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 Kallelse 
 

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

Förslag till beslut 
Förslag på justerare: Anton Li Nilsson 
Förslag på tid och plats: Digital justering, senast den 30 juni, kl 16. 
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2. Inlottade ärenden 
 Diarienr 22SN4 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
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3. Budgetuppföljning maj 2022 
 Diarienr 22SN28 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna budgetuppföljningen per 
maj. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -6,4 mkr. Helårsprognos sätts till -27,3 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 Analys SOC Maj 2022 
 Månadsuppföljning SOC Maj 2022 
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4. Ändring delegationsordning för vuxna med skadligt bruk och 
beroende 

 Diarienr 22SN79 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att ändra delegat till enhetschef 
enhet socialpsykiatri och missbruk (IFO) på punkterna G1 och G1:4, samt att ändringen börjar 
gälla från den 1 augusti 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Översyn av delegationsordning gällande beslut om institutionsbehandling för vuxna personer 
med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger har aktualiserats bl a som en 
arbetsmiljöfråga för personal i myndighetsutövning. Utifrån de inläkningstider som gäller med 
nuvarande delegationsordning innebär ofta en arbetsanhopning både vad gäller nya ansökningar 
och ärenden där placerad klient söker förlängning. 
Det finns ett stort värde i att utredningstiden blir en process för klienten, och att det är dennes 
behov som styr utredningstiden. 
 
En kartläggning är gjord för att se hur det ser ut i övriga länet och av den framgår att merparten 
av Norrbottens kommuner har en delegationsordning där enhetschef eller annan tjänsteman har 
beslutsmandat på allt från 1 månad till ingen tidsbegränsning alls. I flera av dem har enhetschef 
delegation även på beslut om förlängning. De kommuner som har en delegationsordning 
jämförbar med Piteå har likande erfarenhet vad gäller socialsekreterares arbetssituation. Man 
beskriver även svårigheter att hålla i motivationen hos den enskilde eftersom man inte kan göra 
klart planeringen innan beslut har fattats av nämnd, utredningstiden har blivit nog så utdragen. 
 
Beslutsunderlag 
 Översyn delegationsordning vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger 
 Rutiner utredningsprocess institutionsvård vuxna enl SoL 
 Förslag delegationsordning beslut enligt SoL m.m. gällande personer med skadligt bruk och 

beroende 
 
Beslutet skickas till  
Gunilla Granqvist 

Page 5 of 185



 
 Kallelse 
 

5. Föreningsbidrag Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR) 2022 
 Diarienr 22SN73 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna föreslagen ekonomisk 
fördelning av 2022 års föreningsbidrag KTR. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 
År 2022 har 16 föreningar ansökt om föreningsbidrag, vilket är samma antal föreningar som 
föregående år. Varje förening ges 5 000 kronor i grundbidrag samt ett bidrag för varje betalande 
medlem. 
 
Utöver detta har Piteå Funktionsrätt Centrum och Funktionsrätt Piteå ansökt om ett 
administrativt bidrag om vardera 75 000 kronor i enligt med ett beslut i Socialnämnden 2019-06-
19. Det har dock kommit till socialförvaltningen kännedom att Piteå Funktionsrätt Centrum inte 
har haft något årsmöte för verksamhetsår 2021. Socialförvaltningen anser inte att det är möjligt 
att betala ut något administrativt bidrag till Piteå Funktionsrätt Centrum förrän föreningen haft 
årsmöte. 
 
Den totala summan är 365 000 kronor. 
 
Piteå Funktionsrätt Centrum har 8 medlemsföreningar med totalt 617 medlemmar. 
Funktionsrätt Piteå har 8 medlemsföreningar med totalt 1 798 medlemmar. 
 
Samtliga föreningar har redovisat medlemsantalet i kvinnor och män, vilket återfinns i 
underlaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag föreningsbidrag 2022_KTR 
 2. Underlag föreningsbidrag KTR 2022 
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6. Föreningsbidrag Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2022 
 Diarienr 22SN74 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2004-03-17 att föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna ska 
utgå med ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem samt ett aktivt stöd per medlem. 
Det aktiva stödet till pensionärsorganisationer ska maximalt utgå med 19,60 kr per medlem och 
vid behov reduceras till budgetutrymmet. 
 
Socialförvaltningens anslag för föreningsbidrag till pensionärsorganisationerna för år 2022 är 
138 000 kr. Det aktiva stödet ökas från 19,60 kr per medlem till 21,40 kr per medlem. Det 
innebär en ökning av föreningsbidragets aktiva stöd med 1,80 kr per medlem. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanställning föreningsbidrag KPR 2022 
 Uträkning av föreningsbidrag per pensionärsorganisation 2022 
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7. Föreningsbidrag Kommunala Förebygganderådet (KFR) 2022 
 Diarienr 22SN72 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna föreslagen ekonomisk 
fördelning av årets bidrag. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
Jäv 

Sven-Gösta Pettersson (S) anmäler jäv.  
 
Ärendebeskrivning 
År 2022 har sex föreningar ansökt om föreningsbidrag, två färre, jämfört med föregående år. 
Samtliga föreningar har ansökt om grundbidrag, medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Den 
totala summan att fördela är 600 000 kronor. 
 
Alla utom en förening har redovisat medlemsantalet uppdelat i män och kvinnor, vilket återfinns 
i underlaget. 
 
Beslutsunderlag 
 2. Underlag föreningsbidrag KFR 2022 
 3. Föreningsbidrag_ber_2022_KFR 
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8. Socialchefens inriktningsplan 
 Diarienr 22SN83 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 
Kommunfullmäktiges reglemente anger socialnämndens ansvar. Socialnämndens 
verksamhetsplan och den statliga styrningen utgör grunden för förvaltningens uppdrag. 
Dessutom styr kommunchefen kommunens förvaltningar med anvisningar och ledningsuppdrag. 
Styrningen är sammanhängande men omfattande och ibland komplex. Socialchefens 
inriktningsplan ska läsas som en tolkning av den styrningen med syfte att lämna konkret 
vägledning till verksamheten i form av uppdrag och en beställning av verksamhetsutveckling. 
Inriktningsplanen innehåller funktionsspecifika uppdragsbeskrivningar till avdelningschefer och 
strategiska funktioner i sitt ledningsuppdrag och kommer löpande under året att följas upp och 
utvärderas i dialoger. Socialchefens inriktning till verksamheten är därmed både en styrning och 
en uttalad förväntan på vad vi tillsammans ska lyckas med. Inriktningsplanen utgör även 
tolkningen av de mål och uppdrag som återfinns i socialnämnden verksamhetsplan. 
 
Planen speglar nämndens prioriterade målbilder: 
 
-Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser. 
 
-Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande 
förbättringskultur. 
 
-Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra 
aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa 
utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser. 
 
Beslutsunderlag 
 Socialchefens inriktning till verksamheten år 2022 mot 2023 
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9. Granskning av arbetsmiljö från revisorerna 
 Diarienr 21SN215 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av granskningen och har inget specifikt att tillägga. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021. 
Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett systematiskt 
förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras och leder till åtgärder 
som samordnas och genomförs, samt följs upp. 
Mot bakgrund av KPMG:s granskning rekommenderas kommunstyrelsen ett antal åtgärder, vilka 
finns beskriva i slutrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
 Granskning av arbetsmiljö från revisorerna 
 Granskning av arbetsmiljö från revisorerna - KPMG 

 
Beslutet skickas till  
Leena Leijon samt KPMG 
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10. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

 Diarienr 22SN70 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden upphäva §59 taget 20220524. 
  
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta Riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och regionen tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 §59 SN Lokala riktlinjer för hjälpmedel 2022 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

protokollsutdrag 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

Förslag 
 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-

protokoll Polsam 
 
Beslutet skickas till  
Christer Grahn, Norrbottens kommuner 
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11. Sammanträdesdatum 2023 
 Diarienr 22SN85 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden godkänna föreslagna sammanträdesdatum 
för Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Se bilaga för föreslagna mötesdatum.  
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och Socialnämnden 2023 
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12. Val av kontaktpolitikernas områdesindelning 
 Diarienr 22SN11 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att godkänna val av kontaktpolitikernas 
områdesindelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna i Socialnämnden har ett kontaktpolitikeruppdrag vars uppgift är att vara en länk 
mellan nämnden och brukarna och deras närstående samt med för verksamhetsområdet aktuella 
intresse- och brukarorganisationer. Den 25 oktober 2017 beslutade Socialnämnden att 
omorganisera kontaktpolitikerorganisation genom att dela upp ledamöterna i två grupper med en 
sammankallande i varje grupp. På Socialnämndens sammanträde den 23 januari 2019 beslutades 
om en områdesindelning av kontaktpolitikerna. 
 
Arbetet med kontaktpolitikeruppdraget har varit vilande under pandemin men kommer nu 
återupptas. Eftersom en del ledamöter i Socialnämnden är utbytta är följande förslag på en ny 
områdesindelning: 
 
Norra området: 
Britta Lysholm (sammankallande), Marianne Lindberg, Maria Fäldt, Ellinor Sandlund, Urban 
Vikström, Mojgan Azari, Benny Söderberg, Tommy Bjernhagen, Malin Viklund, Veronika 
Pedersen och Cecilia Fagerberg 
 
Södra området: 
Maria Truedsson (sammankallande), Cristian Bergvall, Anton Li Nilsson, Siv Forslund, Hilda 
Larsson, Peter Arffman, Ann-Kristin Isaksson och Andreas Dela. 
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13. Delgivningar juni 2022 
 Diarienr 22SN81 
    

Förslag till beslut 
Delgivningar för juni anmäls. 
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14. Delegationsbeslut maj 
 Diarienr 22SN5 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-05-01 - 
2022-05-31. 
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15. Ordförande/socialchef informerar 
 Diarienr 22SN7 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 §80 SNAU Ordförande och socialchef informerar 
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16. Av ledamöter väckta ärenden 
 Diarienr 22SN9 
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17. Svar på grundläggande granskning 2022 
 Diarienr 22SN13 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att besvara frågeställningarna i den 
grundläggande granskningen med underlag av förvaltningens uppgifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år ska genomförs av styrelse och 
nämnder. Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all 
verksamhet. I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och 
ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och 
styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling för fakta och iakttagelser. 
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning 
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala 
sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma 
om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
 
Med anledning av 2022 års grundläggande granskning önskar era förtroendevalda revisorer träffa 
nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte den 7 september, kl. 13.00 
Revisionen har påbörjats med frågeställningar samt eventuella specifika frågor (frågebatteri) till 
respektive nämnd i april. Frågorna utgör underlag för granskningen och underlag inför 
revisorernas träffar med nämnder och styrelse. Presentationen och svaren ska kunna härledas till 
revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 
Stickprovskontroller av protokoll kommer att genomföras inom ramen för årets grundläggande 
granskning. Svaren ska vara revisorerna tillhanda senast 29 augusti 2022. 
 
Nytt för i år är att frågebatteriet ska vara nämndsbehandlat innan revisionen träffar nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar frågebatteri GG 2022 

 
Beslutet skickas till  
Socialnämnden 
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18. Verksamhetsplan 2023-2025 
 Diarienr 22SN80 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta Verksamhetsplan 2023-2025, med 
föreslagna ändringar.  
 
Ärendebeskrivning 
Se Verksamhetsplan 2023-2025 som bifogat dokument.  
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2023-2025 och arsbudget 2023 ( (3) 
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Ärende 3 

Budgetuppföljning maj 
2022 
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 Socialtjänsten 
 

 
Datum: 2022-06-08 

 

 
1 

 

Månadsuppföljning ekonomi, maj 2022 

  
Socialtjänsten har per maj en budgetavvikelse om -6,4 mkr. Verksamheterna har 
signalerat om hög sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 
7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan vilket bidrar positivt till 
avvikelsen mot budget. Semesterlöneskulden redovisas från och med 2022 avdelningsvis 
för att få en mer rättvisande bild av varje avdelning. Helårsprognosen sätts till -27,3 mkr. 
Prognosen har försämrats främst beroende på att vi har tagit höjd för ökade kostnader 
för bemanning under sommarmånaderna. 
 
Politik och förvaltningsledning 

• Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per maj är -11,5 
mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen är  
-10,8 mkr. 

• Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 350 
tkr. Under maj har inga materialinköp bokförts på centrallagret. Målsättningen är att 
upphöra med centrallager i nuvarande form. 

• Prognos sätts till -26,5, där avdelningen står för -0,6 mkr och övriga är den fiktiva 
posten. 

 
Stab och ledningsstöd 

Utfall 
• Budgetavvikelsen för området är 1,4 mkr. Helårsprognosen sätts till 1,8 mkr. 

Verksamheten stab och ledningsstöd står för 0,9 mkr vilket är samma som föregående 
period och detta beror till stor del på vakanta tjänster. Utveckling och stöd har en 
budgetavvikelse på 0,4 mkr. 

• Bemanningsenheten har ett överskott på 0,5 mkr. Bemanningsenheten behöver bygga 
upp ett överskott inför sommaren när poolpersonal tar ut semester. Det har dock varit 
hög sjukfrånvaro under våren och enheten har därför mindre överskott än samma period 
föregående år. Under årets första månader har även en ny hemtjänstpool startats upp 
vilket initialt ger högre kostnader eftersom inga intäkter kommer in för poolen under 
den första månaden. 

 
Hälso- och sjukvård 

Utfall 
• Avdelningen för hälso- och sjukvård har per maj en budgetavvikelse om -2,1 mkr.  
• De höga bemanningskostnaderna förväntas fortsätta under året och främst under 

sommaren. Helårsprognosen sätts till -7,5 mkr.  
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 Socialtjänsten 
 

 
Datum: 2022-06-08 

 

 
2 

 

 
 
 

Analys 
• Det finns i dagsläget ett stort behov av inhyrd personal vilket är en väldigt kostsam 

lösning. Hittills i år ligger kostnaden på 3,3 mkr jämfört med 0,7 mkr för samma period 
2021. Kostnaden för bemanningssjuksköterskor uppgick totalt till 7,5 mkr år 2021. 

• Det pågår en ombyggnation/anpassning av kontoren på Rehab enheten där alla 
enhetschefer jobbar och det förväntas att kostnaderna ska uppgå till 0,2 mkr som 
kommer att öka hyran framöver. 

• Hemsjukvård dag har en kostnadsökning kopplat till tjänsteköp av fler hemtjänsttimmar 
för bland annat insulinhantering. Under 2022 förväntas kostnaderna för detta uppgå till 
0,8 mkr. 

 
Åtgärd 
• Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.  
• Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal. 

 
Omsorgsavdelningen: en ingång 

Utfall 
• Budgetavvikelsen för avdelningen till och med maj är 10,4 mkr. 
• Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 6,5 mkr. 
• Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 1,6 mkr vilket är en förbättring med 0,8 mkr 

jämfört med uppföljningen i april. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med 
ca 0,5 mkr jämfört med samma period föregående år.  

• Prognos för avdelningen sätts till 19,3 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 
2,5 mkr sedan mars. Beställning av hemtjänsttimmar står för den största förbättringen 
och har nu 15,5 mkr i prognos och försörjningsstödet 1,5 mkr. 
 

Analys 
• Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare men dock lägre 

än fjolåret. Antalet hemtjänsttimmar var i april nere på i snitt 605 timmar per dag. 
Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat. Antalet brukare 
har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänsttimmarna också minskat. 
Antalet timmar för maj är inte klara ännu vilket gör att majs kostnader bygger på utfallet 
i april. 

• Antalet hushåll i försörjningsstöd fortsätter att minska. Under årets fyra första månader 
har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 260 hushåll per månad. Under 2021 var 
motsvarande siffra 302 hushåll per månad och 2020 var det 365 hushåll per månad. 
Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Färre personer i 
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 Socialtjänsten 
 

 
Datum: 2022-06-08 

 

 
3 

 

försörjningsstöd beror på är att fler får sjukersättning och att det just nu är en god 
arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.  

Barn och familj/Missbruk 
Utfall 
• Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse på -1,3 mkr i perioden januari-maj. 

Avvikelsen beror till stor del på en faktura från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) som betalades i april, och som kontinuerligt påverkar utfallet negativt. 
Barnsidan har -0,3 i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna kvarstår med en 
avvikelse på ca -1,6 mkr. Semesterlöneskulden ligger på 0,7 och övriga verksamheter 
på totalt -0,1 mkr.  

• Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta 
familjehem lägre än för samma period förra året.  

• Inom området Missbruk framgår en ökning jämfört med 2021 och kostnaderna ligger 
högre än under samma period förra året. 

• Den negativa avvikelsen på avdelningen är främst kopplad till kostnadsökningen 
gällande missbruk vuxna. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara 
verksamheter som finns inom avdelningen, vilket gör det svårt att löpande under året 
sätta en helårsprognos som blir trovärdig. Prognos för helåret kvarstår på -5,1 mkr. 

Analys 
• I april betalades en faktura från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på drygt 

0,5 mkr. Detta avser vårterminens elevhemskostnader för i dagsläget fyra ungdomar 
med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda 
att betala denna kostnad, och detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse. 

