äldreboende samt gruppbostäder 

för funktionsnedsatta. Planeringen för ytterligare ett nytt äldreboende har också påbörjats 

De viktigaste och mest kritiska frågorna för socialtjänsten att förhålla sig till för att klara ovanstående omställning är 

en förmåga att möta de ökade volymerna, förmåga att kunna förhålla sig till begränsade ekonomiska och personella 

resurser, dvs att socialtjänstens resurser måste räcka till fler samt att förändra arbetssätt och processer. En viktig del i 

detta är att hitta nya sätt att samverka och samagera med andra för att klara uppdraget. Nära vård i samverkan med 

regionen, stöd till egen försörjning i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidiga och hemmabaserade 

stödinsatser till barn och ungdomar med andra huvudmän är några exempel på viktiga inriktningar för framtiden. 

Vad gäller Nära vård är det viktigt att även fokusera på vuxna och barn med behov av psykiatrisk vård. 

Även frågor som bemanning, personalens kompetens/utbildning, fler brukare med stora och omfattande vårdbehov 

blir viktiga inför framtiden. För att möta detta behöver socialtjänsten säkerställa kompetensförsörjningen där olika 

aktiviteter som t.ex. heltidsresan, att erbjuda tillsvidareanställning istället för timvikariat, äldreomsorgsyftet och 

andra kompetenshöjande insatser kommer att vara av stor vikt. 

Socialtjänsten kommer även att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder och nya 

lösningar för att bedriva en bra socialtjänst. Användandet av digital teknik förväntas öka, även om det kortsiktigt 

förväntas leda till ökade kostnader. Ett exempel på effektivisering är processen gällande inflyttning på särskilt 

boende för äldre som har utvecklats under 2021. Syftet med detta är att skapa tydlighet i processen vad gäller 

tidsplan och rollfördelning så att lediga platser beläggs så fort som möjligt och att förhindra att stora 

omsorgskrävande ärenden blir kvar inom hemtjänsten. Detta för att bättre tillgodose brukarens individuella behov. 

För att effektivisera arbetet inom barn och familj fortsätter man att erbjuda insatser på hemmaplan istället för 

institutionsvård i de fall där det är möjligt. 

Några ytterligare faktorer som kommer att påverka socialtjänstens förutsättningar är förändringar i lagstiftningen 

som kommer att ske de närmaste åren. Tex. en ny socialtjänstlag, äldreomsorgslag samt samsjuklighetslagstiftning. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Uppföljningskommentar 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd 

 Klar 
Åtgärd från DELÅR 
2018 

Rapporteras 
ÅR 2019 
Rapporteras 

Delår 2019 

Utvecklingsarbete har pågått under året 
och en struktur för samverkan har 
börjat ta form. Arbetet väntas 

slutrapporteras i januari 2022. 

Nyckeltal 

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal 

redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män. 

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige 

  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

 
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 
år  (ackumulerat från årskiftet) 

Dec 2021  437 202 235 

 
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per 
plats  

2021 0,835 0,822    

Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader  2021  3,8    

 
Sjukfrånvaro, %  (ackumulerat 12 månader bakåt) Dec 2021 ≤4,5 % 7,8 %  8,3 %  4,6 %  

Andel heltidstjänster, %  Jul 2021 ≥100 % 84,5 %  85,7 %  76,9 %  

Antal timmar som utförs av timanställda  (ackumulerat 12 
månader bakåt) 

Jul 2021 <408 325 402 579  295 905  106 673  

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Jul 2021 100 % 103,7 %    

 
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  2020 ≥0 mkr -37,5 mkr    
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Nyckeltal beslutade av nämnd/bolag 

  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

 
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 2020  6,5 %    

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, 
antal/1000 inv 0-20 år 

2021     

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-
20 år 

2021     

Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-
20 år 

2021     

Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 2021  1 434    

Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 
Familj, % 

2021  95 %    

Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 
Familj, % 

2021  5 %    

 
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer 2019 90 48  51  46  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

2020  28,7 %  31,4 %  26,6 %  

 
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

2020  2,5 %    

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som 
uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 

2020 ≥95 % 98 %  97 %  98 %  

Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande, % 

2020 ≥95 % 94 %  93 %  98 %  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket 
trygga), andel (%) 

2020  51 %    

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet 
(mycket trygga), andel (%) 

2020  51 %    

Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, 
andel (%) 

2021     

Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, 
andel (%) 

2021     

Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, 
andel (%) 

2021     

Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel 
(%) 

2021     

 
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, 
balanstal 

2020 1 0,89    

Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, balanstal 

2020 1 1,51    

Basnyckeltal 

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, 

efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. 

Barn och familj 
Efterfrågan Period Utfall  

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år Dec 2021   

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 2020 2 014  

Ekonomiskt bistånd 
Efterfrågan Period Utfall  

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 2021 246  

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel 
(%) 

2020 2,5 %  

 

Personal Period Utfall  

Årsarbetare, stöd till försörjning 2021 17,2 Kv 16,2 / M 1 

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 2020 842  
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Missbruks- och beroendevård 
Efterfrågan Period Utfall  

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 2021 360  

 

Personal Period Utfall  

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård 2021 22 Kv 82,6 / M 16,7 

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 2020 599  

Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Utbud Period Utfall  

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år 2021 171  

 

Personal Period Utfall  

Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. 
arbetsanpassning och SAVO) 

2021 168,8 Kv 137,9 / M 30,9 

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv 2020 678  

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. 
lokalkostnader, kr/inv 

2020 713  

Äldreomsorg 
Utbud Period Utfall  

Antal särskilda boendeplatser 2021 526  

Andel invånare 80+ i särskilt boende 2020 15 % Kv 17,9 / M 10,7 

 

Efterfrågan Period Utfall  

Antal personer som har hemsjukvård 2021 424 Kv 262, M 162 

Antal personer som har hemtjänst 2021 597  

 

Prestationer Period Utfall  

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 2021 0 Kv 0 / M 0 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 2020 80 % Kv 79 / M 83 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 2020 91 % Kv 91 / M 90 

 

Personal Period Utfall  

Årsarbetare, särskilt boende 2021 425,7 Kv 377,1 / M 48,7 

Årsarbetare, ordinärt boende 2021 279 Kv 248,7 / M 30,3 

 

Kostnader Period Utfall  

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 2020 8 815  

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 2020 13 501  

Volymer flöden socialtjänst 
Efterfrågan Period Utfall  

Antal planerade besök av nattpatrullen 2021 1 530  

Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen 2021 9 950  

 

Prestationer Period Utfall  

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 2021 2 Kv 2 / M 0 

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 2021 0 Kv 0 / M 0 

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 2021 9  

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 2021 22 Kv 13 %, M 9 % 

 

Personal Period Utfall  

Årsarbetare, stöd och omsorg 2019 584,7 Kv 480,5 / M 104,2 

Årsarbetare, äldreomsorg 2019 977,1 Kv 898 / M 79,1 
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Tertialrapport 3 2021 
Hälso- och sjukvård 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
 

Tertialrapport 3 2021 Hälso- och sjukvård 
Diarienr 21SN30 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Tertialen präglas av pandemin men även bemanningsproblem. Under innevarande period har 
sjukfrånvaron varit hög och då nästan uteslutande korttidsfrånvaron. Detta i sig har lett till 
svårigheter att säkerställa bemanningen. Det har nollvickats i stor utsträckning vilket påverkat 
arbetsmiljön negativt. Under perioden har även vaccinationsinsats covid dos 3 utförts. 
Vi ser fortfarande svårigheter att täcka det vakanser som finns på särskilt boende för äldre 
men tendensen är att vi går åt rätt håll men har i dagsläget inte alla tjänster tillsatta och detta 
visar sig i det ekonomiska utfallet för bemanningssjuksköterskor. Även kostnaden för 
tjänsteköp i ordinärt boende fortsätter öka och då framför allt köp av insulingivning. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 3 2021 
 
 
Paragrafen är justerad 
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 Datum: 2021-12-31

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

 Hälso- och sjukvård 
                                                                              Tertialrapport 3 
 
 
Tertialrapport 3 2021 Hälso- och sjukvård 
 
 
Sammanfattning 
 
Tertialen präglas av pandemin men även bemanningsproblem. Under innevarande period har 
sjukfrånvaron varit hög och då nästan uteslutande korttidsfrånvaron. Detta i sig har lett till svårigheter 
att säkerställa bemanningen. Det har nollvickats i stor utsträckning vilket påverkat arbetsmiljön 
negativt. Under perioden har även vaccinationsinsats covid dos 3 utförts. 
Vi ser fortfarande svårigheter att täcka det vakanser som finns på särskilt boende för äldre men 
tendensen är att vi går åt rätt håll men har i dagsläget inte alla tjänster tillsatta och detta visar sig i det 
ekonomiska utfallet för bemanningssjuksköterskor. Även kostnaden för tjänsteköp i ordinärt boende 
fortsätter öka och då framför allt köp av insulingivning. 
 
 
 
Ekonomi 
Vi fortsätter att ha kostnader för bemanningssköterskor inom särskilt boende för äldre under 
innevarande tertial. Detta mot bakgrund av vakanta tjänster av framför allt föräldralediga 
sjuksköterskor och att vi inte lyckas rekrytera fullt ut. Rekrytering sker fortlöpande. 
Det är även ett negativt resultat för köpta tjänster kopplat till delegerade HSL-uppgifter och då framför 
allt insulingivning i ordinärt boende där resultatet fortsätter försämras.  
Vi ser positiva resultat på personalsidan i vissa delar av verksamheten, rehab, hemsjukvården, 
nattsjuksköterskor samt sjuksköterskor för gruppbostäder, där resultatet ser bra ut för innevarande 
period.  
Arbetet att hålla hjälpmedelskostnaderna nere fortsätter och tendensen är att vi i nuläget inte har en 
kostnadsökning. Kostnaden för transporter av hjälpmedel har dock ökat. Vi ser i nuläget inte någon 
större kostnadsökning kopplat till medicinskt förbrukningsmaterial trots nytt avtal från oktober där vi 
befarande en ganska stor kostnadsökning. Det är dock för tidigt att säga hur vi kommer påverkas i 
detta område framgent.  
Vi tittar även på en särskild marknadsföringsinsats kopplat till sjuksköterskor på särskilt boende för 
äldre att på det sättet kunna locka fler sökande till de vakanser som finns. 

 
 
 
Kvalitet och patientsäkerhet 
Vi har haft ett covidutbrott på ett av våra särskilda boenden under perioden.  
Under perioden har vi haft allvarliga händelser kopplat till läkemedelshantering bl.a. förväxling av 
vårdtagare. 
Arbetet pågår i verksamheterna med det intern och egenkontrollresultat som inkommit under hösten. 
Åtgärdsplan patientsäkerhet för perioden 2021-2024 framtagen under perioden, se bilaga. 
Utbildningsinsatsen för trycksår fortsätter och planeras även pågå under stora delar av 2022.  
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 Datum: 2021-12-31

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

 
Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
Mot bakgrund av personalläget på grund av hög sjukfrånvaro och då fram för allt korttidsfrånvaro har 
det varit ett pressat läge i verksamheten. Vi har inte kunnat tillsätta vikarie på all frånvaro utan varit 
tvungna att nollvicka i hög omfattning vilket påverkat arbetsmiljön negativt. Även arbetsinsatsen för 
vaccination covid fram för allt i ordinärt boende har belastat verksamheten även om vi fått hjälp med 
sjuksköterskor från andra aktörer. 

 
 
 
 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
 
Vaccination dos 3 för det patientgrupper som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för har utförts under 
innevarande tertial.  
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Ärende 4 

Tertialrapport 3 2021 
Vård- och omsorgsboende 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Tertialrapport 3 2021 Vård- och omsorgsboende 
Diarienr 21SN31 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten visar under perioden ett positivt resultat gentemot budget. Förklaringen är att 
avdelningen inte kunnat genomföra utbildningar, träffar, planeringsdagar samt andra 
aktiviteter. Bristen på vikarier är också en anledning till avdelningens överskott liksom att 
aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen har gett avsedd effekt. 
 
Avdelningen har kunnat genomföra en del kvalitetshöjande utvecklingsaktiviteter t ex 
projekten Stjärnmärkt, Närmare, Tryggare samt handledning inom omvårdnad/omsorg. 
Träffar med anhöriga har tagits upp under perioden och genomförts under hösten. 
 
Det ansträngda personalläge som ägde rum under sommarperioden har fortsatt under hösten 
och bristen på vikarier har varit påtaglig. Ett arbete har påbörjats för att möta den 
kompetensutmaning som avdelningen står inför och detta arbete kommer att bedrivas under 
2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport SÄBO T3 2021 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 

2021-11-16 
Giltigt (till och med) 

Tills vidare 
Senast reviderat (dat. 

Redaktör 

Processledare  
Beslutat av 

Socialchef 
Dokumentnamn 
Tertialrapport mall                                                                       

Dokumenttyp 

Blankett 1 (3) 
 

 
 
 
 

 

Tertialrapport 

mall 

 

Tertialrapport T3 2021 SÄBO 
 

 

Sammanfattning 
Verksamheten visar under perioden ett positivt resultat gentemot budget. 