• Inom institutionsvård barn och unga har kostnaderna tack vare verksamhetens 
medvetna aktiviteter successivt minskat. Verksamheten visar på ett litet underskott per 
maj 2022. 

• Fler egna familjehem är kontrakterade men verksamheten har fortsatt en utmaning i 
rekryteringen. Media, sociala medier samt andra rekryteringsmetoder används, men 
efterfrågan är högre än tillgången på nya familjehem. Vi ser en ökning av 
intresseanmälningar för att bli familjehem kopplat till kriget i Ukraina. 

• Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna minskat för förstärkta 
familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt 
att förutse både gällande slag och volym. Verksamheten har budget i balans per april. 

• I dagsläget två barn placerat enligt LSS. Avvikelsen för perioden jan-maj ligger på 0,2 
mkr.  

• Gällande missbruk vuxna fortsätter en tydlig negativ trend gällande fler placeringar till 
följd av samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Analys visar att antalet vårddygn för 
perioden jan-maj 2022 är fler än samma period förra året. Budgetavvikelsen ligger dock 
kvar på -1,6 mkr tack vare minskade placeringar under april och maj. Det fanns två 
LVM per den sista maj.  
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Åtgärd 

• Verksamheten arbetar för att ta hem de barn där det finns möjligheter till 
öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket ofta medför minskade kostnader. Metod och 
arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när 
det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller 
kriminalitet. 

• Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet 
placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.  

• Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa 
kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ. 

• Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare 
insatser inom området Missbruk. 

• Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform 
i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården som förhoppningsvis kommer 
att minska placeringar inom institutionsvården. 

• Arbetet med Unga vuxna pågår. 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 slutet av 2021 påbörjades en kartläggning av målgruppen med samsjuklighet. 
Kartläggningen är gjord i samarbete med Regionen och skolan, men även 
arbetsmarknadsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen deltar. 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. Detta 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. Förslag på 
förbättringar kommer styrgruppen att jobba vidare med under 2022. 

• Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och 
leda till konkreta förbättringar i samverkan. 

 
Ordinärt boende 

Utfall  
• Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -3,1 mkr per maj 2022.  
• Hemtjänstproduktionens avvikelse är -5,1 mkr. Verksamheten har haft höga 

personalkostnader under året till följd av bl. a frånvaro som man behövt täcka med dyra 
lösningar. Sjuklöneersättning avseende dec-mars har utbetalats i mars-april som dock 
bidrar positivt. Semesterlöneskulden ligger på -1,3 mkr. Övriga verksamheter bidrar 
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med rejält plus (bostadsanpassning 0,9 mkr, ÄC-verksamheter 1,0 mkr och områdesstöd 
1,1 mkr). På områdesstödet beräknas kostnader komma in senare under året. 
Helårsprognos för avdelningen sätts till -4,9 mkr. Försämringen från förra månaden 
beror främst på kommande höga kostnader för att kunna klara verksamheten under 
sommarmånaderna. 

Analys 
• Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter 

med schemaläggning i vissa grupper. Analys av och intensivt arbete med 
schemaläggningen pågår fortsatt främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott. 

• Antalet larm i Nattpatrullen har uppgått till ca 30-40 per natt en ganska lång period, 
snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför ofta övertid för personalen då arbetstiden 
förlängs för att klara planerad verksamhet. Per maj visar nattpatrullen en svag negativ 
budgetavvikelse. Verksamheten har fått ett tillskott i budget gällande förändrad 
nattjänstgöring där kostnaderna kommer in först från april vilket har påverkat positivt i 
början av året. 

• Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken 
över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att 
periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.  

• En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då 
timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att 
nå ända fram på kort tid.  

• Det ligger ett fokus på att lösa bemanningsproblematiken, inte minst inför 
sommarmånaderna då möjligheten att bemanna upp med vikarier är mer begränsad än 
den varit tidigare år. Detta kan leda till att verksamheterna i de fall det är möjligt väljer 
att ligga kvar med tillfällig personal för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen 
under semestermånaderna, vilket leder till ökade personalkostnader. 

 
Åtgärd 
• Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna fortsätter. 

Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna 
främja samplanering. Under våren 2022 finns även två verksamhetsplanerare på plats 
för att arbeta med bemanningsfrågor i grupperna. Planeringsverktyget TES är 
uppgraderat och har lett till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade 
timmar.  

• Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de 
grupperna med störst underskott. Numera ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i 
en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och 
arbetsmiljö tillsammans med ekonomi. 
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• Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj 
mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av 
verksamheten kommer att fortsätta även 2022.  
 

Särskilt boende för äldre 
Utfall 
• Avdelningen för särskilt boende för äldre har per maj en budgetavvikelse om 0,3 mkr 

vilket är 0,3% av periodbudgeten. 
• Semesterlöneskuldens budgetavvikelse är -1,7 mkr. 
• Inför 2022 har särskilt boende fått 1,5 mkr mer i ram på grund av förändrat heltidsmått 

av nattjänstgöring.  
• Helårsprognosen sätts till -4,1 mkr. 

 
Analys 
• Avdelningen fortsätter att jobbat med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att 

få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra 
lösningar.  

• Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna 
är finansierade. Dock saknas det i många fall täckning för vikarier vilket ger en viss 
merkostnad ute i verksamheten, såsom övertid. 

• Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, 
exempelvis Österbo, Mogården, Munkberga och Roknäsgården. 

• Uppskattning av kostnader för sommaren blir mer exakt nu när man har informationen 
av hur många sommaravtal kommer att finnas.  
 

Åtgärd 
• Vissa boendechefer har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har 

vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser 
över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta 
boendechefernas arbete. 

• Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningsenheten fortsätter och fokuserar 
nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning 
för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.  

• Inför 2022 kommer ÄO-lyftet att minskas till 5% studietakt under sommarmånaderna. 
 

 
Psykosocialt stöd och daglig verksamhet 

Utfall 
• Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 0,7 mkr.  
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• Under perioden har avdelningen fått ersättning på 0,9 mkr för sjuklönekostnader som 
påverkar budgetavvikelsen positivt. Prognos för hela avdelningen är 0,5 mkr. 

• LSS-gruppbostäder har en budgetavvikelse på -0,2 mkr under perioden. 
• Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på 1,1 mkr.  
• SAVO har en budgetavvikelse på 0,2 mkr och daglig verksamhet har en budgetavvikelse 

på - 0,1 mkr.  
• Förändring av semesterlöneskuld som redovisas per avdelning har en budgetavvikelse 

på -0,7 mkr. 
  

Analys 
• Avdelningen totalt sett klarar budgeten och budgetavvikelsen har förbättrats med 0,4 

mkr sedan föregående månad. Orsaker till det är främst att det den här månaden har 
korrigerats i resultatet för de löneökningar som betalas ut från april som är ca 0,3 mkr 
per månad. Dessutom har resultatet förbättrats då det från den här månaden räknas med 
intäkter på 0,2 mkr för den samordnare som arbetar med ”Nära vård”. 

• Bostad med särskild service LSS har fortsatt en negativ budgetavvikelse och avvikelsen 
är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro 
alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen på de boendena är låg.  
Prognos sätts till -1,2 mkr och där är inräknat högre kostnader för sommarerbjudande 
för att klara bemanningen under sommaren, samt att all ersättning för sjuklönekostnader 
är utbetald. 

• Inom psykiatriboendena har det under perioden varit vakanta tjänster som bidrar till 
positiv budgetavvikelse. Prognosen sätts till 1,4 mkr och där förväntas högre kostnader 
resterande del av året. Nattbemanning på Stadsön startas upp, högre kostnader under 
sommaren på grund av sommarerbjudanden samt inga fler ersättningar för 
sjuklönekostnader. Rekrytering av tjänster på Stadsön är klar och kommer att tillsättas 
under september. 

• Daglig verksamhet har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mkr. Orsaken är främst 
dubbla hyreskostnader på Smaragden på grund av verksamhetsflytt som kommer att 
fortgå året ut samt högre lönekostnader inom Rubinen. Prognosen sätts därför till – 0,4 
mkr. 

• Habersättning har inte full budgettäckning och fram till maj är budgetavvikelsen för den 
totalt -0,2 mkr. Samma gäller för larm och vakthållning där budgetavvikelsen till och 
med maj är -0,1 mkr. 

Åtgärd 
• Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på 

gruppbostäder. 
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Stöd till funktionshindrade 

Utfall 
• Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden 

om -1,2 mkr. Personlig assistans står för en positiv avvikelse på 0,7 mkr och 
korttidsverksamheten har en negativ avvikelse på -0,9 mkr.  

• Semesterlöneskulden står för -1 mkr av avvikelsen och har en prognos på -0,2 mkr. 
• Årsprognosen för avdelningen ligger kvar från tidigare; för personlig assistans är 

prognosen 0,5 mkr medan korttidsverksamheten ligger på -1 mkr. 
 

Analys 
• Sjuklönekostnader för de privata assistansanordnarna ligger hittills för året på en 

budgetavvikelse på -0,2 mkr.  
• Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en 

budgetavvikelse om ca 1 mkr, vilket främst beror på intäkter från Försäkringskassan. 
Även semesterlöner som inte tagits ut påverkar resultatet positivt, vilket väntas att 
balanseras ut efter sommaren. 

• Korttidsverksamhetens avvikelse beror främst på att budgeterade årsarbetare inte möter 
det ökade behovet som uppstått utifrån en ökning av antalet verkställda dygn det. Vidare 
är BUN:s fakturor för korttidstillsyn för ungdomar i grund-och gymnasiesärskola större 
än de som väntas till hösten, vilket visar på en negativ avvikelse. 

• Prognosen för personlig assistans ligger kvar sedan förra månaden och beror till stor del 
på analys från tidigare år. 

• Prognosen hos korttidsverksamheten kvarstår på – 1 mkr, vilket är baserat på det ökade 
personalbehovet som inte är budgeterat, samt att verksamheten kommer att ta in en 
konsult senare i år. Detta leder både till konsultkostnader samt vikariekostnader 
och/eller fyllnadslön. 
 

Åtgärd 
• Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi 

och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar är för närvarande 
pausat bl.a.  på grund av att system inte är kopulativa med varandra. 

• En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade timvikarier och för 
att klara detta anställdes år 2021 två resurspersoner på avdelningen. Detta har lett till 
minskad användning av poolpersonal. 

• Gällande korttidsverksamheten arbetas det med att se över kostnader och möjligheter 
till kostnadseffektiviseringar. 
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Budgetuppföljning Maj 2022
Socialtjänsten

AVDELNING
Årsbudget 2022

Periodbudget 

Jan-Maj

Periodens förbrukning Jan-

Maj

Periodens 

budgetavvikelse 

Jan-Maj Årsprognos 2022

510-511 Politik och förvaltningsledning -2 730 -1 136 -425 -711 -600 

Fiktiva 26 mkr -25 914 -10 798 0 -10 798 -25 914 

512 Stab och ledningsstöd 33 903 15 494 14 133 1 360 1 850

513 Hälso- och sjukvård 83 292 36 664 38 844 -2 180 -7 487 

514 En ingång 144 649 60 175 49 812 10 363 19 250

515 Barn och familj / Missbruksvård 116 470 50 902 52 200 -1 298 -5 100 

516 Ordinärt boende 89 962 41 053 44 150 -3 097 -4 980 

517 Särskilt boende för äldre 300 129 127 165 126 771 394 -4 138 

518 Psykosocialt stöd 134 837 57 841 57 095 746 500

519 Stöd till funktionsnedsatta 74 034 31 826 33 000 -1 175 -700 

5XX Totalt Socialtjänsten 948 632 409 185 415 580 -6 395 -27 319 

1 (1) 2022-06-03  14:43Page 29 of 185
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Översyn delegationsordning vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger 

 

Frågan om översyn av delegationsordning gällande beslut om institutionsbehandling för vuxna 

personer med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger har aktualiserats bl a som en 

arbetsmiljöfråga för personal i myndighetsutövning. 

 

Inom socialpsykiatri och missbruk finns idag 3,0 socialsekreterartjänst som arbetar med all 

myndighetsutövning inom enheten. 

 

Som det ser ut idag har nämndens arbetsutskott (AU) delegation på beslut om all institutionsvård för 

vuxna personer med missbruk. AU sammanträder cirka var 14:e dag (förutom under sommaren). 

Utredningen till nämnden skall vara inlämnad cirka 7 dagar före sammanträdet äger rum. Att anpassa 

utredningsarbetet till planering inför beredning och AU-sammanträden medför avsevärt ökad stress för 

socialsekreterarna och det är svårt att få ett jämnt arbetsflöde. Det innebär ofta en arbetsanhopning 

både vad gäller nya ansökningar och ärenden där placerad klient söker förlängning. 

 

Det finns ett stort värde i att utredningstiden blir en process för klienten och för vissa klienter har 

väntetid p g a gällande beslutsordning varit bra. Det kan i vissa fall även vara bra att den enskilde 

socialsekreteraren inte äger beslutsordningen/planeringen utan att den är en yttre faktor vi inte kan 

påverka. Det kan underlätta för klienter som har svårt att just vara i processen. Det har även varit 

tillfällen där tiden hr varit en negativ faktor, där den enskildes förmåga att vara i processen inte räckt 

till och vi har ”tappat” personen. Personen har kunnat återkomma vid senare tillfälle och ingen sökt 

hjälp men då många gånger i ett sämre skick p g a fortsatt aktivt missbruk.  

 

 

Omvärldsbevakning – hur gör andra kommuner 

Kontakt har tagits med andra kommuner i Norrbotten för att ta reda på hur deras delegationsordning 

ser ut. 

 

 

Kommun 

HVB/stödboende  

Kommentarer Beslut Omprövning/förläng-

ning 

Arjeplog socialutskott socialutskott  

Arvidsjaur Enhetschef upp till 4 månader. 

AU placeringar längre än 4 

månader. 

AU placeringar längre 

än 4 månader. 

 

Boden Teamschef delegation på HVB-

placering och stödboende upp 

till 4 mån, placeringar upp till 6 

mån på enhetschefsnivå (4+2).  

Teamchef två 

ytterligare mån (upp till 

maximalt 6 månader. 
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AU efter fyra månader om 

placeringen med beslut om 

förlängning överstiger 6 mån 

alternativt om man från början 

vet att placeringen kommer att 

överstiga 4 månader. 

Jokkmokk 1 månad enhetschef avvaktan på 

socialnämnd/AU-sammanträde, 

fastställer då enhetschefs beslut 

samt ev ytterligare placeringstid 

Ca 1½ månad mellan AU-

sammanträden, nämnd ca 6 

ggr/år. 

Om nämnd fatta beslut 

fattas beslut om 

förlängning av nämnd, 

om AU fattat beslut kan 

de besluta om 

förlängning. 

Känner igen samma 

problematik som hos 

oss, tidspress och 

arbetsanhopning för 

socialsekreterare. Hög 

frustration hos 

handläggare (och 

klienter) för de långa 

väntetider innan beslut 

som blir. 

Gällivare Enhetschef – ej tidsbegränsat Enhetschef – ej 

tidsbegränsat 

 

Haparanda Enhetschef upp till 3 månader Längre än tre månader 

och förångningar AU 

 

Kalix AU AU Känner igen samma 

problematik som hos 

oss, tidspress och 

arbetsanhopning för 

socialsekreterare. 

Kiruna Upp till 3 månader – 1:e 

socialsekreterare. 

Längre än 3 månader – 

enhetschef. 

Längre än 3 månader – 

enhetschef. 

 

Luleå Enhetschef upp till 6 månader. 

AU längre än 6 månader. 

Brådskande ärenden ordförande. 

Stödboende (ex Strandgården; 

enhetschef ej tidsbegränsat. 

Placering längre än 

totalt 6 månader – AU. 

 

Pajala Socialsekreterare – ej 

tidsbegränsat  

Socialsekreterare – ej 

tidsbegränsat  

 

Älvsbyn Socialutskott, sammanträder ca 

6 ggr/år = långa väntetider, 

vilket gör att de flesta beslut är 

ordförandebeslut. 

Socialutskott Svårt med planeringen 

eftersom man behöver 

invänta beslut innan 

planering kan 

slutföras. 

Överkalix Enhetschef Enhetschef  

Övertorneå IFO-chef 

 
IFO-chef  

 

 

Page 32 of 185



 

Delegationsordning vuxna 

missbruk 
 

2022-05-23 

 

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

 

 

Som framgår av kartläggningen har tio av fjorton kommuner i Norrbottens en delegationsordning där 

enhetschef eller annan tjänsteman har beslutsmandat på allt från 1 månad till ingen tidsbegränsning 

alls. I flera av dem har enhetschef delegation även på beslut om förlängning. De kommuner som har en 

delegationsordning jämförbar med Piteå har likande erfarenhet vad gäller socialsekreterares 

arbetssituation. Man beskriver även svårigheter att hålla i motivationen hos den enskilde eftersom man 

inte kan göra klart planeringen innan beslut har fattats av nämnd eftersom utredningstiden har blivit 

nog så utdragen. 

 

Framtid 

Vi vill dra lärdom av erfarenheterna av nuvarande delegationsordning och utifrån det utarbeta en än 

mer tydlig rutin för utredningsprocess och beslut om placering på behandlingshem på enhetsnivå, där 

enhetschef har beslut på placering.  