Förklaringen är att verksamheten inte kunnat genomföra utbildningar, träffar, 

planeringsdagar samt andra aktiviteter. Bristen på vikarier är också en anledning till 

avdelningens överskott liksom att aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen har 

gett avsedd effekt.  

 

Avdelningen har kunnat genomföra en del kvalitetshöjande utvecklingsaktiviteter t 

ex projekten Stjärnmärkt, Närmare, Tryggare samt handledning inom 

omvårdnad/omsorg. Träffar med anhöriga har tagits upp under perioden och 

genomförts under hösten.  

 

Det ansträngda personalläge som ägde rum under sommarperioden har fortsatt 

under hösten och bristen på vikarier har varit påtaglig. Ett arbete har påbörjats för 

att möta den kompetensutmaning som avdelningen står inför och detta arbete 

kommer att bedrivas under 2022. 

 

Ekonomi 
Målsättningen för hela avdelningen är att ha en budget i balans. Primärt har fokus 

lagts på nedanstående aktiviteter och bedömningen är att dessa har genomförts 

enligt plan: 

 

• Den enskilt viktigaste åtgärden i den ekonomiska handlingsplanen är att säkra 

kompetens och förmåga när det gäller bemanningsekonomi/schemaläggning. 

Återkommande utbildningsdagar genomförs med nya chefer men även utökad 

analys och uppföljning. 

• Avdelningen har inrättat ett avdelningsgemensamt nätverk för att stödja 

schemaläggning och samplanering.  

• En pilot för att införa en modell för bedömning av vårdtyngd kommer att 

genomföras under oktober. Modellen har tagits fram under våren och sommaren 

och testats av under hösten på Roknäsgården. 

 

Det positiva resultat som avdelningen visar ska dock till största delen förklaras med 

att många aktiviteter inte kunnat genomföras under året t ex utbildningsdagar och 

planeringsdagar. En annan anledning är bristen på vikarier och att frånvaro inte har 

kunnat ersättas fullt ut. 

 

Aktuell handlingsplan: Ekonomisk handlingsplan. 
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Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 

2021-11-16 
Giltigt (till och med) 

Tills vidare 
Senast reviderat (dat. 

Redaktör 

Processledare  
Beslutat av 

Socialchef 
Dokumentnamn 
Tertialrapport mall                                                                       

Dokumenttyp 

Blankett 2 (3) 
 

Kvalitet och patientsäkerhet 
 

Systematisk handledning 

Ett viktigt fokusområde är den kompetens- och kvalitetssatsning som startats upp 

gällande handledning i omvårdnad och omsorg. Denna strukturerade handledning 

har nu genomförts under hela hösten och fortsätter under hela 2022.  
 

Närmare och tryggare 

Tryggare är ett utvecklingsuppdrag som syftar till att utveckla ett teambaserat 

arbetssätt vid palliation. Syftet är att förbättra den palliativa vården inom särskilt 

boende inom Piteå kommun. Närmare syftar till att utveckla det personcentrerade 

arbetssättet och kontaktpersonrollen (KP) som ett led i ökad personcentrering. 
 

Anhörigträffar 

Träffar med anhöriga har tagits upp och genomfört under hösten. 

 

Stjärnmärkt 
Vid Ängsgården har en utvecklings- och utbildningssatsning påbörjats som ska 

leda till att boendet blir stjärnmärkt. 

 

Aktuella handlingsplaner: Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet, 

Handlingsplan barnkonventionen.  

 

Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
 
Ansträngt personalläge 

Det ansträngda personalläge som ägde rum under sommarperioden har fortsatt 

under hösten. Bristen på vikarier är alarmerande och verksamheten fick aldrig den 

återhämtning som normalt sker under hösten. Jul och nyår har gått förhållandevis 

bra trots svårigheter med bemanningen.  

  
Kompetensförsörjning 

Ett arbete har påbörjats för att möta den kompetensutmaning som avdelningen står 

inför.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

De inplanerade aktiviteter som förberetts för att starta upp hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatserna har inte kunnat genomföras. Dessa inplaneras så snart 

restriktionerna medger detta. Arbetsplatsträffar har genomförts enligt plan liksom 

medarbetarsamtal. 

 

Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
 
Strömnäsgården – nytt demensboende 

Arbetet med det nya boendet vid Strömnäsbacken har fortsatt varit i fokus under 

perioden. Projektet har bedrivits med stort engagemang från projektets deltagare 

och från personal vid Munkberga. Projektet går nu in nästa fas där själva 

utformningen av kompetenscentret kommer att prioriteras med bland annat fokus 

på utbildningsinsatser för personal och samverkansfrågor med civilsamhället.  

 

Underhåll och renovering 
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Kvalitetsdokument 
Upprättat (dat.) 

2021-11-16 
Giltigt (till och med) 

Tills vidare 
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Redaktör 

Processledare  
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Dokumenttyp 

Blankett 3 (3) 
 

Under hela pandemin tvingades avdelningen pausa de flesta inplanerade 

underhålls- och fastighetsarbeten. En konsekvens av detta är att flera lägenheter nu 

är i sådant behov av renovering att det inte längre går att skjuta fram dessa åtgärder. 

Aktuella fastighets- och renoveringsprojekt är Källbogården, Berggården och 

Österbo. De två senare  p g a nedslag gällande brandtillsyn.  

 

Livskvalitet hela livet – ett samverkansprojekt 

Projektet ”Livskvalitet - hela livet” har pågått sedan förra året och utgör ett 

samverkansprojekt mellan SÄBO, Kultur-, park- och fritidsförvaltningen samt 

Studio Acusticum. Projektet har finansierats med hjälp av statliga stimulansmedel. 

Under 2021 genomförs en satsning som kallas ”Min by” och som ska resultera i 

ytterligare filmer, denna gång är temat Piteå Kommuns byar, vilket finansieras med 

statliga medel. 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Tertialrapport 3 2021 ordinärt boende 
Diarienr 21SN34 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Pandemin har fortsatt att påverka våra verksamheter genom hög sjukfrånvaro som leder till 
försämrad arbetsmiljö. En trötthet finns i verksamheterna på den ständiga frånvaron och 
bristen på vikarier. Det huvudsakliga arbetet handlar till stor del om att bemanna. Flertalet 
åtgärder har vidtagits men verksamheten har fortsatt stora utmaningar med bemanningen. 
 
Arbetet med förbättringar kring bemanningsarbetet fortgår och resultat syns i flertalet 
grupper. 
 
Ett antal förbättringar i kvalitet och patientsäkerhet har vidtagits eller påbörjats men ett 
fortsatt stort utvecklingsarbete kvarstår som finns beskrivet handlingsplan för kvalitet och 
patientsäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 3  2021 ordinärt boende 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
 

 Senast reviderat (dat. 

Redaktör 
 

Beslutat av 
 

Dokumentnamn 
                                                                     

Dokumenttyp 
      1 (3) 

 
 
 
 

 
 

 

Tertialrapport 3 2021 Ordinärt 
boende 
 
 
 
Sammanfattning 
Pandemin har fortsatt att påverka våra verksamheter genom hög sjukfrånvaro som 
leder till försämrad arbetsmiljö. En trötthet finns i verksamheterna på den ständiga 
frånvaron och bristen på vikarier. Det huvudsakliga arbetet handlar till stor del om  
att bemanna. Flertalet åtgärder har vidtagits men verksamheten har fortsatt stora 
utmaningar med bemanningen.  
 
Arbetet med förbättringar kring bemanningsarbetet fortgår och resultat syns i 
flertalet grupper.  
 
Ett antal förbättringar i kvalitet och patientsäkerhet har vidtagits eller påbörjats 
men ett fortsatt stort utvecklingsarbete kvarstår som finns beskrivet handlingsplan 
för kvalitet och patientsäkerhet. 
 
Ekonomi 
Ekonomisk handlingsplan 

 Bemanningsstrategin: Arbetet pågår i avdelningen. Utifrån utmaningar går 
vi inte vidare i processen utan arbetar kvar i det aktuella chefsområdet. I 
flera av grupperna ser vi en förbättring av budgetavvikelsen om vi jämför 
med föregående år. Förra året blev vårt utfall avsevärt lägre tack vare 
covidintäkter i form av statliga medel. Vi har denna typ av intäkter även 
detta år som består av sjuklöner från Försäkringskassan men det är på en 
betydligt lägre nivå än förra året. Dessutom har även höjda timpriser för 
2021 hjälpt grupperna ekonomiskt. Men dessa två faktorer förklarar inte 
hela rörelsen mot budget i balans. Arbetet som pågår löpande resulterar i en 
högre medvetenhet om kopplingen mellan schemaläggning och ekonomiskt 
utfall. Den nya ekonomiska uppföljningen som utgår inte bara från siffror 
utan även bemanning och kvalitet har dessutom lett till att det blir tydligare 
vad som måste göras för att åstadkomma en förändring. Arbetet är 
långsiktigt och det påverkas i hög grad av den bemanningsproblematik som 
verksamheten befinner sig i. Gällande hela processen kring 
bemanningsarbete finns fortsatt ett stort utvecklingsbehov.   

 Sommarerbjudande och övertid: Vi har inte kunnat minska kostnaden utan 
ser en total ökning på 185 tkr mellan 2020 och 2021. Utifrån den 
bemanningsproblematik som varit under 2021 så bedöms ökningen som låg. 
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Kvalitetsdokument Upprättat (dat.) 
 

 Senast reviderat (dat. 

Redaktör 
 

Beslutat av 
 

Dokumentnamn 
                                                                     

Dokumenttyp 
      2 (3) 

 
 

 Inriktningen på Äldrecentrat: Ett förändringsarbete pågår som syftar till att 
räcka till fler, få bättre arbetsmiljö samt få bättre flöden i verksamheten. 

 
Kvalitet och patientsäkerhet 
Kvalitet: 
Vi har prioriterat att arbeta med kvalitetssystemet för hemtjänsten och har därför 
under hösten påbörjat arbetet med att ta bort gamla dokument, revidera samt skapa 
nya dokument. Alla enhetschefer deltar även i olika arbetsgrupper med fokus på 
kvalitet ex introduktion, nattpatrull.  
 
Arbetet med förbättringar gällande dokumentation och dokumentationsutbildningar 
har till vissa delar pågått under hösten. 

 
Patientsäkerhet: 
Som ett led i att minska fallskador på Äldrecentrat har fler rörelselarm köpts in. 
 
När det gäller läkemedelsavvikelser pågår förberedelser för att kunna testa 
planeringsverktyget TES i mobiltelefoner. Förhoppningsvis kan vi starta testet i 
början av 2022. Avvikelser som avser Hsl insatser lyfts regelbundet i samverkan 
mellan enhetschefer i ordinärt boende och hemsjukvården för förbättrad 
patientsäkerhet. Enhetscheferna har även fått en kortare utbildning kring 
avvikelsearbetet under hösten.  

 
Utifrån två avvikelser på Äldrecentrat har MAS, avdelningschef ordinärt boende 
och hälso-och sjukvårdschef haft möte med Regionens företrädare för dialog i syfte 
att förbättra patientsäkerheten.  

 
Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
Avdelningen har under perioden präglats av stora problem med 
kompetensförsörjningen vilket både beror på hög sjukfrånvaro och 
utskrivningsklara brukare med mycket omfattande behov. I perioder slår det väldigt 
olika mot olika hemtjänstgrupper. Vi har även haft svårt att anställa personal på 
grund av bristen på tillgängliga vikarier. Vi har haft ute annonser både mot 
undersköterskor och vårdbiträden men även mot servicepersonal.  I främst två 
chefsområden har problemen varit så stora så att det påverkat både arbetsmiljö och 
brukarnas insatser. Ett förbättringsarbete pågår i båda dessa områden.   
 
Socialtjänsten arbetar tillsammans med personalavdelningen för att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan men har dessutom startat ett eget arbete för att arbeta 
med den mest akuta kompetensförsörjningsproblematiken kopplat mot 
vårdpersonal. 
 
Vi har genom statliga medel kunnat påbörja samtal i personalgrupper som belyser 
hur pandemin påverkat oss som individer men även vilka lärdomar man kan ta med 
sig. 
  