 

En väl genomförd utredningsprocess ger goda förutsättningar för insatser som tillgodoser den 

enskildes behov, behandling för sitt missbruk. Det finns redan idag rutiner för hur utredningen ska gå 

till och vad den ska innehålla. Genom att se över innehållet i utredningsprocessen och förtydliga det 

kan det också presenteras för såväl den sökande, de närstående, kollegor och samverkansparter så att 

alla känner till hur utredningen går till och lång tid det kan förväntas ta. En tydlig utredningsprocess 

som alla känner till ökar förutsättningar för att utredningen blir bra och behovet tillgodoses med rätt 

insats. Det finns ofta många ”intressenter” kring en person i utsatt situation som har åsikter hur arbete 

ska utföras och hur snabbt det ska utföras. Att ha en tydligt beskriven utredningsprocess, som är 

begriplig och förutsägbar för såväl klient som omgivning ger trygghet för berörda och bra 

arbetssituation för socialsekreteraren. Det här sättet att arbeta kommer att vara kompatibelt med nya 

verksamhetssystemet Pulsen Combine.  
 

Utveckla och förbättra utredningsprocessen tänker vi säkerställer att enhetschef kan ha delegation på 

beslut om placering för behandling upp till 4 månader. Att ändra sina vanor är alltid en svår och 

långsam process för individen, en person med ett kemiskt beroende har även det att arbeta mot. Många 

gånger är det personer samsjuklighet med mer omfattande neuropsykiatrisk-/psykiatrisk problematik 

som är i behov av institutionsvård, för personer med mer egna resurser är i de flesta fall vår öppenvård 

tillräcklig. Människor som missbrukar och samtidigt lider av psykisk ohälsa hör till en av samhällets 

mest utsatta grupper. Kombinationen av psykiska problem och missbruk leder till allvarligare 

konsekvenser än om problemen förekommer var för sig. Det som ofta försvårar eller är hinder för 

förändring och som vi ofta ser hos de personer vi möter är nedsatt kognitiv förmåga som t ex 

svårigheter att reflektera samt bristande tilltro till sin egen förmåga och en negativ självuppfattning. 

Vår erfarenhet är att det först är efter 2–3 månader man kan ha en uppfattning hur förändringsarbetet 

går och utifrån det kunna gör en mer konkret planering, antingen på hemmaplan eller om det är aktuellt 

för den enskilde att söka förlängning av institutionsvården. Det är viktigt att poängtera att det är 

behovet av insatsens omfattning och tid som ska avgöra biståndet inte delegationsordningen, alltså 

utgår vi inte från att om enhetschef har delegation på beslut upp till 4 månader att alla beslut blir i den 

omfattningen. En möjlighet till ett beslutsutrymme på 4 månader på enhetsnivå skulle kunna bidra till 

totalt kortare vistelser på behandlingshem, då den enskilde tillsammans med socialsekreteraren och 

nätverket/samverkansparter under mindre tidspress kan ta ställning till och genomföra planeringen 

efter tiden på behandlingshem.  

 

Ett arbete pågår tillsammans med IFO´s vårdsamordnare hur den resursen även kan bli en resurs för 

även myndighetsutövningen för vuxna inte bara för Barn- och Familj. Här ser vi möjligheter att 
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tillsammans med vårdsamordnaren skapa utrymme för få en mer omfattande och kvalitativt bättre 

uppföljning av pågående placeringar samt möjligheter till resurs för matchning av klient – 

behandlingshem -behov. 

  

Personer som är i behov av en mer tillfällig placering för återhämtning/tillnyktring på t ex 

Strandgården eller Måviken är ofta i en utsatt situation och behöver få hjälpen snabbt. Här bedömer vi 

att Piteå i likhet med flera andra kommuner i länet delegationen för placeringsbeslut kan ligga på 

enhetschef utan särskild tidsbegränsning. 

 

Uppföljning av våra biståndsbedömda köpta tjänster, HVB, familjehem, stödboende med 

behandlingsinsatser etc, är en viktig del för resultatet av insatsen. Dels för att följa klientens utveckling 

men också att behandlingshemmet följer uppgjord planering och det vi betalar för. En sammanhållen 

samordnad uppföljning har stor betydelse för hur det blir för den enskilde är insatsen avslutas och 

vederbörande kommer hem. Med en jämnare arbetsbelastning, utan nuvarande delegationsordning, 

tillsammans med användandet av vårdsamordnarresursen tänker vi att möjligheterna till att utveckla 

uppföljningsarbete ökar.  

 

Det är av stort värde att socialnämnden är insatt i hur det ser ut för de Piteåbor som behöver 

institutionsbehandling för sitt missbruk och hur många som behöver den typen av insatser. För att 

socialnämnden ska kunna vara uppdaterad kan enhetschef även fortsättningsvis delta på 

socialnämndens arbetsutskott regelbundet utifrån nämndens önskemål. Arbetsutskottet får då en kort 

genomgång för vilka som är placerade och gjord planering för den enskilde. Att arbetsutskottet enligt 

förslaget har delegation på beslut längre än 4 månader bidrar också till att utskottet har kännedom om 

situationen för målgruppen. 

 

 

Förslag 

Socialnämnden föreslås beslut  

att delegationen för beslut om placering på institution, HVB eller stödboende, för vuxna med missbruk 

upp till 4 månader har enhetschef för enheten socialpsykiatri och missbruk 

att i händelse av enhetschefs frånvaro har avdelningschef IFO delegation enligt ovan 

att beslut om förlängning av insats HVB eller stödboende som innebär placering längre än totalt 4 

månader har socialnämndens arbetsutskott 

att beslut om placeringar längre än 4 månader fattas av socialnämndens arbetsutskott 

att placeringar för återhämtning/tillnyktring beslutas av enhetschef, ingen tidsbegränsning 

att enhetschef närvarar på arbetsutskottets sammanträde 1 ggn/ månad för att delge nämnden vilka 

som är beviljade insats på behandlingshem/stödboende 

att enhetschef på enheten socialpsykiatri och missbruk får i uppdrag att göra en rutin som säkerställer 

utredningsprocessen och ordning för beslut inom delegationen 

 

 

 

 

Gunilla Granqvist 

Enhetschef 

IFO 

Page 34 of 185



 

 

2022-05-23 

 

 

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

 

 

Rutin utredningsprocess och uppföljning institutionsvård vuxna 
Rutiner utredningsprocess och uppföljning institutionsvård vuxna enl SoL 

 

Syfte 

Utredningsprocessen är tydlig och kan beskrivas för klienten och klientens nätverk (utifrån klientens 

medgivande). Med nätverk menas klientens närstående, andra myndighetskontakter och vård- och 

stödkontakter.  

 

Bakgrund  

När kommunens öppenvårdsbehandling (Alkohol-och Narkotikagruppen) för missbruk och beroende 

inte är tillräckligt kan behandling på behandlingshem eller familjehem vara nödvändigt. Behandling på 

institution ska beviljas utifrån den enskildes behov, som en del i en långsiktig planering där stöd och 

insatser på hemmaplan är basen. Tiden för institutionsbehandling ska därför vara så begränsad som 

möjligt utifrån den enskildes behov. 

 

Utredningsstöd 

Nätverk/närstående 

För att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa en långsiktig planering för den enskilde utifrån 

dennes behov behöver utredningen ske i samverkan med klienten och dennes nätverk. För de personer 

som har närstående som vill och kan vara ett stöd för den enskilde erbjuds de att vara delaktiga i 

utredningsprocessen, under förutsättning att klienten ger sitt medgivande till detta. Vi försöker 

motivera den enskilde att bjuda med närstående utifrån att vi vet att nätverket har stör betydelse i 

återhämtning och tillfrisknande.  

 

Även den anhörige kan behöva stöd för att kunna vara ett stöd och minska risken för medberoende. 

Alkohol-och Narkotikagruppen erbjuder stöd  både individuellt och i grupp för anhöriga. 

 

Enhetschef 

För att vara ett stöd för socialsekreterarna och vara uppdaterade om pågående utredningar har 

enhetschef och socialsekreterare samråd 1 ggn/vecka, fredagar kl 08.00. Det är vid dessa 

återkommande veckoträffar som beslut om placering och omfattning av denna som beslut tas av 

enhetschef (utifrån gällande delegationsordning). Enhetschefen finns även tillgänglig för dagliga 

samråd om behov finns. 

Enhetschef deltar vid behov på socialsekreterarnas tid för ärendefördelning (se under rubrik 

vårdsamordning).  

 

Enhetschef deltar även på veckomöte, tisdagar kl 08.00, som ANG´s behandlarna och 

socialsekreterarna har tillsammans där enskilda klientärenden som finns i öppenvården kan 

aktualiseras för gemensamt samråd. Här tas även enskilda ärenden upp för samråd och planering efter 

behandling på behandlingshem. Målet är att inte ha längre placering på behandlingshem än absolut 

nödvändigt, vilket innebär planering för t ex när en person som påbörjat 12-stegsbehandling på 

behandlingshem kan inkluderas i 12-stegsgruppen i vår egen verksamhet. 

 

Vårdsamordning 

IFO´s vårdsamordnare är en resurs som kan bistå i utredningen med ex hitta lämpligt behandlingshem 

utifrån behov, samordna möten hålla i SIP-ar och ev även bistå vid uppföljning av placeringar. 
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Vårdsamordnaren träffar socialsekreterarna på enheten socialpsykiatri och missbruk varje torsdag kl 

08.00-09.00 vid deras ärendefördelning. 

 

SIP/aktörsmöten/samråd 

Samverkan med andra myndigheter, vård och stödinsatser är en förutsättning för att behandling på 

behandlingshem blir en del av en mer långsiktig planering för fortsatta samtidiga insatser för den 

enskilde. Så tidigt i utredningsprocessen som möjligt sammankallar socialsekreteraren till 

SIP/aktörsmöte/samråd. Syftet med tidig samverkan är att alla aktörer har kännedom om den 

gemensamma planeringen, vad som kan göras under tiden klienten är på behandlingshem, och hur 

insatserna ser ut efter tiden på behandlingshem. Uppföljande SIP planeras innan avslutad behandling 

för att alla ska vara uppdaterade på vad var och en gör när klienten kommer hem. 

 

Dokumentation 

All dokumentation såsom beslut om att inleda utredning, utredningen, journalanteckningar osv görs i 

verksamhetssystemet. I utredningens bedömning ska framgå vilka alternativ till behandling som 

övervägts och motiv för vald behandling.  

SIP dokumenteras i verksamhetssystem samt i systemet LifeCare (gemensam system för kommun och 

region) 

 

Utredningsprocess 

• På första mötet med klienten beskrivs hur utredningens innehåll och hur den går till och en skattning av 

hur lång tid utredningen kommer att ta. 

• Kartläggning  

o Klientens beskrivning av problem och behov. 

o Vilka kontakter behöver tas? Inhämta samtycke.  

o Inhämta information från behandlare och/eller tidigare underlag 

o Genomföra ASI (kartläggningsinstrument) – görs av socialsekreterare eller klientens 

behandlare i öppenvård 

• Sammankalla till SIP, aktörsmöte eller samråd med hälso- och sjukvården, stöd till försörjning, 

ev andra samverkanspartners och personer som klienten vill ha med.*) 

o På mötet presenteras utredningen och tanken kring ev behandling på behandlingshem 

o Tydliggöra klientens behov/önskemål/motivation 

o Socialsekreterarens preliminära bedömning 

o Vad kan deltagare på SIP bidra med under behandlingstiden? 

o Hur ska planeringen se ut efter behandling? 

• Vårdsamordningen bjuds in till SIP eller till särskilt samråd med socialsekreterare i komplexa fall där 

för att vara en resurs för att hitta lämpligt behandlingshem som motsvarar klientens behov. 

*)Vårdsamordningen kan även vara en resurs för socialsekreteraren i ett tidigare skede och kan vara den 

som kallar till SIP och håller i mötet samt dokumenterar i LifeCare. 

• Utredning görs utifrån den utredningsmall som finns i verksamhetssystemet VIVA/IFO 

• Sammanställa utredning och bedöma vårdtid. 

• Leta lämpligt behandlingshem utifrån ramavtal och genomför digitala studiebesök/intervjuer. 

• Vid behov, planera med beroendecentrum för avgiftning, alternativt lämna prover via 

öppenvården. 

Page 36 of 185



 

 

2022-05-23 

 

 

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

 

 

• Vid placering skriver socialsekreteraren ett uppdrag/vårdplan till den verksamhet klienten beviljats 

placering hos.  Denna bygger på de behov som framkommit hos klienten under kartläggningen. 

• Socialsekreteraren ber också om att få ett placeringsavtal från verksamheten alternativt skickar ett. 

• Boka resa. 

• Meddela berörda samverkansparter att NN har kommit fram till behandlingshemmet och 

påbörjat sin behandling. 

Uppföljning placering 

• Kontinuerlig telefonkontakt med behandlingshemmet och klient.  

• Uppföljning 1 ggn/månad utifrån överenskommet uppdrag och vårdplan 

• Socialsekreteraren ansvarar för att uppföljningen genomförs och bedömer även vem som ska genomföra 

den. Om klienten har en upprättad behandlingskontakt med alkohol- och narkotikagruppens öppenvård 

kan det vara viktigt att ansvarig behandlare deltar i uppföljningen. Socialsekreterare kan även komma 

överens med vårdsamordnare om att denne sköter uppföljningen enl överenskommen plan. 

• Uppföljning SIP görs en eller flera gånger under behandlingstiden beroende på ök planering 

Avslut av insats 

• Ärendet avslutat av socialsekreterare när insatsen är avslutad, fortsatt planering enl SIP 

• Fortsatta insatser med t ex öppenvård missbruk, boendestöd, 

försörjningsstöd/arbetsmarknadsenhet, öppenvårdspsykiatrin 

 

 

Ett kvalitetsarbete är gjort i myndighetsutövningen för socialpsykiatri och missbruk. Till stöd för 

utredningsarbetet finns skrivet arbetsstöd som socialsektorerna har tillgång till i särskild mapp 

(sekretessmapp): V:\SOC\SEKRETESS\Socialsekreterare\2. Arbetsstöd missbruksvård\4. När klient 

placeras SoL 

 

Verksamheten har kännedom om och arbetar utifrån socialtjänstens ”Riktlinjer – myndighetsutövning” 

Riktlinjer för myndighetsutövning.pdf (pitea.se) samt ”Riktlinje gällande placeringsbeslut för vuxna 

vid missbruk och  beroende” 

https://insidan.it.pitea.se/BOKHYLLAN/F%C3%B6rvaltningar/SOC/Gemensamt/03%20Kvalitetshan

db%C3%B6cker/Kvalitetssystem%20SOL-

LSS/Riktlinje%20placeringsbeslut%20vuxna%20missbruk%20och%20beroende/Riktlinje%20placerin

gsbeslut%20missbruk%20och%20beroende.docx 

 

 

 

 

 

Gunilla Granqvist 

Enhetschef 

IFO 
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G – Beslut enligt SoL m.m. gällande personer med skadligt bruk och beroende 

Nuvarande lydelse 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende, familjehem eller 
särskilt boende 

4 kap 1 § SoL AU Observera LOU men 
också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1:2 Omplacering i hem för vård eller 
boende som inte innebär ökade 
kostnader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO 
 

För familjehem se 
B24.1, B24.1.1 

G2 Beslut om upphörande av 
biståndsinsats 

4 kap 1 § SoL Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 

 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för 
uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i 
form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § SoL Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 

 

 
Förslag till ny lydelse 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

G1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende, familjehem eller 
särskilt boende upp till fyra månader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk (IFO) 
Avdelningschef IFO 
 

Observera LOU men 
också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 

G1:2 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård (placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende, familjehem eller 
särskilt boende längre än fyra månader 

4 kap 1 § SoL AU  

G1:3 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
förlängd vård i hem för vård eller 
boende, familjehem eller särskilt 
boende där totaltiden överstiger fyra 
månader 

4 kap 1 § SoL AU  

G1:4 Placeringar för 
återhämtning/tillnyktring t ex 
Strandgården, Måviken, ingen 
tidsbegränsning 

4 kap 1 § SoL Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk (IFO) 
Avdelningschef IFO 

 

G1:5 Omplacering i hem för vård eller 
boende som inte innebär ökade 
kostnader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef enheten 
socialpsykiatri och 
missbruk (IFO) 
Avdelningschef IFO 

För familjehem se 
B24.1, B24.1.1 

G2 Beslut om upphörande av 
biståndsinsats 

4 kap 1 § SoL Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 

 

G3 Beslut om ersättning till kommunen för 
uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i 
form av plats vid hem för vård eller 
boende eller i familjehem 

8 kap 1 § SoL Handläggare Missbruk 
och socialpsykiatri 
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Förslag Föreningsbidrag KTR - 2022
Rörlig

bidragsdel 2022 2021

55,901

Förening 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Grundbidrag

Medlemsbidrag 

2022 2022 2021

Anhörigföreningen 0 0 0 0 0 84 111 77 82 5 000 4 584 9 584 9 088

FAMY 252 251 268 274 288 287 288 297 300 5 000 16 770 21 770 20 767

Allergiföreningen Piteå 194 189 170 180 171 161 172 168 141 5 000 7 882 12 882 13 919

IFS (Intresseföreningen för 

psykiskt funktionshindrade) 

(Upphört) 41 26 0 0 0 0

FSDB (Föreningen Sveriges 

Dövblinda 17 10 12 12 18 21 20 24 24 5 000 1 342 6 342 6 274

SRF (Synskadades riksförbund) 46 33 42 0 0 0 0 0 0 0 Vilande

Demensföreningen Piteå 120 140 150 150 135 131 108 94 94 5 000 5 255 10 255 9 990

RSMH Hälsan 75 72 61 56 46 25 25 28 21 5 000 1 174 6 174 6 486

Hörselskadades förening i Piteå 282 252 241 241 230 196 196 169 153 5 000 8 553 13 553 13 972

RTP Piteå Älvdal 40 25 32 32 35 20 32 30 60 5 000 3 354 8 354 6 593

Hjärt och lungsjukas förening 748 723 725 764 721 709 712 656 609 5 000 34 043 39 043 39 824

NHR (Neurologiskt 

handikappades riksförbund) 95 90 100 100 100 101 111 112 95 5 000 5 311 10 311 10 946

Piteå Diabetesföreningen 157 159 155 152 157 151 142 132 129 5 000 7 211 12 211 12 007

Reumatikerföreningen Piteå 453 467 495 516 517 490 508 469 448 5 000 25 043 30 043 29 898

Piteå FUB 220 220 220 207 185 179 161 153 146 5 000 8 161 13 161 13 122

Parkinsonsföreningen Piteå 51 50 50 56 51 53 63 66 51 5 000 2 851 7 851 8 504

Piteås dövas förening 30 29 27 24 23 21 20 21 22 5 000 1 230 6 230 6 115

ILCO distriktsförening fyrkanten 26 24 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bröstcancerföreningen i Piteå 52 42 50 44 46 46 49 47 40 5 000 2 236 7 236 7 495
Piteå Älvdals God Man och 

Förvaltareförening 54 56 60 62 57 53 53 0 0 0 0 Upphört

2 953 2 858 2 881 2 893 2 780 2 728 2 771 2 543 2 415 80 000 135 000 215 000 215 000

Administrativt bidrag 150 000 150 000

Summa bidrag 365 000 365 000

BUDGET 365 000 365 000

Medlemmar
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Datum 

2022-05-11 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

 

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

Underlag föreningsbidrag KTR 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     

 

Förening 
(PFC – Piteå funktionsrätt 
Centrum) 

Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år) 

VEP 2022 Budget 
2022 

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

varav män/kvinnor 

Anhörigföreningen 
 

Ja Ja Ja Ja 82 Kvinnor 67 % 
Män 33 % 

Bröstcancerföreningen Ja Ja Ja Ja 40     Kvinnor 100 % 

FSDB Nord Ja Ja Ja Ja 24 Kvinnor 71 %                      
Män 29 % 

Hörselskadades förening Ja 
 

Ja Ja Ja 153  Kvinnor 59 %                 
Män 41 % 

Piteå diabetesförening Ja Ja Ja Ja 129            Kvinnor 62 %                 
Män 38 % 

Piteå dövas förening Ja Ja Ja Ja 22                                 Kvinnor 64 %                 
Män 36 % 

Piteå FUB Ja Ja Ja Ja 146            Kvinnor 53 %                
Män 47 % 

RSMH  Ja 

 

Ja Ja Ja 21  Kvinnor 71 %                
Män 29 % 
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Förening 
(Funktionsrätt Piteå) 

Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år) 

VEP 2022 Budget 
2022 

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

varav män/kvinnor 

Astma-allergiföreningen Ja Ja Ja 
Aktiviteter 

Ja 141 Kvinnor 62 %                   
Män 38 % 

Demensföreningen Ja Ja Ja Ja 94 Kvinnor 68 %      
Män 32 % 

FAMY Ja Ja Ja Ja 300 Kvinnor 53 %                  
Män 47 % 

Hjärt/lungsjukas förening Ja Ja Ja Ja 609 
 

Kvinnor 66 %                 
Män 34 % 

Neuro Piteå Älvdal Ja Ja Ja Ja 95              Kvinnor 54 %                 
Män 46 % 

Parkinsonföreningen Ja 
 

Ja Ja 
(Kort) 

Ja 51                                 Kvinnor 51 %                 
Män 49 % 

Personskadeförbundet RTP Ja Ja Ja        
(Kort) 

Ja 60    
 

Kvinnor 67 % 
Män 33 % 

Reumatikerföreningen Ja Ja Ja Ja 448 Kvinnor 80 %                 
Män 20 % 
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Ärende 6 

Föreningsbidrag 
Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) 
2022 
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Bilaga 1

Förslag

Föreningsbidrag 2022

Pensionärsorganisationer PRO SPF SPF SKPF

Rönnen Häggen avd 67

Summa

Antal föreningar 8 1 1 1 11

Antal medlemmar 1 994 316 723 1 443 4 476

Anslag 2022 138 000

Kvar att fördela

Grundbidrag/förening 1438 11504 1438 1438 1438 15 818 122 182,00

Adm stöd/medlem 5,90 11 764,60 1 864,40 4 265,70 8 513,70 26 408,40 95 773,60

Kvar att fördela per medlem 21,3971

Aktivt stöd/medlem 21,3971 42 665,90 6 761,50 15 470,13 30 876,07 95 773,60 0,00

Aktivt stöd/medlem enl 

reglemente 19,60

Differens -1,80

Utbetalning 2022 till resp 

förening 65 934 10 064 21 174 40 828 138 000

Utbetalning 2022/medlem 33,07 31,85 29,29 28,29
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Bilaga 2

Förslag

Föreningsbidrag PRO 2022

Jä
vr

e

Sik
fo

rs

Ö
je

byn

Pite
å

In
fjä

rd
en

M
unks

und

Lån
gtr

äs
k

N
orr

fjä
rd

en

Tota
lt

Antal medlemmar 150 117 172 800 178 143 44 258 1862

Grundbidrag/kr per förening 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 11504

Adm stöd/kr per medlem 5,90 885,00 690,30 1 014,80 4 720,00 1 050,20 843,70 259,60 1 522,20 10 985,80

Aktivt stöd/kr per medlem 21,3971 3209,57 2503,47 3680,31 17117,71 3808,69 3059,79 941,47 5520,46 39841,48

Summa att utbetala 5 533 4 632 6 133 23 276 6 297 5 341 2 639 8 481 62 331

Per medlem 37 40 36 29 35 37 60 33
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Ärende 7 

Föreningsbidrag 
Kommunala 
Förebygganderådet (KFR) 
2022 
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Datum 

2022-05-16 
 

 

 
 

  

 

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

Underlag föreningsbidrag KFR 2022 

 

NotFörening Verksamhets- 
berättelse 
(föregående år) 

Årsmötes- 
protokoll 
(föregående år) 

VEP 2022 Budget 
2022 

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

RFSL Pite älvdal Ja Ja 
 

Ja Ja 44      (varav kvinnor 41 % och män 59 %) 
           Söker gb + medlb + verksb 

IOGT-NTO Ja 2022 Ja Ja 
 

79       (varav kvinnor 54 % och 46% män)            
Söker gb + medlb + verksb 

Länkarna 
Ej fått in fördelning kv/män 
Påmint 2 ggr 

Ja Ja Ja Ja 32       (varav kvinnor 00 % och män 00 %)  
            Söker grb + medlb + verksb  

Piteå – Älvdals brottsofferjour 
 

Ja 
 

2022 Ja 
Kort! 

Ja 
 

14       (varav 57 % kvinnor och 43 % män). 
            Söker grb + medlb + verksb  

Norrbottenss 
familjehemsförening 

Nej Nej Nej Nej Ingen ansökan 2022 

LP-kontaktens ideella förening 
 

Ja 2022 Ja Ja 305     (varav kvinnor 51 %  och män 49 %) 
            Söker grb + medlb + verksb 

Connextions Norrbotten 
 

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

FMN Norrbotten 
 

Nej Nej 
 

Nej Nej Ingen ansökan 2022 

Hopp Piteå mot sexuella 
övergrepp  

Nej Nej 
 

Nej Nej Ingen ansökan 2022 
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Verksamhetsbidrag sökta 2022 

Förening Sökt bidrag till Sökt 
summa 

Förslag till beslut, 
se excelfil 

RFSL Pite älvdal Bedriver verksamhet för HBTQIA-personer, samt allmänhet i lokalen Polstjärnan i Piteå. 
Kärlekscafé med info om HBTQIA och säkrare sex. Info vid utåtriktade arrangemang i 
samband med Piteå dansar och ler samt Nolia.  
Kostnader för lokal, inköp av varor till café och lokal. Informationsmaterial och 
kondomer.  
25 000:- 
 
Kommer att genomföra Pite Älv Pride aktiviteter i samarbete med Piteå dansar och ler, 
under PDOL 2022, 
I samband med World AIDS day informera om hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar. Kondomutdelning samt föreläsning.  
Regnbågsflaggor och blomband till parad under PDOL. 
Resa och logi föreläsare, kondomer samt förtäring. 
20 000:- 
 

45 000  

IOGT-NTO Anordna träffar/aktiviteter i drogfri miljö t ex café- och temakvällar, kultur- och 
musikarrangemang, föreläsningar, debatter, trivselkvällar t ex matlagning, frågetävlingar. 
Kostnader för: Förtäring, arvoden till kulturarbetare och föreläsare, tryckt material, 
särskilda personalkostnader (kvällar och helger), lokalkostnader.  
40 000:- 
  
Folknykterhetens vecka, Ljusmanifestation, stoppa langningen-kampanjer, pumpen 
frågesport, Musikleken, Kamratstöd, Drogkampen, Sober October, Vit jul, föreläsningar, 
bagarstugeaktivitet, Sober oktober. 
Huvudsakliga kostnader för att genomföra dessa aktiviteter: annonser, utskick, 
presentationsmaterial (flyers), förtäring (mat eller fika), gästföreläsare, 
förbrukningsmaterial, lokalkostnad, resor, uppehälle.  
35 000:- 

 

75 000  
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Länkarna Kurser, kamratstöd, hjälp att hitta andra aktiviteter att ersätta beroendet med. Låta 
medlemmarna komma till lokalen där det är nolltolerans, för att prata med någon som 
förstår eller bara vara social över en kopp kaffe, spela kort etc.  

Middagar, aktiviteter och utflykter. (Kostar, men håller medlemmarna i bättre mående.) 

170 000:- 

En kvinno-/tjejgrupp med eventuellt självförsvar. (avvaktar de med se nedan) 

En ”Länkdag” med info om ett aktuellt ämne till allmänheten och grupper i arbetslivet. 
(avvaktar de med till förmån för en veckoslutskurs, se nedan) 

En veckoslutskurs med utbildning är ett önskemål som vi eventuellt kan genomföra 
senare i höst 

28 000:- 

 
198 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piteå – Älvdals 
brottsofferjour 

Att kontakta och bistå brottsoffer som blivit utsatta. Ge råd för att få ek. stöd och hjälp 
från misstänkte, försäkringsbolag, Brottsoffermyndigheten. Lyssna på deras utsatta 
situation och ev ge råd för att få annan hjälp. Förbereda och medfölja till rättegång i 
Tings- och Hovrätt. 

 
Utbildning och fortbildning av stöd och vittnesstödpersoner. Kostnader i samband med 
rättegångar i Luleå, reseersättningar, ökade omkostnader. Materialinköp för ut- och 
fortbildning. Lokalhyra. 

90 000  

Norrbottens 
familjehemsförening 

Ingen ansökan 2022   

 

LP-kontaktens 
ideella förening i 
Piteå 

 
Kaffe och smörgås samt enkel lunch på fredagar. Cafékvällar på torsdagar varannan 
vecka. Kvinnogrupp tisdagar. Öppet kväll/natt vid cruising, examen, PDOL och liknande. 
Stödjer brukare i kontakt med socialförvaltningen, polis, kriminalvård, psyk och 
sjukvårdsinrättningar. Besöker personer på rätts psyk och erbjuder dem arbetsträning 
och praktik. Motiverar till ett drogfritt liv och förebygger risken för återfall. Hembesök vid 

205 000  
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behov. Delar ut mer mat än någonsin, får färdiga matlådor från Munksundsgården och 
ibland Böle fisk. Kan vid behov dela med till Familjens hus, flykting och Strömgården. 
Träffar och stöttar enskilda personer som så önskar. PMU börjar återhämta sig ekonomi, 
vilket behövs för våra framtida planer. Trots detta är förhoppningen att få ett högre 
bidrag, då man önskar anställa en ny kvinna med högre utbildning som matchar behovet 
i verksamheten, för den enda kvinnliga anställda har gått vidare till annan anställning. 
(Detta kommer tyvärr innebära ett större tryck på föreningskassan.) 
 
Beskrivning av kostnader för att genomföra denna verksamhet: Kostnader för lokal, 
föreståndare på heltid, två halvtidstjänster (män). Vill anställa kvinna helst på heltid. 
175 000 
 
Särskilda aktiviteter: Förhoppning att kunna ordna midsommarfirande med grillning, 
kanske någon utflykt. Sen blir årets LP-läger i Arjeplog av. 
 
Kostnad för förplägnad, resor och övernattningar. 
30 000 

Connextions Drogfri och nykter verksamhet. Erbjuder socialt nätverk och gemenskap inom 
målgruppen och deras anhöriga. Man kan komma förbi när det finns personer på plats, 
på ett fika eller samtal. Man kan få hjälp med att låna en dator, skrivare, få hjälp med 
myndighetskontakter, hjälp med att skriva ansökningar, eller annat som behövs, leta 
jobb, praktik, arbetsträning och annat stöd som just då är aktuellt. Erbjuder att skapa 
aktiviteter under kvällstid, även utanför föreningens lokaler, anpassat utifrån önskemål. 
 
Kostnader för verksamhetslokaler 13 450 kr inklusive förråd, el och parkering.  
Kostnader för bredband, skrivare, telefon, kaffe och annat i samband med kvälls- och 
helgaktiviteter som t ex matlagningskvällar lördagsfrukost m.m. Kostnader i samband 
med medlemsaktiviteter samt till engångsmaterial och annan litteratur samt 
gruppmaterial till kurs- och studiecirkelaktiviteter.  Samt i samband med den löpande 
anhörig- och individsstödsverksamheten där det också ingår samtalsgrupper av olika slag. 
Kostnaden för denna verksamhet är totalt 43 450 kr, för året 2022  
 
43 450 kr 
 
PDOL 2022: Delaktiga och medarrangörer till alkohol och drogfria området ”Chilla med 
PDOL 2022”. Området är ett samarbete mellan föreningen, PDOL, PT och Sparbanken 

78 450  
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Nord, där fokus dagtid är att skapa en oas för barn, unga och familjer. På kvällstid gör 
föreningen olika förebyggande insatser mot droger, alkohol och problematiker bland 
unga, där ”blåsa grönt” är huvudaktiviteten. En tävling för dem mellan 13 och 18 år där 
föräldrarna kan anmäla sina unga att blåsa innan hemfärd. Man är då med i dragningen 
av olika priser, där 1:a pris är ett komplett körkortspaket. 
 
Kostnaden för ”Chilla med PDOL” är för föreningen under 2022 sammanlagt 35 000 kr, 
och detta går till inköp av både material och utrustning i samband med ”Blåsa grönt-
tävlingen” samt till förbrukningsvaror och annat. Här har även omställning till digitalt 
räknats in.  
 
35 000 kr 

FMN Norrbotten 

 

Ingen ansökan 2022   

HOPP – Piteå 
Förening mot sexuella 
övergrepp 

Ingen ansökan 2022  
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Uppföljning av verksamhetsbidrag 2021  

Förening Sökt bidrag till 2021 Erhållen summa 
verksamhets-
bidrag 2021 

Uppföljning av 2021 i 
verksamhetsberättelse/årsberättelse 
för 2021 

RFSL Pite älvdal 1. Kärlekscafé digitalt under restriktioner och fysiskt när 
det är möjligt. Information och stöd till HBTQI-personer. 
Mobilt utecafé sommaren 2021 i anslutning till lokalen 
Polstjärnan. Caféverksamhet 15 000,-, Info och stöd 
digitalt och fysiskt 5000,-  (20 000,-) 
 

2. Pite Älv Pride fysiskt, om möjligt, annars digitalt 
alternativ hösten 2021. Pite  
Älv Pride Öppen dag hösten 2021 fysiskt, om möjligt, 
annars digitalt. World Aids Day, 1 december fysiskt på 
Kaleido. Start av ungdomsgrupp för HBTQI-personer. 
(22 000,-) 

 

40 000 OK mot erhållet bidrag! 