Sedan tidigare har vi uppmärksammat att vi behöver fler mobila lyftar till 
hemtjänsten för att kunna lyfta upp personer som ramlat. Genom externa medel har 
vi nu kunnat köpa in några ytterligare mobila lyftar. Vi har även beställt en  
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uppblåsbar madrass som klarar av att lyfta personer som väger mer än vad bärbara 
lyftar har kapacitet till. Efter utbildning av personalen så innebär det att vi har 
kompetens och resurser att på ett smidigare sätt hjälpa personer som ramlat att 
komma upp.   
 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
Pandemin har fortsatt påverka verksamheten främst genom hög sjukfrånvaro som 
får konsekvenser på arbetsmiljön hos personalen. Sjukfrånvaron har legat på 
mellan 10,4–11,6%. Vi har under perioden inte vårdat någon med bekräftad covid 
men sammantaget har hemtjänsten hittills under 2021 vårdat 13 brukare med 
bekräftad covid och ingen i någon annan verksamhet. Under hösten när smittan 
stabiliserade sig så har vi succesivt öppnat upp samvaroverksamheten.
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Tertialrapport 3 2021 En ingång 
Diarienr 21SN32 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under tredje tertialen har antalet brukare i hemtjänst fortsatt att minska jämfört med tidigare 
år. Det förklaras dels av att tillgången på platser på SÄBO varit god i samband med 
Hortlaxgården öppnat sina renoverade platser, dels av att arbetet med boendesamordningen 
startat. Inom Stöd till försörjning har uppdraget med att utveckla samverkan med 
arbetsmarknadsenheten engagerat samtliga medarbetare och en rad aktiviteter har 
identifierats. Det som varit tydligt är att det finns ett behov av att utveckla arbetssätten för 
målgruppen sjukskrivna eller med ohälsa och samverkan är påbörjad med regionens 
rehabkoordinatorer och Försäkringskassan. Utöver det har det framkommit behov av en 
lågtröskelverksamhet samt att fortsätta utveckla arbetssätten mellan försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten i syfte att öka flödet och korta ledtider. Vi ser att antalet hushåll som 
uppbär försörjningsstöd minskar vilket innebär minskade kostnader. 
Inom ramen för den nya organisationen för det förvaltningsövergripande anhörigstödet har det 
anordnats en föreläsning på den nationella anhörigdagen. En grupp som vänder sig mot 
anhöriga med närstående med psykisk ohälsa har startats upp och två fokusgrupper med 
anhöriga har deltagit en dialog där de uttryckt vilka behov de ser av stöd. En förstudie har 
gjort över hur ett anhörigstöd riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och 
Hälso- och sjukvård. Avdelningen har upprättat en handlingsplan för kvalitet där fokus i stor 
utsträckning ligger på dokumentation och arbetet med att fastställa en plan för avdelningen 
egenkontroll är påbörjad. Psykiatrisamordnaren som påbörjat sitt uppdrag under tredje 
tertialen har haft ett flertal uppdrag där behov funnits av samordning på individnivå. Utöver 
det har samordnaren kartlagt vilken typ av kunskap och kompetens som efterfrågas inom 
området och en utbildningsdag med fokus på att identifiera, bemöta och hantera psykisk 
ohälsa hos äldre och funktionsnedsatta är inplanerad till februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 3 2021 En ingång 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Tertialrapport 3 

-2021 

 

Tertialrapport 3 2021 En ingång  
 
 
Sammanfattning 
 
Under tredje tertialen har antalet brukare i hemtjänst fortsatt att minska jämfört 
med tidigare år. Det förklaras dels av att tillgången på platser på SÄBO varit god i 
samband med Hortlaxgården öppnat sina renoverade platser, dels att arbetet med 
boendesamordningen startat. Inom Stöd till försörjning har uppdraget med att 
utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten engagerat samtliga medarbetare 
och en rad aktiviteter har identifierats. Det som varit tydligt är att det finns ett 
behov av att utveckla arbetssätten för målgruppen sjukskrivna eller med ohälsa och 
samverkan är påbörjad med regionens rehabkoordinatorer och Försäkringskassan. 
Utöver det har det framkommit behov av en lågtröskelverksamhet samt att fortsätta 
utveckla arbetssätten mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten i syfte att 
öka flödet och korta ledtider. Vi ser att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd 
minskar vilket innebär minskade kostnader.  
Inom ramen för den nya organisationen för det förvaltningsövergripande 
anhörigstödet har det anordnats en föreläsning på den nationella anhörigdagen. En 
grupp som vänder sig mot anhöriga med närstående med psykisk ohälsa har startats 
upp och två fokusgrupper med anhöriga har deltagit en dialog där de uttryckt vilka 
behov de ser av stöd för anhöriga. En förstudie har gjort över hur ett anhörigstöd 
riktat mot barn kan genomföras tillsammans med skola och Hälso- och sjukvård. 
Avdelningen har upprättat en handlingsplan för kvalitet där fokus i stor 
utsträckning ligger på dokumentation och arbetet med att fastställa en plan för 
avdelningen egenkontroll är påbörjad. Psykiatrisamordnaren som påbörjat sitt 
uppdrag under tredje tertialen har haft ett flertal uppdrag där behov funnits av 
samordning på individnivå. Utöver det har samordnaren kartlagt vilken typ av 
kunskap och kompetens som efterfrågas inom området och en utbildningsdag med 
fokus på att identifiera, bemöta och hantera psykisk ohälsa hos äldre och 
funktionsnedsatta är inplanerad till februari 2020.  
 
Ekonomi 
 
Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 
och 2020 vilket är orsaken till kostnadsminskningar vi ser inom försörjningsstöd. 
Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år och orsaken 
sjukdom har minskat i andel de senaste månaderna. Antalet ensamkommande unga 
inom försörjningsstöd har minskat. Kostnaden för den gruppen har till stor del 
täckts av intäkter från Migrationsverket vilket medfört att dessa intäkter också 
minskat. Uppdraget med utökad samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen 
(arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen) har avrundats. Det har identifierat 
en rad områden där vi avser att utveckla både våra arbetssätt och vår samverkan. 
En del aktiviteter har varit specifika för socialtjänsten och där ingår bland annat det 
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arbete som gjorts för att skapa bättre samverkan med Hälso- och sjukvård och 
Försäkringskassan kring klienter som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd. 
Det har även identifierats aktiviteter som handlar om att öka flödet från 
försörjningsstöd till arbetsmarknadsenheten och att korta ledtider mellan anvisning 
och aktivitet samt från planerad aktivitet till att individen är självförsörjande. Det är 
för tidigt att säga vilka effekter de planerade aktiviteterna haft men vi kommer att 
följa det månadsvis under 2022. 
 
Aktuell handlingsplan: Ekonomisk handlingsplan. 
 
 
Kvalitet och patientsäkerhet 
 
Myndighetsutövning SoL och LSS: Under tertial 3 har fyra medarbetare utbildats 
till IBIC-processledare. De kommer i samverkan med LSS-handläggare barn 
påbörja utbildning för resterande personal våren 2022. Breddinförandet innebär ett 
långsiktigt förändringsarbete som ska bidra till ökad kvalité och rättssäkerhet för 
våra medborgare. För att öka tillgänglighet och delaktighet har en e-tjänst tagits 
fram där kommunens medborgare får möjlighet att ansöka om insatser enligt SoL 
och LSS. Tjänsten beräknas vara i gång under första kvartalet 2022. Parallellt med 
det pågår ett arbete med att förbättra informationen på Piteå kommuns externa 
hemsida. Arbetet med boendesamordningen har identifierat vissa utmaningar 
kopplat till att vi idag har en uppdelning mellan demens och somatiska platser på 
våra SÄBO-platser. Det blir allt vanligare att äldre personer har en tydlig kognitiv 
svikt eller andra demens symptom utan att ha en fastställd diagnos. Vi kan se att 
det inte är en målgrupp som prioriterats för diagnos inom Hälso- och sjukvården 
under den pågående pandemin. Det ställer större krav på biståndshandläggarna vid 
utredningstillfället att beskriva och bedöma behovet av plats men innebär att det är 
personer utan diagnos men med stora behov som erbjuds demensplats på särskilt 
boende för äldre. 
 
Försörjningsstöd: Utifrån de avvikelser som inkommit gällande E-tjänsten på 
försörjningsstöd har dessa åtgärdats genom stöd från IT-avdelningen samt att det 
säkerställs att informationen till klienterna är tydlig. Stöd till försörjning har arbetat 
fram en åtgärdsplan för barnkonventionen.  
 
Aktuella handlingsplaner: Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet, 
Handlingsplan barnkonventionen.  
 
 
Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
 
Stöd till försörjning: En riskbedömning gjordes då distansarbete skulle 
begränsas/upphöra för att underlätta återgång till arbetsplatsen. 
  
Under september månad genomförde AMSAB intervjuer med samtliga 
medarbetare och chefer på stöd till försörjning, utifrån systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Resultatet 
redovisades under oktober månad där det sammanfattningsvis påvisade en 
stabilisering av arbetsmiljön.  
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I början av november månad genomfördes en planeringsdag för samtliga 
medarbetare på Stöd till försörjning. Målsättningen var att hitta arbetsformer 
utifrån medarbetarnas utbildnings – yrkes och livserfarenhet via ett tillitsbaserat 
ledarskap. Sammanställningen av detta blev ett dokument innehållande fyra olika 
strategiska områden med tillhörande aktiviteter, analys och handlingsplan i ett 
tidsperspektiv som följer den övergripande verksamhetsplanen för socialtjänsten.  
 
Myndighetsutövning SoL och LSS: Under tertial 3 har en handlingsplan för 
återgång till arbetsplatsen och handlingsplan för hembesök/möten tagits fram och 
följts upp för att säkerställa att avdelningen följer aktuella restriktioner. Arbetet 
med att medvetandegöra, öka kompetens inom hot och våld på arbetet har startat 
upp. I början av december genomfördes en planeringsdag med fokus på öka 
kompetens inom områdena stöd till anhöriga, våld i nära relationer och psykisk 
hälsa.  
 

  
Aktuella uppdrag samt riskbedömningar: Socialchefens direktiv till AMSAB. 
Prevents riskbedömning 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2021-12-22 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 21SN36 

 
 

Tertialrapport 2021 september-december Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta  

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av information 

Ärendebeskrivning 
Året har innefattat stora svårigheter gällande kompetensförsörjning, medarbetares 
arbetsbelastning har varit ansträngd. Medarbetarsamtal vittnar om trötta och ledsna 
medarbetare, det råder känsla av stress och uppgivenhet. 
Korttidsverksamhet ingår from 1 september 2021 i avdelningen- Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta. Korttids verksamheten har stora bemanningsproblem vilka bla är ett 
resultat av att grundbemanningen inte är anpassad utifrån de ökande beviljade dygn. 
2020-01-01 Totalt 62,5 beviljade dygn 
2021-01-01 Totalt 102 beviljade dygn 
2021-11-01 Totalt 123 beviljade dygn 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2021 september – december stöd till vuxna Funktionsnedsatta  

Beslutet skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
 
 
 
Leena Leijon 
Avdelningschef 
Socialförvaltningen
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Tertialrapport 2021 september – december  
Stöd till funktionsnedsatta 
  
Sammanfattning: 
Året har innefattat stora svårigheter gällande kompetensförsörjning, medarbetares arbetsbelastning har 
varit ansträngd. Medarbetarsamtal vittnar om trötta och ledsna medarbetare, det råder känsla av stress 
och uppgivenhet. 
Korttidsverksamhet ingår from 1 september 2021  i avdelningen- Stöd till vuxna funktionsnedsatta. 
Korttids verksamheten har stora bemanningsproblem vilka bla är ett resultat av att grundbemanningen 
inte är anpassad utifrån de ökande beviljade dygn. 
2020-01-01 Totalt 62,5 beviljade dygn 
2021-01-01 Totalt 102 beviljade dygn 
2021-11-01 Totalt 123 beviljade dygn 
 
Ekonomi 
För att möta beslutet att minska nyttjande av tim. vikarier har en resursperson (manlig) anställts på en 
visstidsanställning inom avdelningen. Vi ser behov att rekryter en kvinnlig resursperson, kommer 
påbörjas januari 2022. 
För att bromsa kostnadsutvecklingen sker manuell samplanering med fokus på att minska timvikarier 
och öka fyllnadtid på tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en daglig rutin inom 
enhetschefsteamet. 
Arbetsgrupp för vår förändringsresa som kopplar mot bemanningsekonomi, bemanningsstaregi, 
heltidsresan har träffats vid ett antal tillfällen. Erfarenhetsutbyte är gjort med personlig assistans inom 
Skellefteå kommun. 
 