IOGT-NTO 1. Anordna träffar/aktiviteter i alkoholfri miljö t ex café- 
och temakvällar, kulturarrangemang, trivselkvällar t ex 
matlagning, frågetävlingar och språkcafé. (Kostnad: Se 
budget) 

2. Folknykterhetens vecka, Ljusmanifestation, pumpen, 
Musikleken, Dragkampen, Vit jul, föreläsningar, 
bagarstugeaktivitet, språkcafé, studiecirklar, Sober 
oktober, 1a majrundan. Huvudsakliga kostnader för att 
genomföra dessa aktiviteter: annonser, utskick, 
förtäring (mat eller fika), gästföreläsare, material, 
underhållning, lokalkostnad, uppehälle. (75 000,-) 
 

50 000 
 

OK mot erhållet bidrag! 

Länkarna 1. Kamratstöd, drogfria aktiviteter, samtal, kurser. Länkarna 
bjuder medlemmarna på det mesta p.g.a. deras dåliga 

149 500 OK mot erhållet bidrag 
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ekonomi, gäller såväl fika, mat och kurser. Pengar sökt till 
förplägnad och kurskostnader. (170 000,-) 

 
2. Kvinno-/tjejgrupp (önskemål om fortsättning) ev. med 

inslag av självförsvar. Föreläsning om Cannabis till 
allmänheten (fick flyttas till framtiden i fjol). 
Veckoslutskurs med utbildning. (54 000,-) 
 

Piteå – Älvdals 
brottsofferjour 

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

Förbereda och medfölja till rättegångar.  
 

2. Kostnader söks för utbildning/fortbildning till stöd- och 
vittnespersoner, kostnader i samband med rättegångar i 
Luleå, reseersättningar och ökade omkostnader, 
utbildningsmaterial och lokalhyra. 

62 500 

 

OK mot erhållet bidrag! 

Norrbottens 
familjehemsförening 

 

1. Ingen ansökan har inkommit trots påminnelse. 2021 
 

0 Ingen ansökan 2021 och 2022 

LP-kontaktens 
ideella förening 

 

1. Kaffe och smörgås samt enkel lunch på fredagar. 
Cafékvällar på torsdagar varannan vecka. Kvinnogrupp 
tisdagar. Öppet kväll/natt vid cruising, examen, PDOL och 
liknande. Stödjer brukare vid myndighetskontakter. Besök 
på rättspsyk och hembesök. Går ut på att motivera till ett 
drogfritt liv och förebygga återfall. 

Önskar högre bidrag än tidigare. Pengar söks till lokal, 
fika, mat samt personalkostnader. (150 000,-) 
 

95 500 Ok mot erhållet bidrag 
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2. Midsommar, grillning, utflykt, läger. Pengar söks till mat, 
resor och övernattningar vid aktiviteter. (30 000,-) 
 

Connextions  

 

1. Drogfri och nykter verksamhet. Erbjuder socialt nätverk 
och gemenskap inom målgruppen och deras anhöriga. 
Kostnader för verksamhetslokaler (13 450 kr/år) inkl. 
förråd el och parkering. Utöver detta tillkommer 
kostnader för bredband, skrivare, telefon, kaffe och 
annat i samband med kvälls- och helgaktiviteter.  (tex 
matlagningskvällar, lördagsfrukost m.m.) Kostnader i 
samband med medlemsaktiviteter, engångsmaterial, 
gruppmaterial till kurs- och studiecirkelaktiviteter samt i 
samband med den löpande anhörig- och 
individstödsverksamheten där det ingår samtalsgrupper 
av olika slag.  Kostnad för denna verksamhet för 2021 är 
92 590,-  (106 010,- ) 
 

2. Särskilda aktiviteter: Kommer att ansvara för PDOLs 
alkohol- och drogfria koncept ”Chilla med PDOL” 
(alkoholfri mötesplats för barn, unga och familjer). 
Föreningen kommer att under 2021 få gå en utbildning 
som Avstampet Utbildning AB i Älvsbyn erbjuder om 12 
stegs metoder.  Kostnader för Chilla med PDOL 25 000,- 
(material, utrustning i samband med Blåsa Grönt-
tävlingen, förbrukningsvaror m.m.  omställning till 
digitalt har även räknats in.) kostnaden för 6 personer  
att gå utbildningen med 12 stegs metoder är med rabatt 
som de erhåller totalt 30 000 kr. (55 000) 

94 500 
 
 
 

OK mot erhållet bidrag! 

FMN Norrbotten 

 

Stödsamtal för/till närstående, förebyggande 
föreläsningar mot droger, samtalsgrupp för närstående. 
 

Erbjuda hjälp till självhjälp för anhöriga. Ha stödsamtal, 
självhjälpsmöten och temakvällar. Ordna julmiddag och 
andra trevliga ”må bra-träffar”. Debattera i media. 
Marknadsföra FMN på hemsida och FB. Samarbeta med 

24 000 Ingen ansökan 2022 
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skolorna. Delta i brukarråd, utvecklings- och 
samarbetsgrupper samt KFR i Piteå. Utveckla Craft i 
verksamheten. Genomföra föreläsningar för elever åk. 
9, samt till föräldrar och andra närstående i Arjeplog. 

HOPP – Piteå 
Förening mot sexuella 
övergrepp 

Avser att bjuda in Paula Heljestrand, leg Psykoterapeut 
med specialitet på trauman efter sexuella övergrepp. Det 
blir 3 heldagar med föreläsningar och gruppsamtal.  
Arvode (Paula): 9000 kr 
Resor: Arlanda Luleå, 3500 kr 
Mat och logi (Paula): 2000 kr 

Faktagranskning av psykoterapeut Paula Heljestrand   
2 000 kr 

 

10 000 

 

Ingen ansökan 2022 
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Föreningsbidrag - KFR - 2022

Medlemsbidrag + Grundbidrag

Bil Förening Medlemmar

Sökt Medlems- 

bidrag

Sökt 

Grundbidrag

Summa sökt 

medlems- & 

grundbidrag

Förslag till 

medlems- & 

grundbidrag

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0

2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 44 2 200 5 000 7 200 7 200

3 IOGT-NTO 79 3 950 5 000 8 950 8 950

4 Länkarna 32 1 600 5 000 6 600 6 600

5 Piteå - Älvdals brottsofferjour 14 700 5 000 5 700 5 700

6 LP-kontaktens ideella förening 305 15 250 5 000 20 250 20 250

7 Connextions Norrbotten 14 700 5 000 5 700 5 700

8 FMN Norrbotten 0 0 0 0

9 BRIS 0 0 0

9 Norrbotterns familjehmsförening 0 0 0

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 0 0 0 0

Summa 488 24 400 30 000 54 400 54 400

Antal föreningar 6

VHT bidrag att fördela

545 600

Totalbudget 600 000

Fördelning

Medlemsbidrag 4% 24 400 50 kr/medlem

Grundbidrag 5% 30 000 5 000 kr/förening

Verksamhetsbidrag 91% 545 600 545 600 att fördela

Summa 100% 600 000
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Verksamhetsbidrag

Bil Förening

Erhållet 

verksamhet- 

bidrag 2021

Sökt 

verksamhets- 

bidrag 2022

Förslag till 

verksamhets- 

bidrag 2022

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 0

2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 40 000 45 000 45 000

3 IOGT-NTO 50 000 75 000 71 000

4 Länkarna 149 500 198 000 131 000

5 Piteå - Älvdals brottsofferjour 62 500 90 000 86 600

6 LP-kontaktens ideella förening 95 500 205 000 136 000

7 Connextions Norrbotten 94 500 78 450 76 000

8 FMN Norrbotten 24 000

8 BRIS

9 Norrbottens familjehemsförening

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 10000 Kvar att fördela Vht bidrag att fördela

Summa 526 000 691 450 545 600 0 545 600

Förslag till beslut

Bil Förening

Erhållet 

bidrag 2021

Medlems- & 

grundbidrag

Verksamhets- 

bidrag

Summa 

bidrag 2022

1 Kvinnojouren (vilande förening) 0 0 0 0

2 RFSL Pite älvdal (fd Nord) 48 300 7 200 45 000 52 200

3 IOGT-NTO 59 050 8 950 71 000 79 950

4 Länkarna 156 050 6 600 131 000 137 600

5 Piteå - Älvdals brottsofferjour 68 200 5 700 86 600 92 300

6 LP-kontaktens ideella förening 117 600 20 250 136 000 156 250

7 Connextions Norrbotten 100 150 5 700 76 000 81 700

8 FMN Norrbotten 35 150 0 0 0

9 BRIS 0 0 0 0

9 Norrbottens familjehemsförening 0 0 0 0

10 Hopp Piteå mot sexuella övergrepp 15 500 0 0 0

Summa 600 000 54 400 545 600 600 000
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Socialchefens inriktning till verksamheten 
 
Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. 

Kommunfullmäktiges reglemente anger socialnämndens ansvar. Socialnämndens verksamhetsplan 

och den statliga styrningen utgör grunden för förvaltningens uppdrag. Dessutom styr kommunchefen 

kommunens förvaltningar med anvisningar och ledningsuppdrag. Styrningen är sammanhängande 

men omfattande och ibland komplex. Socialchefens inriktningsplan ska läsas som en tolkning av 

den styrningen med syfte att lämna konkret vägledning till verksamheten i form av uppdrag och 

en beställning av verksamhetsutveckling.  

 

Inriktningen innehåller funktionsspecifika uppdragsbeskrivningar till avdelningschefer och 

strategiska funktioner i sitt ledningsuppdrag och kommer löpande under året att följas upp och 

utvärderas i resultatdialoger. Socialchefens inriktning till verksamheten är därmed både en styrning 

och en uttalad förväntan på vad vi tillsammans ska lyckas med. Inriktningsplanen utgör även 

tolkningen av de mål och uppdrag som återfinns i socialnämnden verksamhetsplan.  

 
 

 

Socialnämndens prioriterade styrsignaler till förvaltningen 
 

Socialnämndens beskrivning av en bra socialtjänst för medborgarna 

• Att socialtjänsten fullföljer sina skyldigheter gentemot medborgarna så att medborgarna får 

de insatser de har rätt till och behov av. 

• Att socialtjänsten aktivt förebygger sociala missförhållanden. 

• Att socialtjänsten utvärderar sitt arbete och bedriver ett aktivt förbättringsarbete.  

 

Socialnämndens verksamhetsidé 

• Socialtjänsten ska på ett effektivt sätt ge medborgarna service, stöd, vård, omsorg och skydd.   

• Socialtjänsten ska genom ett lättillgängligt och respektfullt bemötande bidra till individens 

förutsättningar att leva ett självständigt och värdigt liv. Mötet med individen ska präglas av 

tydlighet, öppenhet, delaktighet och omtanke.  

• Socialtjänstens verksamhet ska kontinuerligt utvecklas för att svara mot samhällsförändringar 

och medborgarnas behov.  

 
 
 

Översiktskarta – Från vision till resultat och hur allt hänger samman 
 
Vision, mål och ledningsprinciper vid Piteå kommun (på lång sikt) 

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att – det är hit man kommer när man 

kommer hem” 

 
Vision Socialtjänsten (på lång sikt) 

”En stark socialtjänst, ett starkt Piteå” 

 
Socialnämndens prioriterade målbilder  

- Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser.    
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- Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande 
förbättringskultur. 

 
- Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra 

aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa 
utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser.  
 

 

 

  Socialtjänstens strategiska utvecklingsplaner (på ett till tre års sikt) 
• Tillitsbaserad ledning 

• Processer och ledning av samverkan 

• Hälso- och sjukvård 

• Kompetensförsörjning- plan finns  

• Bemanning - plan finns 

• Arbetsmiljö 

• Kvalité - plan finns 

• Lokaler och inköp 

• IT- plan finns, kommer att revideras av ledningsgruppen  

• Kommunikation 

• Ekonomi – plan finns 

 
 

 
Tillsammans lyckas vi genom (i vardagen) 

- Medarbetardriven utvecklingskraft med mod att pröva något nytt och tålamod att låta det nya 

sätta sig ”100 förbättringar för en stark socialtjänst” Följ upp och avsluta #100förbättringar 

 
 
Socialtjänstens ekonomiska utgångsläge och handlingsplan 
Det ekonomiska utgångsläget för socialtjänsten har under många år präglats av ett budgetunderskott 

med en allvarlig och dramatisk försämring under åren 2014 till 2018 (-47,8 mkr). Ökningen 

bromsades upp under 2019 genom särskilda insatser inom det som tidigare utgjordes av avdelningen 

Stöd till barn och familjer. Kostnaderna har i stället ökat inom äldreomsorgen. Vid socialnämndens 

årsbokslut samma år redovisades ett budgetunderskott med -51,9 mkr. 

 

I inriktningen från socialchefen till verksamheten utgör det ekonomiska perspektivet en av de två 

mest övergripande utgångspunkterna. Att bedriva socialtjänst inom de ekonomiska ramar som den 

politiska styrningen tilldelat oss är en given utgångspunkt och även en förtroendefråga för 

kommunens demokratiska grundprincip om politisk styrning. Ekonomisk hushållning med resurser 

och kvalité på socialtjänst till våra medborgare utgör därmed (de två) utgångspunkterna för 

socialchefens uppdrag.  
o Ekonomisk handlingsplan revideras årligen och fastställs av nämnd  
o Handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet antogs av nämnden i december 2021 

 

I följande avsnitt anges med särskild notering - de uppdrag som redan idag är ekonomiska och 

kvalitativa fokusområden, och ingår i den mer omfattande handlingsplanen för respektive område 

(ekonomi och kvalité) inför 2022 och 2023. 
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-”Vi ska möta framtiden genom att göra oss bättre och mindre kostsam med utgångspunkt att vara en 

så bra socialtjänst som möjligt till så många som möjligt”.  

    

 

Prioriterade och övergripande uppdrag för all vår verksamhet inför 2022 

mot 2023 
 

• Utveckla ett tillitsbaserat lednings- och styrsystem mot alltmer självstyrande och samverkande 

arbetslag över fysiska, professions- eller organisatoriska gränser  

Vi vill genom ett förändrat synsätt på ledning skapa starka alltmer välmående, självgående, 

samverkande och utvecklingsdrivna arbetslag genom att minska övergripande detaljstyrning 

och öka mandat och ledningskraften i kärnverksamheten. På lång sikt främjar det både 

arbetsmiljö, kompetensförsörjning och en medarbetardriven utveckling som gör verksamheten 

både bättre och som kan räcka till fler.  

 

• Implementera en ny Fortsätta arbetet med ekonomisk internbudgetfördelningen och utveckla vår 

hushållning av de ekonomiska och personella resurserna  

Vi återskapar en väl fungerande ekonomisk styrnings- och budgetmodell och bredd 

implementerar vår bemanningsstrategi. På både kort och lång sikt innebär god hushållning 

med våra resurser en socialtjänst som räcker till fler och utgör tillika grunden i den 

långsiktiga ekonomiska handlingsplanen mot budget i balans. 

 

• Utveckla och förankra vårt systematiska ledningssystem (målstyrning-, kvalité-, arbetsmiljö- och 

budgetuppföljning) från/till nämnd och kärnverksamhet  

Vi utvecklar ledningssystemets alla delar med egenkontroll i våra arbetslag, systematik mot 

aggregerad nivå och ett kvalitetssystem som på ett naturligt sätt tar sig uttryck vid både 

arbetsplatsträffar, ledningsmöten och politisk styrning (den röda kvalitetstråden). 

 

• Förstärka och förbättra attraktionen som socialtjänst tillika som arbetsgivare  

Vi är alla goda ambassadörer för socialtjänsten och jobbar målmedvetet och tillsammans som 

ett lag med att förbättra verksamheten och stärka attraktionen som arbetsgivare. Vi värnar 

särskilt om de medarbetare som idag utgör vår socialtjänst och vi lockar till oss många nya 

medarbetare i framtiden. 

 

• Utveckla den operativa verksamheten mot ett allt större samagerande internt över organisations- 

och professionsgränser och drar nytta av de geografiska förutsättningar där vår verksamhet 

bedrivs  

Vi utvecklar nya operativa arbetssätt och vi jobbar i allt större utsträckning tillsammans i 

kompetensteam utifrån medborgarens behov (personcentrerat), medarbetarens kompetens och 

i arbetsprocesser som främjar både ökad kvalité och en socialtjänst som kan räcka till fler. 
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Särskilda uppdrag till strategiska funktioner i socialtjänstens ledning 
 

Avdelningschef för verksamhetsstödfår i uppdrag att 

 

- Säkerställa ett samlat och förvaltningsövergripande administrativt stöd nära den kärnverksamhet 

med ledare och medarbetare som den har till uppgift att stötta 

 

- Genom bemanningsenheten utgöra stöd till- och ledning av en sammanhållen och 

förvaltningsövergripande strategi avseende schemahandläggning som utgår från verksamhetens 

behov men i övrigt visar stor hänsyn till olika varianter av hälsofrämjande schemalösningar 

(ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Leda automatiseringen av övergripande administrativa processer och utveckla socialtjänstens 

generella mognad mot nya arbetssätt relaterat till digitalisering av våra stödprocesser (ingår 

tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Utveckla den politiska- och förvaltningsövergripande ärendeprocessen avseende 

nämndsekretariat mot förvaltning och omvänt 
 

 

Operativ omsorgschef får i uppdrag att 

 

- Drift av EN ingång till socialtjänsten och leda förvaltningens operativa behov av samagerande 

kompetensteam utifrån aktuella frågeställningar över interna eller externa verksamhetsgränser 

utifrån medborgarens behov (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Säkerställa socialtjänstens del av implementation och metodik kopplat till SamSoc[1] samverkan 

(projekt) där försörjningsstöd förblir en väl integrerad och tydlig del av socialtjänstens ingång för 

våra medborgare (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) Klart, plockas bort. 