Kvalitet och Patientsäkerhet 
Kvalitet- kvalitetsgruppernas arbete har kommit igång och responsen från våra medarbetare är 
positivt. Man förstår syftet och graden av viktighet att sätta kvalitetsfrågorna på agendan. 
Dokumentationsutbildning påbörjades i oktober som sker i ett samarbe med avdelningen 
psykosocialt stöd. Tillsammans har ett ”dokumentationsombud” projektanställts på 75% tom dec 
2022 med hjälp av Nära vård peng. 
Uppdraget är att utbilda enhetschefer och medarbetare, kunskapshöja/säkerställa att      
enhetschefer och medarbetare vet Vad, Var och Varför man ska dokumentera. 
 Fokusområden:  
 1.Journalanteckningar 
 2.Genomförandeplaner, mål/målbeskrivning. 
 3.Arbetsbeskrivning PPP  
Dokumentationsombudet vittar om kunskapsbrister inom alla 3 punkter ovan, brister finns att skriva i 
rätt lagrum samt att skriva journalanteckning- händelse av vikt samt att förstå genomförandeplanens 
syfte och dess tänkta innehåll.   
Patientsäkerhet- alla personliga assistenter har under tertial 2 och tertial 3 genomfört ett 
självskattningstest för basala hygienrutiner, resultat vid tertial 3 visar på förbättringsområden gälladen 
användning av plastförkläden, handsprit före vårdnära arbete samt ringar, klockor och korta naglar. 
Dialoger med våra medarbetare kommer föras på APT samt kvalitetsgrupp.  
Dokumentationsombud vittar om kunskapsbrister inom punkt 1(fokusområden stycket ovan) 
brister finns i att skriva i rätt lagrum samt att skriva journalanteckning. 
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Arbetsmiljön/kompetensförsörjning  
Enhetschefer: 
Arbetsmiljö- Arbetsbelastning för enhetscheferna är ansträngd, i huvudsak på grund av den 
ansträngda bemanningsproblematik som råder.  
Under tertial 3 har en tjänstledig enhetschef kommit tillbaka samtidigt avslutades en vikarierande 
enhetschef. En enhetschef är fortsatt sjukskriven och ersätts av vik. enhetschef. Enhetschefer 
tillsammans med avd. chef träffas varannan vecka i ett forum vi kallar Vision- framtiden. Här jobbar 
vi med aktiviteter för att bli attraktiva som arbetsgivare och assistansanordnare.  
Personlig assistans: 
Arbetsmiljö- för våra medarbetare har varit ansträngd utifrån att många arbetspass inte kunnat lösas 
med hjälp av vikarier utan istället av tillsvidareanställda. Flertalet medarbetarsamtal vittnar om trötta 
och uppgivna medarbetare, det råder känsla av stress för att inte kunna vara ledig när man är 
schemalagd, man känner sig ledsen för att inte förväntas kunna få den ledig vid jul och nyår som man 
önskar och så väl behöver.  
Kompetensförsörjning, vi har efter sommaren och fram till i mitten av tertial 3 rekryterat personliga 
assistenter till 11 vakanta tjänster. Rekrytering har gjorts både från LAS/konverterings lista och via 
rekryteringsannons. Antalet sökande var god men underlaget dvs sökande med kompetens, 
utbildning och erfarenhet var desto svagare.  
Korttidsverksamhet:     
Arbetsmiljö- för medarbetare har arbetsbelastningen psykosocialt och fysiskt ökat påfallande det 
senast året där de främst orsakerna är fler beviljade dygn, ett par brukare med särskilda behov som 
kräver extra bemanning och ensamvistelse samt ansträngd bemanningssituation.  
Kompetensförsörjning, i mitten av tertial 3 har korttidsverksamheten påbörjat rekrytering både från 
LAS/konverterings lista och via den rekryteringsannons vi hade ute pga fler beviljade dygn samt 
uppsägningar. Här har underlaget från annonsen varit god både avseende antalet och dess kompetens 
och erfarenhet.  
Kompetensförsörjning 
Två arbetsgrupper har påbörjat ett intensivt arbete med långsiktiga respektive kortsiktiga aktiviteter 
för att nå resultat i frågan. Ett arbete pågår runt ett antal aktiviteter men inget för nu att redovisa. 

 
Övriga särskilda händelser av vikt under perioden 
1 september skedde den planerade överflytten av korttidsverksamhet- Solrosen och Korallen. På 
Solrosen är ombyggnationen att anpassa lokaler efter brukares behov färdigställt. Vi har stora 
bemanningsproblem på grund av att grundbemanningen inte är anpassad utifrån de utökade beviljade 
dygn som skett under året. 
Avdelningen har beslutat att byta namn från stöd till vuxna funktionsnedsatta till stöd till 
funktionsnedsatta utifrån att vi nu även inkluderar barn i vår verksamhet.  
Inom avdelningen har vi under tertial 3 haft två brukare som vårdats med bekräftad covid-19, vi har 
ett ansträngt bemanningsläge pga av sjukfrånvaro vid minsta symtom.   
Vi har nu genomfört 2 tillfällen av mötesplatsen- Kaleido, en plats där brukare, personal och 
medborgare möts och möter oss- arbetsgivarrepresentanter på ett naturligt och avslappnat sätt. 

 
 
 
. 
 

 
 

. 
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§ 7 
 

Tertialrapport 3 2021 Individ- och familjeomsorgen 
Diarienr 21SN35 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 3 2021 till Socialnämnden. 
Tertialrapporten beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, 
arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse. 
Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att bibehålla välfärdsaspekter av hög 
kvalité men med ändrade förhållningssätt, arbetssätt och metoder. Syftet har varit att begränsa 
avdelningens behov av köpta tjänster samt öka medarbetarnas grad av delaktighet, och 
medvetenhet kopplat till ekonomi och kvalité. Arbetet fortsätter och vi ser att det ger god 
effekt på ekonomi, avdelningen vilar tryggt att även effekterna kopplat till kvalité har ökat, 
om än det är större utmaning att mäta och följa upp. 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 3 2021 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Tertialrapport 3 2021, IFO 

Sammanfattning 

 

IFO rapporterar och sammanställer Tertial 3 2021 till Socialnämnden. Tertialrapporten 
beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, 
arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse. 
Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att bibehålla välfärdsaspekter av hög 
kvalité men med ändrade förhållningssätt, arbetssätt och metoder. Syftet har varit att begränsa 
avdelningens behov av köpta tjänster samt öka medarbetarnas grad av delaktighet, och 
medvetenhet kopplat till ekonomi och kvalité. Arbetet Avdelningen fortsätter och vi ser att det 
ger god effekt på ekonomi, avdelningen vilar tryggt att även effekterna kopplat till kvalité har 
ökat, om än det är större utmaning att mäta och följa upp.  

 

Ekonomi 

En mer omfattande ekonomisk uppföljning står att läsa i den kommande årsredovisning. Avdelningen 
kan dock redan nu se liknande tendens som tidigare rapporterade tertialer 2021, det vill säga att 
kostnader för köpta tjänster fortsätter att minska, detta på totalen. När det gäller köpta tjänster 
institutionsvård vuxna så har kostnaderna fortsatt att öka, se bild 1. Det beskrivs främst med ökade 
antal vårddygn samt ökade kostnader per vårddygn. Kopplat till volym av antalet individer som varit i 
behov av institutionsvård så ligger den ungefär på den samma som tidigare tertial. Dock så beskrivs 
vårdbehov som mer omfattande, vilket beskriver ökade antal dygn. Vårddygnskostnader följer med 
index samt behov av kompetens och matchning för att uppnå gott resultat, det i sig påverkar 
kostnad. Avdelningen har, kopplat till ökade kostnader vuxna, påbörjat en översyn med ett antal 
jämförbara kommuner för att se om liknande negativa trend visar sig även hos dessa.  

Sammanfattningsvis så har avdelningen fortsatt arbeta enligt upprättad ekonomisk handlingsplan 
och detta har medfört minskade kostnader under året om totalt ca 8 mkr, jämförbart 2020 

Bild 1 
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Kvalité 

 

Avdelningen fortsätter arbetet kring egenkontrollplan och kvalité. Medvetenhet och upprättande av 
avvikelser är sådant exempel. Avdelningen har under tertialen och året aktivt arbetat med att 
kvalitetssäkra arbetet, detta med upprättade avvikelser som grund men även egenkontroll. 

Avdelningen har under tertialen upprättad ny och aktualiserad handlingsplan/åtgärdsplan för kvalité. 
I handlingsplan så finns prioriterade områden att läsa, specifikt så rör det sig om att säkerställa 
kännedom och efterlevnad av upprättade riktlinjer, rutiner och kvalitetsdokument. 

Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 

 

Inga specifika händelser att rapportera. Avdelningen ingår och deltar i den förvaltningsövergripande 
arbetsgruppen kopplat till kompetensförsörjning, där även fackliga företrädare samt medarbetare 
från personalenheten ingår. Avdelningen har ett fortsatt högt inflöde och detta påverkar 
medarbetare och chefer, dock så hanteras detta med ett systematiskt och medvetet 
arbetsmiljöarbete.  

Avdelningen kan skönja större utmaningar vid rekrytering av nya medarbetare. Tidigare så har 
tillgång utifrån behov och efterfrågan legat relativt högt, underlag har underlättat vid nyrekrytering. 
Nu ser verksamheten att volymen samt formella och reella färdigheter hos sökande minskar/avtar.  

Övriga händelser 

 

Under tertial 3 så har det sedan tidigare planerade familjehemsteamet startat. I teamet så ingår 
familjehemssekreterare, socialsekreterare, familjehemskonsult samt coach. Syftet är att avdelningen 
skall stå konkurrenskraftig i egen regi. Detta ska leda till ökad kvalité med ökade möjligheter till att 
handleda och stötta familjehem i egen regi, bättre förutsättningar och möjligheter till 
marknadsföring och rekrytering av kontrakterade familjehem. Viktig aspekt att ta hänsyn till är att de 
socialsekreterare som ingår i teamet endast företräder och handlägger familjehemsplacerade barn. 
Det i sin tur skall öka tillgänglighet till barn och deras anhöriga, men också påverka arbetsmiljö ur ett 
gynnsamt perspektiv. 

 

Även ett unga vuxna team är under tertialen påbörjat. Teamet samordnas utav vårdsamordnare 
inom IFO, och skall leda till tidigare och mer kvalitativt samarbete mellan enheterna Strömgården 
och Barn och familjer. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökat 
samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. 
Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi. 

 

Under tertial 3 så har avdelningen påbörjat en kartläggning av målgruppen med samsjuklighet. 
Kartläggningen är beräknad att vara klar att presenteras i sin helhet under tertial 1 2022. Syftet är att 
se över volymen på målgruppen samt vilka aktörer som kan tänkas vara viktiga samarbetspartners, 
såsom socialtjänst, skolans elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin, men även allmänpsykiatrin 
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vuxna. Kartläggningen görs i samarbete med Region och skola, men även arbetsmarknadsenheten på 
samhällsbyggnadsförvaltningen deltar. Avgränsningen är individer som är i åldrarna 13-30 och som är 
aktualiserad hos två, eller fler, utav huvudmännen. Kartläggningen skall vägleda aktörerna till att 
arbeta fram nya gemensamma arbetssätt och metoder i en eventuell samlokaliserad och- eller 
samfinansierad verksamhet som skall öka tillgänglighet, kvalité och delat ansvar för målgruppen. 

Det skall i sin tur leda till rätt insats från rätt aktör och kompetens, minska utsatthet, stärka 
samarbete från olika huvudmän, minska kostnader kopplat till köpta tjänster och institutionsvård. 
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Tertialrapport 3 
Psykosocialt stöd för 
vuxna och daglig 
verksamhet 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4 
 

Tertialrapport 3 Psykosocialt stöd för vuxna och daglig verksamhet 
Diarienr 21SN33 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen prognostiserar ett plusresultat på cirka 2,1 mkr. Vi följer den ekonomiska 
handlingsplanen och har minskat antalet arbetade timmar utförda av timvikarier. Vi har 
upprättat en åtgärdsplan för kvalité och patientsäkerhet inom avdelningen. Avvikelser och 
klagomål hanteras och handlingsplaner upprättas för att säkra åtgärder. 
Dokumentationsombud arbetar med att säkra rutiner för dokumentation och 
genomförandeplaner genom att utbilda personal och enhetschefer. Alla brukare har nu fått sin 
tredje dos av Covid-vaccinet och inga nya fall har uppkommit under tertialen. Vi arbetar 
vidare med att kompetensförsörjningsplanen både på strategisk och operativ nivå. Personer 
med beslut om insats inom boende och daglig verksamhet ökar och vi ser att vi har 
svårigheter att verkställa dem på grund av plats- och resursbrist 
 
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 3 Psykosocialt stöd för vuxna och Daglig verksamhet 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Tertialrapport  

 

Tertialrapport 3 2021 Psykosocialt stöd för 
vuxna och Daglig verksamhet 
Sammanfattning 
Avdelningen prognostiserar ett plusresultat på cirka 2,1 mkr. Vi följer den 
ekonomiska handlingsplanen och har minskat antalet arbetade timmar utförda av 
timvikarier. Vi har upprättat en åtgärdsplan för kvalité och patientsäkerhet inom 
avdelningen. Avvikelser och klagomål hanteras och handlingsplaner upprättas 
för att säkra åtgärder. Dokumentationsombud arbetar med att säkra rutiner för 
dokumentation och genomförandeplaner genom att utbilda personal och 
enhetschefer. Alla brukare har nu fått sin tredje dos av Covid vaccinet och inga 
nya fall har uppkommit under tertialen. Vi arbetar vidare med att 
kompetensförsörjningsplanen både på strategisk och operativ nivå. Personer 
med beslut om insats inom boende och daglig verksamhet ökar och vi ser att vi 
har svårigheter att verkställa dem på grund av plats- och resursbrist 

 
Ekonomi 
Avdelningen har en budgetavvikelse på 2,1 mkr. Vi följer den ekonomiska 
handlingsplanen och har minskat antalet timmar utförda av timvikarier med ca 
10%. Daglig verksamhet, SAVO och områdesstöd är de verksamheter som 
genererar den positiva budgetavvikelsen. Antalet deltagare vid daglig 
verksamhet/sysselsättning har varit lägre på grund av pandemin och vi har då 
inte anställt personal fullt ut 