 

- Utveckla, samordna och operativt leda övergripande avtalssamverkan mot andra kommuner eller 

samagerande med andra huvudmän inom socialtjänstens verksamhetsområde (ingår tillika i 

ekonomisk handlingsplan) 

 

- Hålla ihop och samordna förvaltningens arbete i frågor gällande samverkan med regionen, fokus 

på Nära vårdomställningen och målgruppen inom samsjuklighetsområdet. 

 

- Fortsatt utveckla arbetat med den sekundära bostadsmarknaden både vad gäller det som specifikt 

är ett uppdrag för socialtjänsten till exempel ”Bostad först” samt de delar som kräver 

samagerande med andra aktörer.  

 

- Säkerställa god ekonomisk hushållning av ekonomiska och personella resurser kopplat till att 

erbjuda boende och omsorg företrädesvis vid särskilt boende som alternativ till de mest svåra och 

stora insatser inom hemtjänsten (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

 
[1] Gemensamt projekt mellan social- och samhällsbyggnadsförvaltningen med syfte att öka individens möjlighet till egen 

försörjning 
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- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité 

och patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 

 

 

Avdelningschef för ordinärt boende får i uppdrag att 

 

- Arbeta vidare med förändringsarbetet gällande att gå från detaljstyrning i hemtjänsten till ett mer 

tillitsbaserat arbetssätt. Vilket leder till ökat självstyre och beslutsmandat i arbetslagen avseende 

hur verkställighet planeras och hur tid och insatser genomförs samt förbättrad kvalitet för 

brukaren och förbättrad arbetsmiljö för personalen.  

 

- Genomföra pilotprojekt för att hitta rätt arbetsmodell för tillitsbaserad styrning, som även 

innehåller rehabilitering/träning i vardagsmoment. 

 

- Stegvis implementera differentierade arbetsuppgifter i kompetensteam utifrån brukarens behov, 

medarbetarens kompetens och geografiska förutsättningar. Tanken med differentiering av 

arbetsuppgifter är att alla behövs men för olika arbetsuppgifter, där kompetensteam skapas. En 

kompetenstrappa som beskriver de olika arbetsrollerna/funktionerna bör tas fram där krav och 

kompetens för de olika arbetsfunktionerna tydligt framgår. Detta öppnar också möjligheter för 

fler karriärvägar och kompetensutveckling. Arbetet hänger samman med bemanningsstrategi och 

schemaplanering samt införande av fast omsorgskontakt. (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) 

 

- Utveckling och implementering av förändrad (ny) verksamhetsinriktning vid Trädgårdens 

äldrecenter. Uppföljning av inriktning och verksamheten sker 2022 (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) 

 

- Särskilt fokus på den fortsatta implementationen av bemanningsstrategi och god hushållning av 

ekonomiska och personella resurser. Arbeta för att aktivt minska antalet timvikarier (ingår tillika 

i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité och 

patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 

 

 

 

Avdelningschef för särskilt boende för äldre får i uppdrag att 
 
- Genomföra ett eller flera projekt för renodling av roller (differentiering av arbetsuppgifter) med 

beaktande av brukarfokus, medarbetarens kompetens och geografiska förutsättningar (ingår 

även i ekonomisk handlingsplan). Efter utvärdering implementera inom hela avdelningen med 

syfte att använda kompetens på rätt sätt.  

      

- Fortsatt fokus på bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella 

resurser (ingår även i ekonomisk handlingsplan). Målsättningen är att gå mot att nyttja färre 

vikarietimmar till förmån för fler fasta anställningar samt att i högre utsträckning täcka den 

frånvaro som finns på arbetsplatserna genom ökad grundbemanning. 
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- Genomföra aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité- och 

patientsäkerhet, samt avdelningens övriga planer. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och 

patientsäkerhet) 

 

-  Utveckla ett koncept för hälsosamma arbetsplatser som stödjer arbetet för ökade frisktal, metoden 

ska vara implementeringsbar vid samtliga arbetsplatser.  

 
 
 

 

Avdelningschef för psykosocialt stöd till vuxna och dagliga verksamhet får i uppdrag att 

 

- Utveckla och införa kombitjänster i verksamheten utifrån verksamhetsmässiga och geografiska 

förutsättningar (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) Klart 

 

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

bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd i vardagen (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan)  

 

- Tydliggöra inriktning och målsättning för nuvarande boendealternativ inom avdelningen. 

 

- Särskilt fokus på implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och 

personella resurser. Fortsätta de påbörjade arbetet med att nyttja lägre andel timvikarier i 

verksamheterna. (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité- och 

patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 

 

 

 

Avdelningschef för individ och familjeomsorg får i uppdrag att 

 

- Säkerställa bra kapacitet på kvalitativa hemmaplanslösningar för öppenvård för vuxna i missbruk 

och fortsätta minska beroendet och kostnaden av institutionsvård, med alternativ som motsvarar 

behovet. (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Säkerställa en fortsatt hög kapacitet på kvalitativa hemmaplanslösningar för öppenvård till barn 

och unga 

 

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

familjehem och institutionsvård till ett minimum när så ej behov föreligger (ingår tillika i 

ekonomisk handlingsplan) 

                                                                                                         

- Utveckla avdelningens samagerande med andra förvaltningar och huvudmän avseende tidiga och 

förebyggande insatser kopplat till barn och unga. Skapa gemensamma överenskommelser som 

utvecklar och stärker befintliga samverkansformer samt skapar nya former för samverkan där 

behov finns. 

 

- Utveckla förutsättningarna för ökade intäkter kopplat till den verksamhet som bedrivs inom 

avdelningens verksamhetsområde (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) Klart 
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- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité och 

patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 

 

- Utveckla former inom samtliga enheter för nätverksbaserade lösningar i enskilda ärenden, 

samagera i privata och professionella nätverk. 
 

 

 

Avdelningschef för stöd till funktionsnedsatta får i uppdrag att 

 

- Öka förutsättningarna till- och fortsätta samverkan med andra avdelningar avseende personella 

resurser (implementera Time Care och införa kombitjänster i verksamheten), se över 

förutsättningarna för heltidsanställningar. (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Särskilt fokus på implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och 

personella resurser. Arbeta för att aktivt minska antalet timvikarier (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) 

 

- Utveckla och skapa en stabil grund för korttidsverksamheten, följa och analysera beläggningen. 

 

- Särskild översyn av schablonersättning till privata assistansbolag (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) Utgår, frågan utredd. 

 

- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité och 

patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 

 

 

 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård får i uppdrag att 

 

- Säkerställa ett minimum- och beroenden av hyrsjuksköterskor i verksamheten (ingår tillika i 

ekonomisk handlingsplan) 

 

- Implementera nya arbetssätt för ökad intern operativ samverkan och stöd till sjuksköterskor i 

vardagen, utveckla metod för att fördela resurser. 

 

- Särskilt fokus på att minska kostnader relaterat till hjälpmedel (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) 

 

- Utveckla aktiviteter som leder till ökad måluppfyllelse utifrån handlingsplanen för kvalité och 

patientsäkerhet. (ingår tillika i handlingsplan för kvalité och patientsäkerhet) 
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Ekonomicontroller får i uppdrag att 

 

- Ge stöd och strategisk vägledning avseende ekonomiska handlingsplanen. (ingår tillika i 

ekonomisk handlingsplan) 

 

- Löpande analysera kostnadsutfall och utveckla den ekonomiska kunskapen i både 

förvaltningsledning och kärnverksamhet avseende kostnadsdrivande faktorer i vardagen (ingår 

tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

- Säkerställa rutin för god uppföljning och analys i uppdraget att särredovisa utfall kopplat till den 

påverkan som Coronapandemi haft/har på socialtjänsten med koppling till det föregående 

ekonomiska året 2020 mot 2021 (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) får i uppdrag att 

 

- Ge särskilt stöd och vägledning till chefer i ansvaret att utveckla egenkontroll i arbetslagen 

 

 

Särskilt ansvarig samordnare (SAS) får i uppdrag att 

 

- Ge särskilt stöd och vägledning till chefer i ansvaret att utveckla egenkontroll i arbetslagen och 

systematiken (digitalisering) avseende klagomålshantering i socialtjänstens verksamhet 

 

 

Socialtjänstens bemannings- och planeringsenhet får i uppdrag att 

 

- Samordna arbetet avseende en hållbar, långsiktig bemanningsstrategi, utveckla kompetensen i 

schemanätverken.  Bidra med särskilt fokus och kunskap i kompetensförsörjningsfrågor ur 

strategiska perspektiv. (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

 

Socialtjänstens fastighets- och inköpsstrateg får i uppdrag att 

 

- Samordna och utveckla förvaltningens inköps- och fastighetsstrategi för god och långsiktig 

ekonomisk hushållning av resurserna (ingår tillika i ekonomisk handlingsplan) 

 

 

Socialtjänstens IT-strateg får i uppdrag att 

 

- Samordna och utveckla förvaltningens digitala plattform och mognad för att effektivisera 

arbetsprocesserna och tekniken som stöd till verksamheten (ingår tillika i ekonomisk 

handlingsplan) 

 

 

Socialtjänstens kommunikatör får i uppdrag att 

 

- Samordna och utveckla socialtjänstens övergripande strategiska kommunikationsplan samt 

utgöra stöd för chefer och verksamhet i olika kommunikativa behov som uppstår i vardagen 
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Hur lyckas vi nå resultat? 
Vår strategi för att lyckas är enkel men det är inte enkelt att lyckas. Vi gör det här tillsammans och vi 

når våra mål genom det goda ledarskapet, medarbetarskapet och genom att främja en 

medarbetardriven utvecklingskraft med mod att pröva något nytt och tålamod att låta det nya sätta 

sig. Vi jobbar med fokus på förbättringar och förändrade arbetssätt. Vi ska behålla det som är stabilt 

och bra, men utveckla och anpassa oss till nya förutsättningar för att kunna erbjuda så bra omsorg 

som möjligt till så många som möjligt och i en arbetsmiljö för oss alla att vara stolta över. Rätt 

förutsättningar utvecklar vi tillsammans som ett lag utifrån våra olika roller som medarbetare, ledare 

och politiker. Vi ska göra vår socialtjänst både starkare och mindre kostsam och vi gör det för dem vi 

är till för och för oss själva. 

 

 

 

Uppföljning och återrapportering till socialnämnd   
Uppdragen från socialchef till verksamheten följs upp i individuella samtal och uppdragsdialoger, 

delvis i samband med årsredovisningar och inför att ny verksamhetsplan ska fastställas av nämnd. 

Uppdragen ska i övrigt integreras, utifrån vad som är möjligt i den övergripande systematik som 

avser nämndens systematiska och övergripande måluppföljningsarbete, (verksamhetsplan och 

årsredovisning).  Verksamhetens tertialredovisningar till nämnden bidrar till en kontinuerlig 

uppföljning och dialog om aktuella uppdrag.  

 

 

 

 

Piteå 4 juni 2022 

 

 

Eva Börjesson Öman 

Socialchef 

Piteå kommun 
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Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett systematiskt 
förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras och leder till åtgärder 
som samordnas och genomförs, samt följs upp. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rutiner och till viss 
del stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer dock att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras samt att stödet behöver utvecklas. Vidare 
bedömer vi att aktiviteter och åtgärder inte ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där 
kartläggning och identifierade orsaker analyseras på en aggregerad nivå. Vi bedömer inte heller 
att det sker åtgärder utifrån detta som samordnas, genomförs och följs upp.  

Vi konstaterar att det finns en framtagen arbetsmiljöpolicy som beskriver målsättningen gällande 
arbetsmiljön. Vi kan däremot inte se att respektive nämnd fått i uppgift att formulera mål för sina 
verksamheter gällande arbetsmiljön. Vi konstaterar att arbetsmiljöpolicyn till stor del består av en 
beskrivning av roller och ansvarsfördelning kring arbetsmiljöarbetet. Vidare kan vi konstatera att 
det upplevs finnas en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan HR-enheten och övriga 
förvaltningar. Däremot framkommer det att stödet gentemot förvaltningarna varierar i kvalitet. 
Vidare upplevs det finnas långa ledtider samt att det inte fullt ut finns den backning och det stöd 
som cheferna behöver. 

Utöver arbetsmiljöpolicyn finns framtagna riktlinjer kring bl.a. våld i nära relation, arbete mot 
alkohol och droger samt kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling. Gällande den sistnämnda rutinen kan vi dock se att denna inte är reviderad sedan 
2019.  

Det framkommer däremot att det finns problem i det faktiska arbetet med arbetsmiljöarbetet i 
verksamhetssystemet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer 
krav på att såväl arbetstagare som skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi ser således allvarligt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet till stor del 
är implementerat i ett system där endast chefer har tillgång till informationen. 

Vi konstaterar att personalavdelningen framhäver att KIA kommer att implementeras för att följa 
upp tillbud och arbetsskador. KIA-systemet kan dels kan hantera arbetsskador och tillbud, dels 
riskhantering såsom checklistor för riskanalyser och skyddsronder. Vi anser att det är av vikt 
detta diskuteras i chefsnätverk mellan förvaltningar och personalavdelningen för att skapa en 
tydlighet i hur KIA ska förhålla sig till de delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som 
man lyft in i verksamhetssystemet Stratsys.  

Vi konstaterar att det inte genomförs några aggregerade analyser utifrån resultat från 
temperaturmätningar den enda samordnade insatsen som genomförs utifrån det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är vid den årliga uppföljningen. Vidare kan vi konstatera att det inte sker ett 
arbetsmiljöarbete på en aggregerad nivå samtidigt som arbetsmiljöfrågor endast förekommer i 
olika forum på förekommen anledning. 

PITEÅ KOMMUN  
Revisorerna  

  
  

  
SLUTDOKUMENT  
2022-04-11 

För kännedom:  Till:  
Kommunfullmäktige  
Partiernas gruppledare 

  

 

Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Fastighets- och servicenämnden 
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Vidare kan vi konstatera att somliga förvaltningar arbetar efter ett fastställt årshjul kring SAM. 
Vi ser av vikt att samtliga förvaltningar fastställer årshjul för att på ett systematiskt sätt kunna 
arbete med arbetsmiljöarbetet, vi ser även av vikt att kommunstyrelsen som samordnande 
funktion kring arbetsmiljöarbetet fastställer tydligare riktlinjer och krav på respektive förvaltning 
för att få till stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete i hela kommunen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— kommunstyrelsen ser över de styrande dokumenten kring det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för att dels tydliggöra, dels skapa en tydlig målstyrning kring kommunens arbetsmiljöarbete, 

—kommunstyrelsen säkerställer rutinernas aktualitet, 
—kommunstyrelsen säkerställer tillgängligheten av det systematiska arbetsmiljöarbetet,  
—kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder för en dialog och säkerställer implemente-

ringen av KIA,  
—kommunstyrelsen säkerställer stödet gentemot förvaltningarna i arbetsmiljöarbetet,  
—kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätta en tydlig struktur kring det sam-

ordnade arbetsmiljöarbetet i kommunen,  
—kommunstyrelsen fastställer tydliga riktlinjer samt krav på respektive förvaltning för att få till 

stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete inom hela kommunen. 

 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt fastighets- och servicenämnden önskas senast den 31 augusti 
2022.    

 

 

 

För Piteå kommuns revisorer  

 

 

 

 

 

 

 

Anders Berg   Gunnar Plym Forshell 

Ordförande   Revisor 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett 
systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras 
och leder till åtgärder som samordnas och genomförs, samt följs upp. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rutiner och 
till viss del stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi 
bedömer dock att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras samt att 
stödet behöver utvecklas. Vidare bedömer vi att aktiviteter och åtgärder inte ingår i ett 
systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras 
på en aggregerad nivå. Vi bedömer inte heller att det sker åtgärder utifrån detta som 
samordnas, genomförs och följs upp.  
Vi konstaterar att det finns en framtagen arbetsmiljöpolicy som beskriver målsättningen 
gällande arbetsmiljön. Vi kan däremot inte se att respektive nämnd fått i uppgift att 
formulera mål för sina verksamheter gällande arbetsmiljön. Vi konstaterar att 
arbetsmiljöpolicyn till stor del består av en beskrivning av roller och ansvarsfördelning 
kring arbetsmiljöarbetet. Vidare kan vi konstatera att det upplevs finnas en tydlig roll 
och ansvarsfördelning mellan HR-enheten och övriga förvaltningar. Däremot 
framkommer det att stödet gentemot förvaltningarna varierar i kvalitet. Vidare upplevs 
det finnas långa ledtider samt att det inte fullt ut finns den backning och det stöd som 
cheferna behöver. 
Utöver arbetsmiljöpolicyn finns framtagna riktlinjer kring bl.a. våld i nära relation, arbete 
mot alkohol och droger samt kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling. Gällande den sistnämnda rutinen kan vi dock se att 
denna inte är reviderad sedan 2019.  
Det framkommer däremot att det finns problem i det faktiska arbetet med 
arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att såväl arbetstagare som skyddsombud 
ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ser således 
allvarligt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet till stor del är implementerat i ett 
system där endast chefer har tillgång till informationen. 
Vi konstaterar att personalavdelningen framhäver att KIA1 kommer att implementeras 
för att följa upp tillbud och arbetsskador. KIA-systemet kan dels kan hantera 
arbetsskador och tillbud, dels riskhantering såsom checklistor för riskanalyser och 
skyddsronder. Vi anser att det är av vikt detta diskuteras i chefsnätverk mellan 
förvaltningar och personalavdelningen för att skapa en tydlighet i hur KIA ska förhålla 
sig till de delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som man lyft in i 
verksamhetssystemet Stratsys2.  

 
1 KIA är ett informationssystem för arbetsmiljö i kommunerna framtaget av Suntarbetsliv. 
2 Stratsys är ett IT-stödsystem för bl.a. styr- och ledningsprocesser. 
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Vi konstaterar att det inte genomförs några aggregerade analyser utifrån resultat från 
temperaturmätningar den enda samordnade insatsen som genomförs utifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är vid den årliga uppföljningen. Vidare kan vi 
konstatera att det inte sker ett arbetsmiljöarbete på en aggregerad nivå samtidigt som 
arbetsmiljöfrågor endast förekommer i olika forum på förekommen anledning. 
Vidare kan vi konstatera att somliga förvaltningar arbetar efter ett fastställt årshjul kring 
SAM. Vi ser av vikt att samtliga förvaltningar fastställer årshjul för att på ett 
systematiskt sätt kunna arbete med arbetsmiljöarbetet, vi ser även av vikt att 
kommunstyrelsen som samordnande funktion kring arbetsmiljöarbetet fastställer 
tydligare riktlinjer och krav på respektive förvaltning för att få till stånd ett likvärdigt 
arbetsmiljöarbete i hela kommunen.  
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— kommunstyrelsen ser över de styrande dokumenten kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att dels tydliggöra, dels skapa en tydlig målstyrning kring 
kommunens arbetsmiljöarbete, se avsnitt 3.1 

— kommunstyrelsen säkerställer rutinernas aktualitet, se avsnitt 3.1 
— kommunstyrelsen säkerställer tillgängligheten av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, se avsnitt 3.2  
— kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder för en dialog och säkerställer 

implementeringen av KIA, se avsnitt 3.2  
— kommunstyrelsen säkerställer stödet gentemot förvaltningarna i arbetsmiljöarbetet, 

se avsnitt 3.2 
— kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätta en tydlig struktur kring 

det samordnade arbetsmiljöarbetet i kommunen, se avsnitt 3.3  
— kommunstyrelsen fastställer tydliga riktlinjer samt krav på respektive förvaltning för 

att få till stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete inom hela kommunen, se avsnitt 3.3 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att både kartlägga arbetsmiljöbrister i tid 
och åtgärda dem. Kommunen som arbetsgivare och kommunstyrelsen som 
personalnämnd är skyldig att följa arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Bland annat ska arbetsgivare varje år göra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (11 §).  
I arbetet med arbetsmiljö ska riskkällor identifieras, en handlingsplan upprättas för de 
risker som inte elimineras direkt och i efterhand ska det kontrolleras att åtgärderna 
vidtagits. Från den 31 mars 2016 gäller även föreskriften om organisatorisk och 
socialarbetsmiljö (AFS 2015:4) Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, 
arbetstid och kränkande särbehandling.  
Någon enstaka forskningsstudie har gjorts på det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) i kommunal verksamhet. Frick och Forsberg konstaterar 2010 att; 

”…avsaknaden av övergripande problembeskrivningar, mål och uppföljning 
innebär att förvaltningarna, som arbetsgivare, har svårt att skilja mellan vad som 
redan är bra, vad som ska förbättras och vad som återstår. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete beskrivs inte skilja något från annan kvalitetsstyrning.”  

Om kommunen vill nå en förändring krävs det en genomgripande och uthållig satsning 
med löpande uppföljning och anpassning av insatser. Forskarna ställer det i motsats till 
många kommuners ”ensidiga och oreflekterade fokus på total sjukfrånvaro”. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens arbete avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 
behöver granskas. 
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i ett 
systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras 
och leder till åtgärder som samordnas och genomförs, samt följs upp. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  
om arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 

är implementerad och finns mål för arbetsmiljön? 
om rutiner i syfte att främja god arbetsmiljö så som medarbetarundersökning där 

relevanta frågor ställs om fysisk och psykisk arbetsmiljö, insatser via 
företagshälsovården och en löpande dialog med fackförbunden finns? 

om rutiner finns för att upptäcka och motverka diskriminerande särbehandling? 
om det finns en fungerande chefsintroduktion samt tillräckligt internt stöd från HR-

avdelningen vad gäller HR-frågor? 
om åtgärder planeras på ett systematiskt sätt utifrån resultaten i 

medarbetarundersökningar, information från företagshälsovården och 
fackförbund m.m.? 

•  om åtgärderna följs upp och utvärderas? 
om det för medarbetare finns tydliga rutiner för rapportering av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet? 
om det sker en samordning av de aktiviteter som genomförs mellan kommunens 

funktioner? 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt fastighets- och 
servicenämnden.  
Granskningen omfattar år 2021. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— AFS 2001:1 
— AFS 2015:4 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument såsom: arbetsmiljöpolicy, rehabprocessen, 
riktlinjer för personalpolitik, rutin vid diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling, rutin för tillbud, rapport för 
temperaturmätning 2021 och anvisning för arbete mot alkohol och droger. 

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland: personalspecialister, personalstrateg 
förvaltningschef fastighets- och serviceförvaltningen, avdelningschef stab fastighets- 
och serviceförvaltningen, förvaltningschef samhällsbyggnad, kvalitetssamordnare 
samhällsbyggnad, arbetsmarknadskonsulent, socialchef, avdelningschef personlig 
assistans, kultur- och fritidschef och stabskoordinator, Tf. förvaltningschef 
utbildningsförvaltningen, avdelningschef grundskola och verksamhetschef 
utveckling/IT inom utbildningsförvaltningen. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av personalspecialister, personalstrateg 
förvaltningschef fastighets- och serviceförvaltningen, avdelningschef stab fastighets- 
och serviceförvaltningen, förvaltningschef samhällsbyggnad, kvalitetssamordnare 
samhällsbyggnad, arbetsmarknadskonsulent, socialchef, avdelningschef personlig 
assistans, kultur- och fritidschef och stabskoordinator, Tf. förvaltningschef 
utbildningsförvaltningen, avdelningschef grundskola och verksamhetschef utveckling/IT 
inom utbildningsförvaltningen. 
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3 Resultat av granskningen 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön 
omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet, så väl fysiska, psykiska och sociala 
delar som påverkas av arbetsorganisation, arbetsinnehåll och teknik.  
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 ställer krav på samtliga arbetsgivare att 
upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. SAM innebär att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.  
Varje arbetsgivare är skyldig att fastställa en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Det ska 
också finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
gå till. Arbetsgivaren är skyldig att tillse att de som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet 
har befogenheter, resurser och kunskaper så att de kan fullgöra sitt ansvar. 
Uppdragsfördelningen ska dokumenteras genom att varje chef som skriver på och 
bekräftar att denne tar ansvaret för arbetsmiljöfrågor.  
Arbetsgivaren är skyldig att göra skriftliga riskbedömningar i samband med att 
ändringar i verksamheten planeras. Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller 
olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet ska arbetsgivaren 
utreda orsakerna och eliminera riskerna att det inträffar igen. Om inte åtgärderna kan 
vidtas omedelbart ska en handlingsplan upprättas, där det framgår vem som har 
ansvaret för genomförandet och när det ska vara klart.  
Från och med den 31 mars 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Den reglerar krav på kunskap i hur ohälsosam 
arbetsbelastning förebyggs och hanteras, att arbetsgivaren fastställer mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, arbetsbelastning och krav på kunskap i hur 
kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.  
Föreskriften ställer också krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns 
förutsättningar för chefen i form av tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning 
och att det finns stöd att få i rollen som chef. Till föreskriften finns också Allmänna råd. I 
dessa Allmänna råd noteras att arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam 
arbetsbelastning omfattar såväl chefer som andra arbetstagare. 
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3.1 Styrande dokument 
I Piteå kommun finns det framtagen en arbetsmiljöpolicy3 där det framgår att 
målsättningen är att Piteå kommun och de kommunala bolagen aktivt ska arbeta för att 
vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 
Det ska finnas en god och tillfredsställande, fysisk, organisatorisk och social 
arbetsmiljö för alla medarbetare och elever.  
Arbetsmiljöarbetet ska utgå ifrån arbetsmiljölagen samt från arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar. Arbetsmiljöarbetet ska syfta till att främja hälsa, förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska 
arbetsmiljöarbete ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden 
som har betydelse för arbetsmiljön. Detta ska uppnås genom att undersöka, åtgärda, 
följa upp samt upprätta handlingsplan för en bättre arbetsmiljö. 
I riktlinjer för personalpolitik4 beskrivs kommunstyrelsens intentioner med 
personalarbetet. Riktlinjen syftar till att beskriva samt ge stöd och vägledning i det 
dagliga arbetet. Den tar bl.a. upp att Piteå kommun ska attrahera och rekrytera 
medarbetare för att säkra framtida kompetensförsörjningsbehov. Samtliga nyanställda 
ska få en introduktion i syfte att skapa förutsättningar för att förstå sin nya roll och 
komma in i de nya arbetsuppgifterna. Det framgår även att Piteå kommun som 
arbetsgivare ska ge lika förutsättningar för kvinnor och män i fråga om lön, 
arbetsförhållanden, ledarskap och kompetensutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska 
vara en integrerad del av personalarbetets samtliga processer. Vidare tas bl.a. det 
systematiska arbetsmiljöarbetet upp samt att Piteå kommun har en nolltolerans mot 
alla former av diskriminering. Alla medarbetare ska också ha en arbetsmiljö fri från hot 
och våld samt att kommunen inte accepterar kränkande särbehandling, sexuella 
trakasserier eller andra trakasserier.  
Rutinen mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling tar upp att samtliga former av särbehandling, diskriminering och 
trakasserier inte accepteras. Ett aktivt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att 
förebygga och följa upp detta i arbetsmiljön. Rutinen innefattar även vad som ska göras 
om det uppstår situationer som upplevs diskriminerande, trakasserande eller 
kränkande. Om missförhållanden ägt rum ska en utredning genomföras. Utredningen 
genomförs i första hand av personalavdelningen och i andra hand av en extern 
handläggare vid företagshälsan. En utredning ska ske skyndsamt, objektivt, rättssäkert 
och opartiskt.  
Utöver riktlinjen kring personalpolitik och arbetsmiljöpolicyn har vi tagit del av andra 
styrande och stödjande dokument såsom rutin om du misstänker våld i nära relation, 
anvisningar för arbete mot alkohol och droger. Det finns även rutiner gällande bl.a. 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 
Rutinen som rör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling är upprättad i september 2019 och skulle senast ha reviderats i januari 
2021. Rutinen tar fasta i att det inom Piteå kommun råder nolltolerans mot alla former 
av diskriminering, en medarbetare får inte råka ut för negativa konsekvenser vid 

 
3 Kommunstyrelsen 2021-11-29, § 197 
4 Kommunstyrelsen 2018-08-27, § 168 
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anmälan eller påtalande av diskriminering. Samtliga medarbetare ska även känna sig 
välkomna på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning etc. Alla 
medarbetare ska känna sig väl bemötta och vara trygga i sin arbetsmiljö. Därigenom 
accepteras inte kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier 
och genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ska detta förebyggas och följas upp.  
Rutinen beskriver vidare hur medarbetare går tillväga om en situation uppstått som 
upplevs diskriminerande trakasserande eller kränkande samt utredningens gång. 
Vidare beskriver rutinen vad en diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 
kränkande särbehandling är. Riktlinjen tar ståndpunkt i AFS 2015:4 gällande 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt diskrimineringslagen5. 

3.1.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det finns framtaget en arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver 
kommunens målsättning gällande arbetsmiljön. Vi kan däremot inte se att respektive 
nämnd fått i uppgift att formulera mål för sina verksamheter gällande arbetsmiljön. Vi 
konstaterar att arbetsmiljöpolicyn till stor del består av en beskrivning av roller och 
ansvarsfördelning kring arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att arbetsmiljöpolicyn kan 
utvecklas för att tydliggöra en ambition och tydlig riktning kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi ser även av vikt att det finns en tydlig målstyrning för 
arbetsmiljöarbetet för således också skapa riktning över kommunens arbetsmiljöarbete. 
Vidare konstaterar vi att det bl.a. finns riktlinjer kring våld i nära relation, arbete mot 
alkohol och droger samt kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. Rutinen gällande diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling tar ståndpunkt i AFS 2015:4. Vi konstaterar 
däremot att rutinens giltighet har gått ut, vi bedömer därför att det finns behov av att 
denna revideras omgående för att säkerställa dess aktualitet. 
  

 
5 SFS 2008:567 
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3.2 Ansvarsfördelning och stöd 

3.2.1 Förvaltningsnivå 
Det framgår av arbetsmiljöpolicyn att utgångspunkten är att förtroendevalda i varje 
nämnd och styrelse med verksamhetsansvar också ansvarar för att 
arbetsmiljölagstiftningen följs tillsammans med kommunens interna arbetsmiljöpolicy 
och rutiner. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att samordna och besluta i övergripande frågor gällande arbetsmiljön som rör flera eller 
alla nämnder.  
Respektive nämnd ansvarar för arbetsmiljön inom det verksamhetsområde som 
beslutats enligt reglementet. De förtroendevalda inom respektive nämnd ansvarar för 
att arbetsmiljölagen och kommunens styrande dokument efterlevs. Således ska de 
säkerställa att chefer får väldefinierade uppdrag, tillräckliga befogenheter , resurser 
samt kompetens för att bedriva en bra verksamhet och upprätthålla en tillfredsställande 
arbetsmiljö. De förtroendevalda ska regelbundet följa upp att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar.  
Kommunchefen samordnar arbetsmiljöarbetet inom kommunen och har ett 
arbetsmiljöansvar för förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna i sin tur har ett ansvar 
för att organisera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Respektive 
förvaltningschef ska sedan fördela arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen och 
säkerställa att resurser och kompetens finns inom förvaltningen för arbetsmiljöarbetet. 
Inom respektive avdelning har avdelningschef i uppgift att samordna och följa upp 
arbetsmiljöarbetet samt samverka med fackliga organisationer och skyddsombud i 
arbetsmiljöfrågor.  
Övriga chefer organiserar, leder och följer upp arbetsmiljöarbetet inom sin verksamhet. 
Tillsammans med skyddsombud och medarbetare ska samverkan ske kring 
arbetsmiljöfrågor, det är även chefens ansvar att upprätta rutiner och handlingsplaner 
för sin verksamhet.  
Det framgår även av arbetsmiljöpolicyn att respektive medarbetare har ett ansvar för 
att bidra till en god arbetsmiljö för sig själv och sina arbetskamrater. Det ligger på varje 
medarbetare att rapportera arbetsskada, tillbud och olycksfall samt hot och våld enligt 
gällande rutiner. Skyddsombuden agerar företrädare för arbetstagarna i 
arbetsmiljöfrågor och ska enligt lag ges stort inflytande i arbetsmiljöarbetet.  
På intranätet finns en arbetsmiljöhandbok att tillgå. Enligt intervjuade är 
arbetsmiljöhandboken under uppbyggnad men det finns till stor del framtaget en 
processkarta kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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Figur 1: Modell för arbetsmiljöarbetet. 

Källa: Piteå kommuns intranät.  