 
Kvalitet och patientsäkerhet 
Det har totalt inkommit 11 klagomål till avdelningen. Av dessa gäller 5 stycken 
klagomål om ersättningsnivå på habiliteringsersättningen på daglig verksamhet, 
2 klagomål på brister i bemötandet från personal, 1 klagomål avser att en 
brukare ej är nöjd med systemet för stödpersonsuppdraget på aktuellt boende, 1 
anhörig har inkommit med klagomål angående de fördyrade kostnaderna för 
arbetsresor, 1 klagomål har inkommit angående verkställighet inom daglig 
verksamhet samt 1 klagomål har inkommit om att brukare på daglig verksamhet 
ej får den kommunala julklappen. Samtliga klagomål är besvarade och hanterade 
utifrån klagomålets art. Avvikelser enligt HSL är i de flesta fall uteblivna doser 
på grund av att personal ej följt fastställda rutiner. Egenkontroller när det gäller 
basala hygienrutiner har utförts och resultatet kommer att analyseras i 
ledningsgruppen och på verksamhetsnivå. Inga trycksår har uppkommit under 
tertialen. Vi har en insulinavvikelse samt en avvikelse där personal förväxlat 
medicin för två brukare. Några fall har skett och där upprättas fallriskrapporter 
tillsammans med sjuksköterska och Rehab personal. Vi lyfter avvikelser i 
avdelningens ledningsgrupp samt i verksamheter i ett lärande syfte. 
Handlingsplaner upprättas på verksamheterna för att säkra kvalitén när 
avvikelser uppstått. Inga fall av Covid har rapporterats bland brukare under. Vi 
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har under tertial 3 fastställt Åtgärdsplan för kvalitet- och patientsäkerhet inom 
avdelningen inför 2022 

 
Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
Skyddsronder är genomförda på avdelnings- och verksamhetsnivå. Ett par 
verksamheter arbetar tillsammans med extern handledning för att förbättra det 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att upprätta 
individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare pågår och 
sedan kommer kompetensutvecklingsplaner att tas fram på verksamhetsnivå. Vi 
har inom avdelningens samverkansgrupp samt i ledningsgruppen lyft frågan om 
kompetensförsörjning och frågan diskuteras på verksamhetsnivå. Vi har anställt 
ytterligare fyra stödpedagoger inom avdelningen i syfte att höja kvalitén. 
Dokumentationsombudet har utvecklat ett utbildningsmaterial och fortbildning 
pågår till chefer och personal 

 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
Arbetet med att ta fram en risk- och konsekvensbeskrivning över en eventuell 
verksamhetsförändring har slutförts och arbetet fortskrider nu i en arbetsgrupp 
bestående av enhetschefer och avdelningschef. Arbetsgrupp om samsjuklighet 
fortgår mellan olika parter inom socialtjänsten 
Aktuell väntelista 2021-12-22 
Bostad med särskild service  

- Totalt 8 personer enligt LSS och 1 person enligt SoL (exklusive de som 
erbjudits boende) 

- Vi har erbjudit 3 personer särskilt boende under tertialen och verkställt 
ett beslut. En person har flyttat ut till ordinärt boende och en person har 
flyttat till SäBo 

Daglig verksamhet/sysselsättning 
- Totalt så är det 17 personer som står på väntelista, de har beslut enligt 

LSS 
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Ärende 10 

Riktlinjer försörjningsstöd 
2022 
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Tjänsteskrivelse 
Datum  2022-01-12 

 
 Socialförvaltningen 

Dnr 22SN12 

 
 

  Riktlinjer försörjningsstöd 2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att anta riktlinjer för försörjningsstöd 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Riksnorm fastställs varje år av regeringen genom en ändring i Socialtjänstförordningen. 
Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå. Riktlinjerna är en utgångspunkt 
för likabehandling i förhållande till en skälig levnadsnivå i Piteå Kommun 

Beslutsunderlag 

 Förändring av riksnorm och riktlinjer 2022 
 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2022 
 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 
 Hemutrustning 

 

Beslutet skickas till 
Inger Blomqvist 
 
 
 
Inger Blomqvist 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 
Stöd till försörjning

Page 61 of 96



 

 

PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR 
EKONOMISKT BISTÅND 

 
2022 

 

  

Page 62 of 96



1 
 
 

 

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

 
Innehåll     Sid 

1. Grundläggande principer    3 
1.1 Grundläggande förutsättningar    3 
1.2 Skälig levnadsnivå     3 
1.3 Barnperspektivet     3 
1.4 Jämställdhetsperspektiv    4 
1.5 Våld i nära relation     4

     

2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd   4 
2.1 Aktivt arbetssökande     4 
2.2 Beräkning av inkomster    4 
2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstöd   5 

    
3. Försörjningsstöd     5 

3.1 Riksnorm     5 
3.1.1 Hushållsgemenskap    6 
3.1.2 Förhöjning av norm    6 
3.1.3 Reducerad norm    7 
3.1.4 Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids sjukhusvistelse8 

3.2 Skäliga kostnader utöver riksnorm     8 
3.2.1 Bostadskostnader    8-9 
3.2.2 Hushållsel     10 
3.2.3 Arbetsresor     10 
3.2.4 Hemförsäkring    10 
3.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetsersättning  10 

 
4. Livsföring i övrigt     11 

4.1 Läkarvård och mediciner    11 
4.2 Internet     11 
4.3 Specialkost     11 
4.4 Tandvård     11 
4.5 Glasögon/Kontaktlinser    11 
4.6 Barnomsorg     12 
4.7 Umgängesresor     12 
4.8 Fritidsresor/Fritidskostnader    12 
4.9 Hemutrustning     12 
4.10  Spädbarnsutrustning     13 
4.11  Flyttkostnader (flytt till annan ort)     13 
4.12  Skulder     13 
4.13  Begravningskostnader    13 
4.14  Julklappar     14 

 
5. Övrigt ekonomiskt bistånd    14 

5.1 Förmedlingsmedel     14 
 
6. Särskilda grupper     14 

6.1 Personer som tillfälligt vistas i kommunen   14 
6.2 EU/EES Medborgare     14 
6.3 Nyanlända flyktingar     15 

Page 63 of 96



2 
 
 

 

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

6.4 Unga vuxna 18-25 år     15 
6.4.1 Sökande unga vuxna 18-25 år   15 
6.4.2 Sökande med hemmaboende barn över 18 år  15 
6.4.3 Skolungdomar    15 

6.5 Vuxna studerande     15 
6.5.1 Studerande med familj där ena parten har studiemedel  16 

6.6 Egen företagare     16 

 

  

Page 64 of 96



3 
 
 

 

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsvägen 1 Webbadress: www.pitea.se 

1. Grundläggande principer  
1.1 Grundläggande förutsättningar 
En helhetssyn med fokus på den enskildes behov är en grundläggande utgångspunkt i det sociala arbetet. 
Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på den enskilda människans situation, problem och resurser. 
Socialtjänsten skall präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet 
och valfrihet. Av socialtjänsten 1 kap 2§ framgår att barns bästa särskilt ska beaktas. Enligt SoL är definitionen 
för barn under 18 år.  

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde ska bli självförsörjande. Var och en är 
i första hand skyldig att försöka tillgodose sina behov. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av 
ekonomiskt bistånd bör vara av tillfällig karaktär.  

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket t ex innebär att eventuella krav skall anpassas 
efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. Enligt socialtjänsten skall en individuell behovsprövning 
alltid göras och den får aldrig ersättas av enbart en ekonomisk prövning. 

För att uppnå syftet och målen i socialtjänstlagen samt ökad egen försörjning, är vår samverkan med andra 
myndigheter avgörande. De sökande som i dag står helt utanför arbetsmarknaden och egen försörjning är i 
behov av stort stöd och hjälp från socialtjänsten med flera aktörer. Det är ett resurskrävande socialt arbete 
som bygger på goda relationer med den enskilde och i samverkan med andra myndigheter. Erfarenhet säger att 
ökad samverkan med andra aktörer leder till egen försörjning för hushållen som är långvarigt bidragsberoende.  

 

1.2 Skälig levnadsnivå 
Vad som är skälig levnadsnivå utreds med hänsyn till enskilda personers behov för den tid och de 
levnadsförhållanden som den enskilde befinner sig i vid tiden för ansökan om bistånd. Bedömning om bistånd 
kan därmed skifta utifrån lokala förutsättningar och behov. Avgörande är aktuell rättstillämpning genom domar 
och praxis, Socialstyrelsens handbok och allmänna råd samt av socialnämnden beslutade riktlinjer.  

 

1.3 Barnperspektivet 
1 kap 2§ socialtjänstlagen 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år. 

I SOU 1999:97 framhåller socialtjänstutredningen vikten av att barnens behov särskilt uppmärksammas när det 
gäller familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

Synsättet innebär inte en mer generös behovsbedömning för barnfamiljer med långvarigt biståndsberoende. 
Med den individuella behovsbedömningen som grund för rätten till ekonomiskt bistånd bör särskild hänsyn tas 
till vad barnets bästa kräver i de situationer där de kan anses vara mer utsatta än vad som kan antas vara 
normalt för andra barn.  

För att säkerställa att barnperspektivet tillgodoses är det viktigt att socialtjänsten dokumenterar hur barnets 
bästa beaktas, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkar beslutet, oavsett om bedömningen 
resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas eller inte.  

Om det framkommer oro för ett barns situation har varje enskild handläggare en skyldighet att upprätta en 
orosanmälan till Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer enligt 14 kap 1§ SoL. 
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1.4 Jämställdhetsperspektiv 
Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose alla könens villkor och 
behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för alla oavsett kön. Behov och önskemål bör beaktas och 
belysas utan rangordning för att gynna utvecklingen hos alla parter i en familj. 

 

1.5 Våld i nära relation 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma de behov av hjälp som kan finnas i 
bidragshushållen i samband våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Vid bedömning av 
rätten till bistånd i form av exempelvis skyddat boende får den våldsutsattas ekonomi inte avgöra om behövliga 
hjälpinsatser ska beviljas eller inte. Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot alltid 
behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning, d v s om den våldsutsatta själv har inkomster 
eller tillgångar som kan tillgodose dennes ekonomiska behov. Att hänvisa till partnerns försörjningsskyldighet 
är olämpligt i det akuta skedet.  

 

 

2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd, skäligt kostnad utöver försörjningsstöd samt livsföring i övrigt.  
Livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som 
inte omfattas av försörjningsstödet. 

I 4 kap 1§ SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.  

Försörjningsstöd preciseras i 4 kap 3§ socialtjänstlagen. Allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att 
vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet livsföring i övrigt. Detta bistånd kan utgöras av 
ekonomiskt stöd, men kan också ges som annat stöd exempelvis förmedlingsmedel.  

 

2.1 Aktivt arbetssökande 
En av förutsättningarna för försörjningsstöd vid arbetslöshet är att den enskilde är aktivt arbetssökande och 
därigenom medverkar till den egna försörjningen. Arbetslös är den som på hel- eller deltid saknar arbete. 
Detsamma gäller för den som väntar på att börja sysselsättning eller utbildning.  

Om det finns godtagbara skäl kan den enskilde ha rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. 

 

2.2 Beräkning av inkomster 
Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden 
före den månad som beräkningen avser. (SOSFS 2013:1)  

För de som har införsel/utmätning i lön/bidrag medräknas avdragsbeloppet som inkomst vid 
försörjningsstödsberäkning då dessa avdrag inte är godtagbar kostnad vid prövning av rätten till 
försörjningsstöd. 
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Alla inkomster så som lön från eget arbete eller lön från daglig verksamhet, bidrag från andra myndigheter och 
övriga tillgångar/insättningar ska beaktas vid beräkning av försörjningsstöd. 

Förutom:  

 Handikappersättning - täcker merkostnader på grund av handikappet. 
 Merkostnadsersättning - avser ersättning för merkostnader som följd av barns eller vuxnas 

funktionsnedsättning.  
(Om en person uppbär handikappersättning eller merkostnadsersättning bör beslutet från Försäkringskassan 
lämnas in för att se vad bidraget avser) 

 Andra sökta fondmedel – exempelvis Lions eller Majblomman (Beslutsunderlag för vad bidraget är avsett 
till bör begäras in så att inte ekonomiskt bistånd utgår för samma ändamål) 

 Extra tillägg i studiebidraget - utgår till ungdomar i familjer med mycket låga inkomster, ska inte 
räknas som inkomst. 

 Traktamente som inte är skattepliktig – personen förutsätts ha motsvarande merkostnader.  
    Jobbstimulans – särskild beräkningsgrund enligt 4 kap 1B§ SoL 
 Sparade medel – riksnormen innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av 

sällanköpsprodukter. Ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel på upp till ett halvt 
prisbasbelopp. Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet.  

 

2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå 
Inkomster som hushållet fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser bör i regel inte påverka 
beräkningen, om de inte är mycket höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod, t e x ett avgångsvederlag 
(SOSFS 2013:1) 

Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kunskap om försörjningsstödets 
normer och riktlinjer än på den som gör sin första ansökan eller inte sökt på länge. En person som saknar 
kunskap om kommunens norm för försörjningsstöd kan inte förväntas ha levt på denna nivå före ansökan. 
Försörjningsstödets syfte och nivå förutsätter att människor före och efter biståndsperioden har möjlighet att 
leva på en nivå som är högre än försörjningsstödet. Detta gör det nödvändigt att acceptera inkomster över 
försörjningsstöds nivå under de perioder då ett hushåll inte har försörjningsstöd (Socialstyrelsen – Ekonomiskt 
bistånd). 

 

 

3. Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet består av två delar, en riksnorm och en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader 
för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om den sökande inte bedöms uppfylla 
förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett avslagsbeslut fattas. Som huvudregel avslås 
ansökan för hushållet som helhet. Underhållsskyldigheten gentemot övriga familjemedlemmar går före 
familjemedlemmars rätt till försörjningsstöd. Vid avslag på ansökan om försörjningsstöd ska alltid en prövning 
göras om huruvida hushållet riskerar en akut nödsituation. 

 

3.1 Riksnorm 
Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den fastställs varje år av regeringen genom en 
ändring i socialtjänstförordningen. Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kr. 
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I riksnormen ingår kostnader för personliga kostnader (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien) samt 
gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm.).  Beloppen för de olika 
konsumtionsposterna som ingår i riksnormen grundar sig på konsumtions- och prisstudier som 
Konsumentverket gör och beräknas till en skälig nivå. 

 

Personliga kostnader inom riksnormen 2022 

 Vuxna   Barn och ungdomar             

 Ensam- sambo Under  1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

 stående   1 år               
Livsmedel 1857 3094 818 929 1000 1191 1370 1616 1926 1946 
Kläder/skor 616 1232 554 654 685 684 695 746 796 806 
Fritid/lek 414 828 80 181 242 413 823 925 955 955 
Hygien 323 646 668 616 183 92 122 193 263 263 
Barn och                     
ungdoms                     
försäkring 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 
Summa 3210 5800 2220 2480 2210 2480 3110 3580 4040 4070 

 

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 2022 

  1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 
Förbrukningsvaror,        
dagstidning,  
telefon mm.              
Summa   1040 1150 1450 1640 1890 2140 2310 

 

3.1.1 Hushållsgemenskap 
Med hushållsgemenskap avses den situation då två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på 
ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan nyttjas utan att de har någon form av 
försörjningsansvar för varandra. 

En vuxen person som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, har lägre kostnader för det gemensamma 
hushållet än om han bott ensam. Normen beräknas då som personlig kostnad för ensamstående samt dennes 
andel av hushållets gemensamma kostnader. Detta gäller även hemmaboende vuxet barn.   

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som 
skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. 

Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus 
summan av de gemensamma hushållskostnaderna. 

 

3.1.2 Förhöjning av norm  
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Detta gäller när 
någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa 
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kostnader inte täcks av annan ersättning som exempelvis handikappersättning eller vårdbidrag.  Den enskilde 
ska styrka sitt behov av att försörjningsstödet ska beräknas till en högre nivå.  

 

Uteätartillägg 

Uteätartillägg kan beviljas med 18 % av gällande prisbasbelopp per år. (ex 0.18x48300 kr/365 dagar x antal 
dagar som behovet finns). Biståndet beviljas till människor som av sociala skäl inte har möjlighet att tillreda och 
förvara maten i ett kök ex. de som endast har korta beslut (enstaka nätter/dygn på ex. vandrarhem) om 
tillfälliga boenden.  

 

3.1.3 Reducerad norm 
Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och efter individuell prövning. Skäl för att 
beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå kan vara att den biståndssökande har kunnat försörja sig men inte 
gjort det, och därför saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden. En lägre nivå kan också 
användas då den enskilde uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för. 

Biståndet är då till för att personen ska kunna reda upp den akuta situationen, vilket i rättspraxis kallas akut 
nödsituation. 

Nödprövning och akut bistånd 

Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om en sökande hävdar att 
nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehället kan beviljas efter individuell 
prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt 
uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet 
innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har 
huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.  

Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och 
endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta 
ansvar för sin ekonomi och sin livssituation.  

Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om det kan 
finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling.  

Efter bedömning i det enskilda fallet, kan den sökande ha rätt till reducerat försörjningsstöd för att tillgodose 
basala behovsposter för livsuppehället inom försörjningsstödet. Såsom exempelvis mat och hyra för att ge 
sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara situationen. 

 

Matnorm/ reducerad norm 2022 

 Vuxna   Barn och ungdomar             

 Ensam- sambo Under  1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

 stående   1 år               
Alla 
måltider/                     
Mån 1857 3094 818 929 1000 1191 1370 1616 1926 1946 
Alla 
måltider/                     
Dag 62 103 27 31 33 40 46 54 64 65 
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3.1.4 Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids 
sjukhusvistelse 
Ersättning för vistelse på behandlingshem eller längre tids sjukhusvistelse utges för den del av riksnormen som 
avser kostnad för kläder och skor, fritid, hygien samt 300 kr av hushållskostnaderna som avser telefonkostnad 
för ensamstående vuxen. Matkostnader tillgodoses genom behandlingshemmet/sjukvården. I övrigt bedöms 
rätten till bistånd för skäliga kostnader utöver riksnorm samt livsföring i övrigt som vanligt. 

 

3.2 Skäliga kostnader utöver riksnorm 
Utöver riksnormen ingår skäliga kostnader för poster som vanligtvis är regelbundet återkommande för ett 
hushåll: 

 Boendekostnad 
 Hushållsel 
 Arbetsresor 
 Hemförsäkring 
 Samt fackförenings- och/eller arbetslöshetskassa 

 

3.2.1 Bostadskostnader  
Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Vad som är skälig bostadskostnad 
måste bedömas individuellt med hänsyn till social situation och barns behov av utrymme. Vid ett kortvarigt 
hjälpbehov bör den enskilde inte tvingas vidta åtgärder för att byta bostad. Om bostadskostnaden är hög eller 
om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet blir långvarigt ska man pröva 
möjligheten att byta bostad med bibehållen skälig levnadsnivå.  

Vid krav på byte av bostad ska de sociala konsekvenserna utredas och redovisas, särskilt när det gäller 
barnfamiljer. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för bostadsbyte. (Skäligt rådrum är fyra månader, men kan 
förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden).  

Övrigt att beakta är följande: 

 Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.  
 Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller både barnfamiljen och ensamstående vuxna med särskilda 

behov. För barnfamiljer måste konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg och socialt nätverk 
beaktas.  

 Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt. 
 Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara av hyran.  
 Tillgången på lediga lägenheter.  

Vid ett kortvarigt biståndsberoende, under fyra månader, godtas faktisk boendekostnad oavsett bostadsform. 

Vid ett långvarigt biståndsberoende, över fyra månader, bör inte annat än högsta godtagbara kostnad godtas. 
Detta avser såväl hyresrätt, bostadsrätt som egen villa. 
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Riktlinjer för bostadskostnader inom Piteå kommun  

Snittkostnad /mån Snittstorlek bostad Piteå kommun 

1:a 3 710 kr  1: a 38,3 kvm 

2:a 5 368 kr  2: a 62,4 kvm 

3:a 6 597 kr  3: a 79,7 kvm 

4:a 9 026 kr  4: a 95,1 kvm 

  

Hyresrätt 
Högsta godtagbara boendekostnad enligt de riktlinjer som uppdateras årligen bör vara vägledande men den 
slutliga bedömningen ska vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn 
tas till barns behov av utrymme även hos umgängesföräldrar.  

 

Utöver bostadskostnaden medräknas följande 

 Obligatoriska avgifter så som hyra, el, uppvärmning och hemförsäkring. 
 Garageplats, alternativ motorvärmarplats om bilinnehav accepteras pga. arbetsresor eller stor 

barnfamilj. 
 Tillval i AB Pitebos lägenheter 

Från bostadskostnaden avräknas följande 

 Frivilliga avgifter 
 Avgift till hyresgästföreningen 
 Kabel-TV (där bortval kan göras) 

 
 

Egen villa – bostadsrätt 
Vid långvarigt bidragsbehov accepteras bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt så länge den ligger inom 
ramen för skälig bostadskostnad och inte representerar ett ekonomiskt värde. Villans nettokostnader jämförs 
med normen för högsta godtagbara bostadskostnad. 

Kostnaderna för el, vatten, försäkring och sophämtning beräknas enligt faktiska kostnader för aktuell period. 

 

Övriga boendeformer, inneboende, andrahandsboende etc.  
Vid beräkning av boendekostnaden för inneboende såväl som andrahandsboende bör den faktiska 
boendekostnaden som bostadsinnehavaren och den boende avtalat beaktas, om kostnaden är skälig. De som 
lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör inte räknas som inneboende. 

Ett av fastighetsägaren godkänt andrahandshyreskontrakt ska eftersträvas.  

Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn eller båt, 
inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas 
mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende.  
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3.2.2 Hushållsel 
Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms som skälig. Om den sökande bor i villa och bostadskostnaden 
bedöms skälig godtas faktisk uppvärmningskostnad. Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader, kan 
krav komma att ställas att byta elleverantör om kostnaden för elförbrukning är oskäligt hög. 

 

3.2.3 Arbetsresor 
Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor för att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som 
kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp 
till 3 km kan anses vara normalt gångavstånd.  

I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan 
användas kan bistånd beviljas för resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning 
och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). 
Samtidigt förväntas sökande ansöka om skattejämkning. Eventuella reparationer eller merkostnader av bil 
omfattas inte av försörjningsstöd.  

Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete 
eller studier.  Möjligheten till annan ersättning för kostnaden för arbetsresor ska först utredas.  

Utöver arbetsresor kan bistånd till busskort beviljas, exempelvis utifrån sociala skäl. Behovet ska tydligt framgå 
i utredningen.  
 

Om bilinnehav godkänns medräknas följande kostnader: 

 Bilschablon, 430 kr per månad ska täcka kostnader för bilskatt, trafikförsäkring samt obligatorisk 
kontrollbesiktning. Avsteg från bilschablon kan ske efter individuell prövning. 

 Bensinkostnad som motsvarar faktisk kostnad för att ta sig till och från arbetet. 
 Bilreparationer prövas mot kostnadsförslag innan utförd reparation. 

 

3.2.4 Hemförsäkring 
Hemförsäkring ersätts med skälig kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del fackföreningsavgifter 
ingår hemförsäkring. Om den biståndssökande bor i egen fastighet tillkommer skäligt belopp för villaförsäkring.  

Alla som är folkbokförda på en adress och har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren 
täcks av dennes hemförsäkring. Undantaget är inneboende som bör uppmuntras till att teckna en egen 
försäkring.  

Rekommenderad försäkringsperiod är minsta möjliga månadsintervall. Om särskilda skäl föreligger kan längre 
tid godkännas med stöd av fakturaunderlag. 

Kostnaden ska styrkas. Tillägget allriskförsäkring kan godkännas som utgift i försörjningsstödet om det utgör ett 
krav för uthyrning av möblerade boenden. Bedömning ska i sådana fall göras i varje enskilt fall. 

 

3.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetsförsäkring. 
Fackföreningsavgiften eller avgift till a-kassa godtas med faktisk kostnad. Avgiften är i normalfallet 
inkomstbaserad och den sökande bör därför ansöka om reducering av avgiften. 
Kostnaden ska styrkas med fakturaunderlag. 
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4. Livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1§ 
 
4.1 Läkarvård, mediciner 
Faktiska kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård samt läkemedel godtas upp till beloppsgränsen 
för högkostnadsskyddet. Kostnaden ska styrkas. Möjlighet finns att på apoteket ansöka om delbetalning för 
läkemedel.  

Beviljande av medicin utom högkostnadsskydd bör ske restriktivt. Ställning tas utifrån styrkt medicinsk 
bedömning alternativt att det kan finnas sociala skäl. 

 

4.2 Internet 
Bistånd för faktisk internetkostnad (inklusive router) kan beviljas med rekommendationen om max 300 kr/mån. 
Fakturaavgiften ska som regel inte beviljas om det finns andra betalningsalternativ som exempelvis e-faktura 
eller autogiro. Vid avsteg ska detta tydligt dokumenteras. 
 
  

4.3 Specialkost 
Behovet av fördyrade matkostnader ska styrkas av läkarintyg. Tillägg avseende fördyrad kost görs utifrån 
individuell bedömning i varje enskilt fall.  

 

4.4 Tandvård 
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för akut nödvändig tandvård. Hit räknas också 
förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Bistånd bör beviljas i en sådan omfattning att den enskilde 
blir besvärsfri och att behovet av förnyad behandling inte blir större än nödvändigt. 

Nödvändig och omfattande tandvård kan beviljas efter kostnadsförslag från tandläkare. Kostnadsförslaget ska 
innehålla motivering, röntgenbilder och ersättningsperiod. För bedömning av kostnadsförslaget är konsultation 
av förtroendetandläkare möjlig. Förtroendetandläkaren bedömer och föreslår behandlingsnivå som motsvarar 
socialnämndens uttalade önskemål om nödvändig tandvård. Beslutet ska vara tidsbegränsat. 

Tandvårdsförsäkring beviljas inte. Avgift för narkos kan beviljas om den är styrkt genom att klienten fått remiss 
till specialisttandvård. 

För personer som tillhör LSS och för de som bor i särskilt boende, ingår nödvändig tandvård i 
högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 

 

4.5 Glasögon/Kontaktlinser  
Bistånd till glasögon bör utgå i de fall behov styrks enligt läkare/optiker eller om den enskilde på grund av 
olycksfall behöver nya glasögon. Härdning och antireflexbehandlade glas godtas. 

Behovet av specialglas, färgning eller annat ska vara motiverat ur medicinsk synpunkt. Kostnadsförslag begärs 
alltid. 
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Bistånd till glasögon omfattar undersökning, nödvändiga glas samt billigaste alternativ till båge, enligt aktuella 
prisuppgifter från lokala optiker. Bistånd till kontaktlinser kan utgå om det är enda alternativet och behovet 
styrks av läkare. 

 

4.6 Barnomsorg 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till barnomsorgskostnad. Kontroll bör föregå beslutet att rätt avgift föreligger och 
om det går att utverka avgiftsreducering via barn- och utbildningsnämnden. 

 

4.7 Umgängesresor 
Umgängesresor ska kunna styrkas med en överenskommelse eller ett avtal på hur umgänget med 
barnet/barnen ska se ut. 

Det ska i första hand vara ett gemensamt föräldraansvar. Den förälder som barnet ska umgås med har det 
primära ansvaret för kostnaderna. Den andra föräldern ska bidra om den ekonomiska förmågan tillåter. 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas när båda föräldrarna uppbär försörjningsstöd eller om det krävs med hänsyn 
till barnets bästa. Barnets behov och ålder samt avståndet beaktas vid bedömning av umgängesresans kostnad. 
Hänsyn bör tas till vad föräldrar i allmänhet kan ha råd med. 

 

4.8 Fritidsresor/ Fritidskostnader 
Socialnämnden bör möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid. Fritidsposten bör 
beaktas. I vissa fall kan dock ytterligare kostnader godkännas för exempelvis resor till och från fritidsaktiviteter.  

I första hand utgår lokalt busskort (rabatt 10, 20 eller 40 resor, alternativt periodkort). Man bör även beakta 
hur den lokala kollektivtrafiken är uppbyggd samt hur den enskildes sociala nätverk ser ut. 

Efter prövning i det enskilda fallet kan bilinnehav godtas till stora barnfamiljer, tre barn eller fler, se tidigare 
belopp för bilinnehav under punkt 3.2.3 Arbetsresor. 

 

4.9 Hemutrustning 
Med hemutrustning avses sådan utrustning som behövs för att hemmet ska fungera. Utgångspunkten är att 
den enskilde inom rimlig tid ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå vad gäller hemutrustning. 
Hemutrustning kan beviljas med max 14 % av prisbasbeloppet.  

Vad som är skälig levnadsnivå för den enskilde måste bedömas utifrån situationen, personliga förhållanden, 
ålder och möjligheter till egen försörjning samt med beaktande av barns behov. 

 Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand vara ett 
föräldraansvar. Ungdomar som beviljas eget boende av sociala skäl kan få bistånd till hemutrustning 
när föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter. 

 Vid separationer ska principen vara att hemmet ska delas så att båda parters behov tillgodoses, med 
särskild hänsyn till barnens bästa. Bistånd ska endast utgå i undantagsfall. 

 Till personer som saknar elementär hemutrustning kan nödvändig sådan beviljas. 
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Efter individuell prövning kan bistånd utgå för att ersätta förslitna varor samt reparationskostnader av t ex 
TV/Dator. Beloppet för försliten hemutrustning bör inte överstiga beloppet för inköp av elementär 
hemutrustning.  
 
4.10 Spädbarnsutrustning 
Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan beviljas med max 
13 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som 
begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det 
finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets bästa. 

 

4.11 Flyttkostnader (flytt till annan ort) 
För att få hjälp med flyttkostnad krävs att man har arbete eller andra starka sociala skäl. Personen ska kunna 
uppvisa första – eller andrahandskontrakt för boende på nya orten. Kostnadsförslag ska lämnas in om man 
ansöker om hjälp till flyttkostnad.  

Bistånd till flyttkostnader för personer som lever under hot och våld ska särskilt beaktas. 

 

4.12 Skulder 
Bistånd till skulder ska beviljas restriktivt. Stöd till skuld för hyra, el eller vatten kan beviljas om den sökande 
hade ett underskott när skulden uppstod och ingen annan lösning fanns. I annat fall efter individuell prövning 
och helhetsbedömning. De sociala konsekvenser som en vräkning, el eller vattenavstängning kan medföra för 
hushållet ska beaktas och redovisas, särskilt för barnfamiljer, personer som är våldsutsatta och personer med 
funktionshinder. 

Bistånd till skuld hos a-kassan kan i vissa fall beviljas om avsikten är att den sökande uppnår egen försörjning. 

Ekonomiskt bistånd till kvarskatt utges inte. Person som har så hög kvarskatt att han inte har en skälig 
levnadsnivå, ska vända sig till lokala skattemyndigheten och ansöka om anstånd. Bistånd i avvaktan på att detta 
fastställs kan ges i form av korttidsnorm samt boendekostnad. 

Ekonomiskt bistånd utges inte till böter. 

Socialsekreterare har delegation att besluta om skulder upp till 20 000 kr. Skulder på belopp utöver detta 
beslutas av enhetschef. 

 

4.13 Begravningskostnader 
Beviljas efter särskild prövning till billigaste kostnad men med beaktande av ”seder och bruk” och en värdig 
begravning. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. I 
begravningskostnaderna ska följande poster beaktas: 

 Kista/bårtäcke  
 Urna 
 Transport  
 Minnespärm  
 Annons  
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 Kistbukett  
 Gravsten  
 Begravningsentreprenörens arvode 

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp. Utöver detta kan 
ersättning utgå för förtäring för de allra närmaste. Detta bedöms i det enskilda fallet och kan beviljas med max 
120 kr per person.  

 

4.14 Julklappar 
Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i december månad får en summa för julklappar till sina 
barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och inkluderar även umgängesbarn.  

Beloppet till julklappar per barn delas upp i tre åldersgrupper enligt nedan. Beloppet är kopplat till en viss 
procent av prisbasbeloppet innevarande år.  

0-2 år 0,7 % av prisbasbeloppet 

3-10 år 1,0 % av prisbasbeloppet 

11-20 år 1,2 % av prisbasbeloppet 

 

 

5. Övrigt ekonomiskt bistånd 4kap 1§ SoL 
 

5.1 Förmedlingsmedel 
 

En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap 1§ SoL. Förmedlingens syfte 
är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi. Denna form av bistånd bör användas 
återhållsamt. 

 

 

6. Särskilda grupper 
 

6.1 Personer som tillfälligt vistas i kommunen 
Som vid alla ansökningar om ekonomiskt bistånd måste socialnämnden göra en individuell bedömning av den 
enskildes biståndsbehov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om personen bedöms befinna sig i 
kommunen tillfälligt kan biståndet begränsas till att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det 
oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun eller sitt hemland. 

Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bistånd för att 
avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. 
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6.2 EU/EES-medborgare 
EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att uppehållstillstånd inte krävs för att vistas i Sverige 
upp till tre månader om man kan försörja sig själv. Om personen inte kan försörja sig själv och ansöker om 
ekonomiskt bistånd måste alltid i första hand en prövning av personens uppehållsrätt göras. Uppehållsrätt 
bedöms från fall till fall. Därefter tas ställning till den enskildes rätt av ekonomiskt bistånd.  

EU/EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige har i likhet med personer som saknar 
uppehållstillstånd inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten, förutom i vissa akuta nödfall. 

 

6.3 Nyanlända flyktingar 
Nyanlända flyktingars rätt till etableringsersättning och nivå på denna fastställs av Arbetsförmedlingen. 
Etableringsersättningen betalas sedan ut av Försäkringskassan. Det uppstår ett glapp i inkomst från det att 
flyktingen anländer till kommunen och till dess att etableringsersättning utbetalas.  I de delar flyktingen inte 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom etableringsersättningen ska behoven tillgodoses genom 
försörjningsstöd. I vissa fall kommer flyktingen på grund av låg eller ingen prestationsförmåga att beviljas del av 
eller ingen etableringsersättning.  

 

6.4 Unga vuxna 18-25 år 
6.4.1 Sökande unga vuxna 18-25 
För hemmaboende vuxen över 18 år, som saknar inkomst, ska bistånd till bostadskostnad i huvudregel inte 
utgå.  

För en ung vuxen som varit bosatt i föräldrahemmet under sin uppväxt, men som för en längre tid än 6 
månader har varit självförsörjande i eget boende och sedan flyttar tillbaka till föräldrahemmet godtas 
fördyrade kostnader för el och vatten. Efter prövning kan del av hyra beviljas enligt Socialstyrelsens beräkning 
för hushållsgemenskap. 
 
Försörjningsstöd till eget boende för ungdomar mellan 18 – 20 år godtas endast om starka sociala skäl 
föreligger. Försörjningsstöd till eget boende unga vuxna mellan 21–25 år, beviljas om eget boende är 
nödvändigt för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 
  
Föräldrar i åldersgruppen 18 – 20 år har rätt till eget boende utan prövning av starka sociala skäl.  
 

6.4.2 Sökande med hemmaboende barn över 18 år 
För sökande som har hemmaboende vuxet barn med egen inkomst, avräknas den ungas boendekostnad 
baserat på bostadens storlek och vilka ytor denne disponerar. 

 

6.4.3 Skolungdomar 
Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, ska vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd inte reducera försörjningsstödet om inkomster av eget arbete understiger ett 
prisbasbelopp per kalenderår. Beloppet avser den unges disponibla arbetsinkomst, dvs. efter skatteavdrag.  
Detta gäller även ungdomar där stöd till försörjning har tagit över föräldraförsörjningsansvaret. Det upphör 
dock att gälla om ungdomen inte fortsätter sina gymnasiestudier. Särskilda regler gäller för ensamkommande 
ungdomar (EKU). 
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6.5 Vuxna studerande 
Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Vuxna 
studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen som studerar bör dock kunna 
ges ekonomiskt bistånd t.ex.  

 Om han eller hon aktivt har sök feriearbete men inte fått något. 
 Om han eller hon har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen. 
 I akuta nödsituationer under pågående termin. 
 Om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan 

tillgodoses genom arbete. 

 

6.5.1 Studerande med familj där ena parten har studiemedel 
Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för framtida försörjning, bör socialnämnden inte 
ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att han/hon avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Om den studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få ett arbete som medför 
stadigvarande försörjning kan det vara rimligt att han/hon söker arbete för att kunna bidra till familjens 
försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs.  

 

6.6 Egen företagare 
Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL till egna företagare bedöms restriktivt men varje ansökan måste prövas 
individuellt. Vid en avveckling/konkursansökan kan ekonomiskt bistånd beviljas. Beslut ska föregås av 
redovisning från revisor och om konkurs föreligger, en kopia av konkursansökan. Sökanden ska ha ställt sig till 
arbetsmarknadens förfogande och ansökt om a-kassa eller annat arbetsmarknadsstöd.
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Hemutrustning för fler än en person i hushållet 

Från och med 1 januari 2022 har inte nyanlända längre möjlighet att låna pengar via CSN för att 
införskaffa hemutrustning. Detta medför att Socialtjänsten i större utsträckning kommer att pröva 
rätten till hemutrustning för de hushåll som inte kan ombesörja detta på annat håll.  

Det medför även att prövning utifrån större hushåll än ensamhushåll kommer att öka. För att 
underlätta handläggning och bedömning i dessa ärenden har vi räknat ut en procentsats för varje 
extra person i hushållet utöver de 14% som kan beviljas för ensamhushåll.  

 

Hemutrustning för ensamhushåll kan enligt Piteå kommuns riktlinjer beviljas med max 14% av ett 
prisbasbelopp (48 300 kr för 2022) 

I hemutrustning för ensamhushåll ingår: 

– Köksutrustning    700 kr 
– Städutrustning    600 kr 
– Säng (resårmadrass, bäddmadrass och ben)  2200 kr 
– Köksbord och 4 stolar   500 kr 
– Soffa    790 kr 
– Lampa   220 kr 
– Tv    500 kr 
– Hylla (tv bänk)   250 kr 
– Textil (inkl. täcke, kudde, sängkläder, handdukar) 1000 kr 

Totalt:  6760 kr = 14% av prisbasbelopp 

Vid fler än en person i hushållet föreslås ett tillägg på 6,728 % av prisbasbeloppet för varje ytterligare 
person. Avser barn från 2 år och uppåt samt vuxna familjemedlemmar. 

För spädbarn 0-2 år finns möjlighet att bevilja spädbarnsutrustning. 

Detta motsvarar extra utgifter för: 

– Köksutrustning (extra porslin)  150 kr 
– Säng (resårmadrass, bäddmadrass och ben) 2200 kr 
– Textil (täcke, kudde, handdukar, sängkläder) 900 kr 

Totalt:  3250 kr = 6,728% 

Därutöver kan 50 kr/person beviljas för extra stol till köksbord i de familjer man är fler än fyra 
medlemmar, samt 220 kr extra för lampor för varje rum i lägenheter som har fler rum än 1 rok. 

I de familjekonstellationer som innehåller vuxna som bor tillsammans, beviljas hemutrustning för 
ensamhushåll för de som står på kontraktet till lägenheten och de övriga i hushållet beviljas tillägget 
på 6,728 % av ett prisbasbelopp som då ska täcka behov av egen utrustning i hemmet.  
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Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2022 
Regeringen har beslutat om en höjning av riksnormen för försörjningsstöd 2022 med 1,6 % för 
samtliga poster jämfört med riksnormen för 2021. 
 
Förslag på fördelning enligt nedan.  
  
Livsmedel för ensamstående höjs med 50kr och för sambos höjs beloppet med 100kr. 
Kläder skor för barn och ungdomar höjs för; 
barn under 1 år med 140kr 
I åldersgruppen 1 - 2 år, 3 år, 4 - 6 år, höjs beloppet med 40kr för vardera åldersgrupper. 
I åldersgruppen 7 - 10 år höjs beloppet med 50kr. 
I åldersgruppen 11 - 14 år höjs beloppet med 60kr. 
I åldersgruppen15-18 och 19 - 20 år höjs beloppet med 70kr för vardera åldersgrupper.   
 
Övriga förändringar 

 Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300kr en höjning med 700kr jämfört med 2021. 
 Riktlinjer för bostadskostnader beräknas utifrån snittkostnader/månad samt snittstorlek 

bostad Piteå kommun.  
 Sökande med hemmaboende barn över 18 år som har egen inkomst, avräknas 

boendekostnaden baserat på bostadens storlek och vilka ytor denne disponerar. 
 Matnorm/reducerad norm står angivet. 
 Hemutrustning, ökas med 6.728 % av prisbasbeloppet vilket motsvarar extra utgifter för 

köksutrustning, säng och textilier. (Möjlighet för nyanlända att får hemutrustningslån via CSN 
upphör första januari 2022).  
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Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten  

Samira Aqil, Anna-Karin Sandén 

 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 

Riksnormen för försörjningsstöd 2022  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  

kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för  

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt 

följande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 220 2 480 2 210 2 480 3 110 3 580 4 040 4 070 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 090 2 280 2 030 2 210 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 210 5 800 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 1 040 1 150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 

personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med  

1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021.  
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En person som bor i ett hushåll utan att vara 

sammanboende 

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop  

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 

för ensamstående.  

 

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 1 890 kr/5 personer + 3 210 kr = 3588 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 

 hur många personer som finns i hushållet  

 ålder på barn och skolungdomar  

 om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

 om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Kostnader i riksnormen  

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för kost-

nadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.3  

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader 

för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hy-

gien samt dagstidning och telefon.4 Riksnormen grundar sig på Konsumentver-

kets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.5 Barn och ungdomsförsäk-

ring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket 

beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentver-

kets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.6 

 

                                                      
3 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
4 4 kap. 3 § socialtjänstlagen 
5 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
6 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. 

Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se  
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 22SN7 
 
Ärendebeskrivning 
  
Ordföranden informerar 
  
- Tomas Backeström har sagt upp sig och kommer sluta på sin nuvarande tjänst den sista 
januari. Det ska därför rekryteras en ersättare för honom.  
  
- Det är nu klart att Piteå kommun får cirka 8,1 miljoner kronor för projektet 
Äldreomsorgslyftet. Det är i dagsläget cirka 15 personer i kö som väntar på att få påbörja 
utbildning.  
  
- Piteå kommun får prestationsmedel för hälso- och sjukvård. Det är inrapportering den 1 
februari och sedan får vi reda på hur mycket vi får.  
  
- Beloppet för de som är utskrivningsklara från regionen sjukhus höjs till 9 300 kr per dygn de 
är kvar på sjukhuset.  
  
Socialchef informerar 
  
- Vi kommer utreda möjligheten att öppna en liten avdelning inom kommunens äldreomsorg 
för utåtagerande brukare. Vi kommet också utreda möjligheten att utbilda personal i hur de 
ska hantera utåtagerande brukare.  
  
 
 
Paragrafen är justerad 
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Ärende 12 

Delegationsbeslut 
december 2021 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Delegationsbeslut december 2021 
Diarienr 22SN5 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-12-01 - 2021-12-
31. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut fattade 2021-12-01--2021-12-31 anmäls. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Ärende 13 

Delgivningar januari 2022 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Delgivningar januari 2022 
Diarienr 22SN6 
 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivna handlingar. 
 
Beslutsunderlag 

 §214 KF Affärsetisk policy protokollsutdrag 
 §214 KF Affärsetisk policy 

 
 
Paragrafen är justerad 
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Affärsetisk policy för Piteå kommun 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, § 148  Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 Tills vidare 

Dokumentinformation Se dokumentnamn 

Dokumentet gäller för Samtliga förvaltningar 
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Sida 1 

Affärsetisk policy 

Som verksamma i offentlig förvaltning arbetar Piteå kommuns medarbetare och förtroende-
valda på medborgarnas uppdrag. I detta arbete hanteras ärenden och andra uppgifter som ofta 
har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning i detta arbete är 
att alltid agera på ett sådant sätt att förtroendet för styrelsers, nämnders, förvaltningars eller 
medarbetares saklighet och opartiskhet står fast.  

Medarbetare och förtroendevalda har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor 
och andra former av korruption. Det är också mycket viktigt att upprätthålla kraven på 
saklighet och opartiskhet. Därför är det viktigt att Piteå kommuns anställda och 
förtroendevalda inte ens misstänks för att de låter sig påverkas av andra hänsyn än de som lagar 
m.m. kräver. 

Det är en självklarhet att alltid följa lagar, regler och Piteå kommuns styrande dokument i dessa 
sammanhang. 

Denna policy syftar till att visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och 
förmåner från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten. Vidare syftar den till 
att visa på hur medarbetare kan resonera och agera när man stöter på frågor om mutor eller jäv. 
Ytterligare ett syfte är att klargöra hur lagar, policyer m m. ska tillämpas i olika mut- och 
jävssituationer som skulle kunna uppkomma på vår arbetsplats. 

Vad säger lagen? 

Mutbrott och bestickning (fr o m 2012-07-01 Givande och tagande av muta) 
Bestämmelserna om korruptionsbrott finns i Brottsbalken (BrB).  
Utmärkande för korruption är att det finns två aktörer – en givare, bestickaren, och en 
mottagare, muttagaren – där antingen båda eller den ene gör sig skyldig till brott. Mutbrott och 
bestickning är två sidor av samma företeelse. Syftet med de regler som straffbelägger 
bestickning och tagande av muta är att skydda ett förtroende- och lojalitetsförhållande mellan 
en huvudman och en anställd eller mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare.  

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans 
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en 
muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver 
inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete.  

Mutbrott är också att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller 
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en 
otillbörlig förmån är också ett mutbrott. 

Mutbrott som riktas mot en person som är anställd eller fullgör ett uppdrag inom den offentliga 
sektorn eller ett mutbrott som begås av sådan person faller alltid under allmänt åtal. Det innebär 
att åklagare är skyldig att utreda brottet när det kommer till polis och åklagares kännedom. 
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Sid 2 
Reglerna har (före 2012-07-01) generellt sett varit striktare för anställda och förtroendevalda i 
offentlig verksamhet än personer i privat verksamhet. 

Jäv 
Jäv, d.v.s. en anmärkning mot en anställds behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning 
när det finns risk för partiskhet, regleras i kommunallagen, kap. 6, §§ 24 – 27.  

En anställd hos kommunen är jävig, om 
 Saken angår honom/henne själv eller hans/hennes maka/make, sambo, förälder, barn, 

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra 
synnerlig nytta eller skada för honom/henne eller någon närstående, 

 Han/hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

 Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han/hon själv är knuten till 
 Han/hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken eller 
 Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till 

hans/hennes opartiskhet i ärendet. 

Vem kan straffas för mutbrott och bestickning 
Alla som är anställda eller är uppdragstagare i Piteå kommun eller dess bolag kan dömas för 
mut- eller bestickningsbrott. Samma sak gäller för kommunens förtroendevalda. Det är viktigt 
att observera att anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (t.ex. tillståndsgivning, beslut, 
inspektion m.m.) samt t ex upphandlare är särskilt integritetskänsliga. Det innebär att det krävs 
mindre för att dessa personer skall anses ha gjort sig skyldiga till mutbrott än vad som är fallet 
för personer som inte har sådana arbetsuppgifter. 

Tillbörliga och otillbörliga belöningar 
Gränsen mellan en ”tillbörlig” och en ”otillbörlig” belöning eller förmån är flytande. Den kan 
även växla från tid till annan, liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan konstatera att 
domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga sektorn. 

Vad som medför risk för en otillbörlig påverkan av mottagaren i hans tjänsteutövning beror på 
omständigheterna i det särskilda fallet. Sådant som vägs in är mottagarens tjänsteställning och 
påverkbarhet, förmånens värde och dess beskaffenhet.  

Klart otillbörligt är att ge och ta emot en förmån som förknippas med att någon i sin 
tjänsteutövning skall handla på visst sätt. T.ex. att viss prestation skall utgå från den anställdes 
sida. Det spelar då ingen roll om kommunen lider någon skada eller inte. Det behöver heller 
inte bevisas att man faktiskt har påverkats eller skulle bli påverkad av ett erbjudande. Det  
räcker med att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli påverkad av förmånen! Avgörande för 
hur en förmån skall betraktas är som regel förmånens värde sett från mottagarsynpunkt. Några 
beloppsgränser för vad som kan anses vara en otillåten muta eller en godkänd förmån finns 
inte. 
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Sid 3 
Otillbörlighet i det konkreta fallet föreligger, då förmånen är så attraktiv att den kan antas 
påverka mottagaren och därmed hans/hennes handlande i tjänsten. För att vara acceptabel skall  
förmånen utgöra ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning eller vara uttryck för allmänt 
godtagbara umgängesformer. 

Varje förmån som kan misstänkas påverka medarbetaren i sin tjänsteutövning bör betraktas 
som otillbörlig. 

Personlig vänskap 
Policyn blir särskilt viktig att komma ihåg ifall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller 
annan i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap. Kraven är alltid desamma, nämligen att 
uppträda sakligt och opartiskt. När det gäller beslutssituationer bör också t.ex. frågor om jäv 
uppmärksammas i en sådan relation. 

Personligt ansvar 
Som medarbetare har man alltid ett eget ansvar för att följa aktuell lagstiftning och denna 
policy. Detta innebär bl.a. att det inte går att åberopa sin chefs samtycke till att motta en viss 
gåva eller att delta i ett visst arrangemang. 

Rabatter och lån 
Medarbetare eller förtroendevalda i Piteå kommun får inte ta emot rabatter, följderbjudanden 
eller lån som inte riktar sig till samtliga medarbetare i kommunen. Rabatter inom ramen för en  
personalförening kan dock inte betraktas som otillbörliga, så länge samtliga medarbetare i 
kommunen har möjlighet att delta i föreningen. 

Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks 
Den medarbetare som har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett 
erbjudande av någon utomstående, bör ta upp detta med sin närmaste chef, som därefter kan 
föreslå åtgärder. 

Har anställd som ägnar sig åt myndighetsutövning i sin tjänst eller av annat skäl bedöms som 
särskilt integritetskänslig, fått en gåva eller förmån av utomstående skall detta alltid rapporteras 
till närmaste chef.  

Medarbetare som bryter mot denna policy kan komma att drabbas av arbetsrättsliga sanktioner.  

Vid skälig misstanke om brott skall polisanmälan göras.  

Bisyssla 
I kollektivavtalets Allmänna Bestämmelser (AB) §8, Bisysslor, finns en bestämmelse om vad 
som gäller för bisyssla (Bisyssla, d.v.s. arbete som utförs åt annan arbetsgivare, styrelseledamot 
i företagsstyrelser eller eget företag). 
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Sid 4 

Bisyssla kan inte accepteras om den: 

 Påverkar myndighetsutövning 
 Konkurrerar med kommunens verksamhet 
 Medför oklarheter om den anställde representerar kommunen eller sitt företag 
 Är av den omfattningen att den negativt påverkar den anställdes möjligheter att utföra sitt 

arbete i kommunen, t.ex. genom ökad olycksfallsrisk 
 Bedöms skada allmänhetens förtroende till den anställde och kommunens verksamhet 

Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, § 148  
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 214 
 

Affärsetisk policy 
Diarienr 21KS466 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver Affärsetisk policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog Affärsetisk policy 2012-09-10. Affärsetisk policy är inriktad 
främst mot den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet och är i behov av revidering. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som 
omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar 
sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av 
kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden 
i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således att Affärsetisk policy upphävs och 
ersätts av Kommunetisk policy. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Affärsetisk policy för Piteå kommun 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Ärende 14 

Av ledamöter väckta 
frågor 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Av ledamöter väckta frågor 
Diarienr 22SN9 
 
Ärendebeskrivning 
Ellinor Sandlund (M) ställer följande frågor:  
  
- Hon har pratat med en anställd på Roknäsgården som uttryckt en oro över att brukarna får 
för mycket medicin. Christer Grahn uppger att han ska ta upp det med sjuksköterska på 
boendet.  
  
- Hon har pratat med en annan som arbetar på Roknäsgården som tidigare trivts bra, men som 
den senaste tiden inte alls trivs med arbetsmiljön. Eva Börjesson Öman uppger att hon ska 
undersöka frågan.  
 
 
Paragrafen är justerad 
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