Ledningsprocesserna för arbetsmiljöarbetet är dels de lagar och föreskrifter som styr 
arbetsmiljöarbetet. Däribland arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, lagen om 
anställningsskydd och diskrimineringslagen men även föreskrifter, såsom AFS 2001:1 
(systematiskt arbetsmiljöarbete) och AFS 2015:4 (organisatorisk och social 
arbetsmiljö). De styrande dokumenten för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljöpolicyn, 
personalpolitisk riktlinje, arbetsmiljöhandboken. Utöver det finns flera olika rutiner och 
anvisningar som styr hur arbetsmiljöarbetet ska utföras, däribland rutin vid 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, 
anvisning för arbete mot alkohol och droger samt rutin när någon misstänks vara eller 
är påverkad på jobbet. Den årliga uppföljningen ses också som en ledningsprocess i 
arbetet där det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.  
Huvudprocessen är det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgår från de fyra 
huvuddelarna i SAM: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Arbetsmiljön ska 
således undersökas där risker i arbetet kartläggs och kan t.ex. genomföras vid 
arbetsplatsträffar (APT), skyddsronder och vid olyckor eller tillbud. Som en del i det 
förebyggande arbetet är riskbedömningar nödvändiga av de identifierade riskerna. 
Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. Sista steget i huvudprocessen är att följa upp åtgärderna. I samma steg som 
åtgärder beslutas ska det också beslutas om hur de ska genomföras, vem som 
ansvarar för genomförandet, när det ska vara klart samt när de ska följas upp och till 
vem de ska rapporteras. Enligt intervjuade skulle förvaltningarna kunna arbeta ännu 
bättre kring risk- och konsekvensanalyser om det fanns en högre kunskapsnivå.  
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Vid intervjuer framkom att stödprocesserna i arbetsmiljöhandboken ännu inte är 
upprättade. Det finns samtidigt en tanke på att utveckla arbetsmiljöhandboken genom 
att lyfta in guider och ytterligare material kring arbetsmiljöarbetet.  
Vi har inte tagit del av någon rutin/riktlinje kring arbetsanpassning/rehabilitering. Vi har 
däremot tagit del av en processbeskrivning av rehabiliteringsprocessen. 
Processbeskrivningen hänvisar till olika dokument och checklistor såsom, checklista för 
korttidsfrånvaro, checklista dag 15, 90, 180 och 365 samt dokument kring 
företagshälsovården och bedömning av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Det 
framkommer vid intervjuer att stödet kring t.ex. rehabärenden eller vid 
personalproblematik kan förbättras. Det upplevs av somliga intervjuade att det ofta kan 
ta lång tid att få hjälp från företagshälsan vid akuta behov samt kring 
arbetsförmågebedömningar.  
Tidigare arbetade förvaltningarna på olika sätt kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och de fick själva bygga upp en struktur på förvaltningsnivå. Enligt 
intervjuade inom personalavdelningen uppger att man arbetat på olika sätt inom 
förvaltningarna och det har genomförts ett omtag bl.a. gällande arbetsmiljöpolicyn för 
att också tydliggöra roller och ansvarsfördelningen samt tydliggöra det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vidare framkommer i intervjuer att ett stort omtag som genomfördes 
för drygt tre år sedan var att alla chefer och skyddsombud fick gå en 
arbetsmiljöutbildning.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är sedan en tid tillbaka implementerat i 
verksamhetssystemet Stratsys. I samband med att arbetsmiljöarbetet skulle 
implementeras i Stratsys uppmärksammades avsaknad av de strategiska delarna och 
inledningsvis innebar arbetet med att arbeta mer kring den systematiska nivån. 
Däremot upplever samtliga intervjuade att det finns vissa problem med 
arbetsmiljöarbetet i Stratsys och det tenderar att bli komplicerat. Intervjuade upplever 
att det fortfarande är delar kring arbetsmiljön som fortfarande inte är upprättade t.ex. 
delar kring skyddsronder. Det upplevs inte heller fullt finnas en röd tråd kring 
arbetsmiljöarbetet i systemet. Enligt intervjuade har olika förvaltningar kommit olika 
långt i användandet av Stratsys i arbetsmiljöarbetet samtidigt som det finns upplevelser 
inom de olika förvaltningarna att det inte fullt ut finns en tillräcklig vana och stöd i att 
arbeta i systemet.  
Det upplevs även finnas problem i att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ”inlåst” i 
verksamhetssystemet. Detta då det endast är chefer som har tillgång till Stratsys 
medför det att t.ex. fackliga företrädare och lokala skyddsombud inte kommer åt det 
systematiska arbetsmiljöarbetet då de saknar behörighet till systemet. Inom bl.a. 
samhällsbyggnadsförvaltningen har detta medfört att det förekommer lokala pärmar 
trots att arbetsmiljöarbetet ska ske i verksamhetssystemet. Somliga förvaltningar 
upplever att det fortfarande finns parallella spår i arbetsmiljöarbetet där delar såsom 
individuella riskbedömningar inom socialtjänsten av förklarliga skäl inte kan 
implementeras utifrån sekretess.  
Gällande tillbud och arbetsskador hanteras dessa endera i pappersform eller digitalt 
beroende på verksamhet och förvaltning. Det finns en framtagen rutin för 
tillbudshanteringen som går igenom de olika stegen samt vem som ansvarar för vad. 
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Enligt intervjuade inom personalavdelningen kommer KIA6 att införas vid halvårsskiftet 
2022 för att följa upp bl.a. tillbud och arbetsskador. Övriga intervjuade uppger dock inte 
att detta är något som kommunicerats ut.  
Enligt intervjuade har det sedan en tid tillbaka pågått en digitaliseringstransformation 
där mer och mer byggs in i Stratsys samtidigt som det finns konkurrerande system som 
inte alltid kan samverka med varandra. Nya implementeringar i ledningssystemet 
upplevs heller inte vara fullt ut kommunicerade. Då verksamhetssystemet inte upplevs 
användarvänligt medför det tillsammans många andra system att den digitala 
arbetsmiljön blir sämre.  

3.2.2 Personalavdelningen 
Intervjuade upplever att det finns en tydlig roll och ansvarsfördelningen mellan 
personalavdelningen och respektive förvaltning. Personalavdelningen har en 
samordnande roll i arbetsmiljöarbetet och i övergripande arbetsmiljöfrågor. Inom 
respektive förvaltning är det förvaltningschefen som organiserar, leder och följer upp 
arbetsmiljöarbetet. Det framkommer vid intervjuer att förvaltningschefer delegerar 
arbetsmiljöansvar och arbetsuppgifter i enlighet med arbetsmiljöpolicyn. Gentemot 
respektive förvaltning finns personalspecialister som ger ett operativt stöd till cheferna. 
Däremot framkommer det att stödet gentemot förvaltningarna kan variera då det finns 
olika kompetenser bland specialisterna och således kan graden av kvaliteten på stödet 
variera.  
Personalavdelningen sammanställer erhållet material från respektive förvaltning på en 
kommunövergripande nivå. Enligt intervjuade finns en samverkansgrupp som fungerar 
som en skyddskommitté. I samverkansgruppen ingår respektive förvaltning, 
personalavdelning samt fackliga företrädare representerade. Inom samverkansgruppen 
sker information och dialog kring aktuella personal och verksamhetsfrågor. Utöver det 
finns även en central samverkansgrupp som hanterar kommunövergripande frågor. 
Intervjuade upplever att det finns en bra och konstruktiv dialog i såväl den centrala 
samverkansgruppen som samverkansgruppen på förvaltningsnivå.  
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 
ställer bl.a. krav på att arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar för chefen i 
form av tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och att det finns stöd att få i 
rollen som chef. Enligt intervjuade finns det dels utbildning för nya chefer som erhålls 
via personalavdelningen, dels specifika introduktioner inom respektive förvaltning. I den 
utbildning som erhålls från personalavdelningen ingår bl.a. en halvdag där 
arbetsmiljöansvaret gås igenom samt hur dokumentation ska ske i Stratsys. Utöver det 
finns även ett komplement för nya chefer och skyddsombud som består av tre olika 
moduler där dessa också träffas för att kunna diskutera problem och dela erfarenheter 
mellan varandra.  
Av somliga upplevs det finnas ett bra stöd när det är något påtagligt och som ”går att ta 
på” däremot kan det i andra processer bli långa ledtider och chefer kan uppleva att de 
inte får en tillräcklig backning och stöd och kan således uppleva sig ensamma. 

 
6 KIA är ett digitalt informationssystem för arbetsmiljöarbetet 
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3.2.3 Bedömning  
Utifrån arbetsmiljöpolicyn bedömer vi att det tydligt framgår ansvarsfördelningen i 
arbetsmiljöarbetet och vad som förväntas av såväl nämnd, förvaltningschef, 
underställda chefer och medarbetare. Vi ser positivt på att det utarbetas en 
arbetsmiljöhandbok som kan fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.  
Det framkommer däremot att det finns problem i det faktiska arbetet med 
arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet. Det uppstår även problem för skyddsombud 
och fackliga företrädare då endast chefer har behörighet till Stratsys. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att 
såväl arbetstagare som skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi ser således allvarligt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
till stor del är implementerat i ett system där endast chefer har tillgång till 
informationen. Detta innebär också att det blir parallella spår dels utifrån tillgänglighet, 
dels utifrån sekretess då samtliga chefer har tillgång till all dokumentation i systemet.  
Vi konstaterar att personalavdelningen framhäver att KIA kommer att implementeras 
för att följa upp tillbud och arbetsskador. KIA-systemet kan dels kan hantera 
arbetsskador och tillbud, dels riskhantering såsom checklistor för riskanalyser och 
skyddsronder. Systemet möjliggör även uppföljning på såväl enhetsnivå som 
aggregerad nivå samt jämförelser med andra kommuner. Vi anser att det är av vikt 
detta diskuteras i chefsnätverk mellan förvaltningar och personalavdelningen för att 
skapa en tydlighet i hur KIA ska förhålla sig till de delar i SAM som man lyft in i 
Stratsys.  
Vidare kan vi konstatera att det upplevs finnas en tydlig roll och ansvarsfördelning 
mellan HR-enheten och övriga förvaltningar, något vi ser positivt på. Däremot 
framkommer det att stödet gentemot förvaltningarna varierar i kvalitet. Vidare upplevs 
det finnas långa ledtider samt att det inte fullt ut finns den backning och det stöd som 
cheferna behöver. Vi anser dock att det är av vikt att chefer får ett tillräckligt stöd från 
personalavdelningen för att kunna bedriva ett adekvat arbetsmiljöarbete samt att 
arbetsmiljöproblem kan hanteras skyndsamt för att minimera effekter och skador. 
Vi noterar att det överlag finns en bra och konstruktiv dialog i de olika 
samverkansgrupperna. Det finns även adekvata utbildningar för chefer kring 
arbetsmiljöarbetet.  
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3.3 Åtgärder och uppföljningsarbete 
Vi har tagit del av en sammanställning av den temperaturmätning som genomförts 
under september 2021. Enligt intervjuade på personalenheten genomförs främst HME-
enkäter7 detta utifrån att det inte setts någon större skillnad mot att göra fullödiga 
medarbetarenkäter som ofta blir väldigt långa och omfattande. I den 
temperaturmätningen som genomfördes i september valde kommunen att genomföra 
en utvidgad medarbetarenkät där det även ställdes frågor kring upplevelser av 
Coronapandemin samt kring likabehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling. I enkäten framkommer det att det 
förekommer diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling. Det framgår också att det i de fall då det förekommer inom förvaltningen 
har förvaltningschefen ett ansvar att vidta åtgärder och kan söka stöd hos 
personalspecialisten. Enligt intervjuer framkommer det att personalavdelningen endast 
genomfört åtgärder när de genomfört den större medarbetarenkäten och sett brister på 
en kommunövergripande nivå.  
Respektive förvaltning erhåller resultat från temperaturmätningarna på avdelningsnivå 
där det också vid behov tas kontakt med personalavdelningen för att diskutera 
resultaten. Utifrån temperaturmätningar vidtas åtgärder om nödvändigt genom t.ex. 
uppföljningar, diskussioner eller handlingsplaner. Temperaturmätningarna är också 
föremål på förvaltningarnas egna ledningsträffar eller i chefsgrupper. Det framkommer 
däremot vid intervjuer med bl.a. socialnämnden att då resultaten från 
temperaturmätningarna endast erhålls på avdelningsnivå går inte resultaten att bryta 
ned och arbeta med fullt ut i verksamheterna.  
Enligt intervjuade sker det ett löpande arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bl.a. genom individuella samtal med medarbetare samt att arbetsmiljö är en stående 
punkt på arbetsplatsträffar. Vi kan se att bl.a. fastighets- och serviceförvaltningen samt 
samhällsbyggnad arbetar efter ett fastställt årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Enligt uppgifter från personalavdelningen upprättades det vid 
införandet i Stratsys ett gemensamt årshjul för hela kommunen men det fanns 
svårigheter att få det att stämma med samtliga verksamheter. Personalavdelningen 
uppmuntrar dock att respektive förvaltning upprättar egna årshjul. Den enda 
gemensamma aktiviteten under verksamhetsåret är den årliga uppföljningen i oktober 
som genomförs av respektive chef som sedan rapporteras i nämnden. Somliga 
upplever dock att det är otydligt kring vad som ska rapporteras till nämnd och i hur 
omfattande den årliga rapporteringen ska vara.   
Intervjuade upplever inte att arbetsmiljöarbetet sker på en aggregerad nivå utan att 
respektive förvaltning arbetar utifrån de fastställda dokumenten kring arbetsmiljön 
däremot ser det faktiska arbetsmiljöarbetet annorlunda ut mellan förvaltningarna. 
Vidare upplevs det inte finnas några konkreta samordnade aktiviteter mellan olika 
förvaltningar kring arbetsmiljöfrågor utöver att det kan lyftas i olika chefsforum.  
  

 
7 HME står för hållbart medarbetarengagemang.  
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Löpande under året finns olika teman som ligger i fokus i de chefsforum som alla 
chefer deltar i. Det kan på förekommen anledning hända att det finns beröringspunkter 
kring arbetsmiljön på dessa forum. Däremot finns det ingen systematik i att arbetsmiljö 
ska lyftas regelbundet. Utöver det pågår det just nu utbildningar kring psykisk hälsa och 
utbildningen ges i tre olika moduler som bl.a. avhandlar våld i nära relation, mående, 
mobbing och trakasserier. Totalt omfattar dessa tre moduler sex halvdagar som 
samtliga chefer genomgår. Enligt intervjuade inom personalavdelningen finns det alltid 
en pågående generell ledarutveckling bl.a. genom mentorsprogram för nya chefer samt 
ledarskapsutbildningar.  
De intervjuade inom personalavdelningen uppgav att det finns en tanke på att fortsätta 
utveckla det centrala stödet i form av rutiner och riktlinjer baserat på bl.a. 
arbetsmiljöpolicyn. Det finns även en upplevelse att arbetsplatsträffarna behöver 
utvecklas då de kan kännas att det är ”styvmoderligt behandlat” och att det fullt ut inte 
läggs den tiden som krävs på APT:er. Gällande arbetsplatsträffarna är tanken att ta 
fram material som chefer i sin tur ska använda sig av kring arbetsmiljö.  

3.3.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det inte genomförs några aggregerade analyser utifrån resultat från 
temperaturmätningar, den enda samordnade insatsen som genomförs utifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är vid den årliga uppföljningen. Vidare kan vi 
konstatera att det inte sker ett arbetsmiljöarbete på en aggregerad nivå samtidigt som 
arbetsmiljöfrågor endast förekommer i olika forum på förekommen anledning. Vi ser av 
vikt att kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätta en struktur kring 
det samordnade arbetsmiljöarbetet i kommunen.  
Vi noterar samtidigt att det finns problem då temperaturmätningarna inte kan brytas 
ned på enhets/verksamhetsnivå, möjligheten att kunna arbeta riktat med insatser 
utifrån eventuella brister förloras därmed. 
Vidare kan vi konstatera att somliga förvaltningar arbetar efter ett fastställt årshjul kring 
SAM. Vi ser av vikt att samtliga förvaltningar fastställer årshjul för att på ett 
systematiskt sätt kunna arbete med arbetsmiljöarbetet, vi ser även av vikt att 
kommunstyrelsen som samordnande funktion kring arbetsmiljöarbetet fastställer 
tydligare riktlinjer och krav på respektive förvaltning för att få till stånd ett likvärdigt 
arbetsmiljöarbete i hela kommunen.   
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rutiner och 
till viss del stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi 
bedömer dock att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras samt att 
stödet behöver utvecklas.  
Vidare bedömer vi att aktiviteter och åtgärder inte ingår i ett systematiskt 
förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker analyseras på en 
aggregerad nivå. Vi bedömer inte heller att det sker åtgärder utifrån detta som 
samordnas, genomförs och följs upp.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:  

— kommunstyrelsen ser över de styrande dokumenten kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att dels tydliggöra, dels skapa en tydlig målstyrning kring 
kommunens arbetsmiljöarbete, se avsnitt 3.1 

— kommunstyrelsen säkerställer rutinernas aktualitet, se avsnitt 3.1 
— kommunstyrelsen säkerställer tillgängligheten av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, se avsnitt 3.2  
— kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder för en dialog och säkerställer 

implementeringen av KIA, se avsnitt 3.2  
— kommunstyrelsen säkerställer stödet gentemot förvaltningarna i arbetsmiljöarbetet, 

se avsnitt 3.2 
— kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätta en tydlig struktur kring 

det samordnade arbetsmiljöarbetet i kommunen, se avsnitt 3.3  
— kommunstyrelsen fastställer tydliga riktlinjer samt krav på respektive förvaltning för 

att få till stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete inom hela kommunen, se avsnitt 3.3 
 

 
Datum som ovan 
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Oskar Nordmark  Camilla Strömbäck 
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Socialnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Lokala riktlinjer för hjälpmedel 2022 
Diarienr 22SN70 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag om Lokala riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning samt att beslutet delges Norrbottens kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Översyn av riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 
görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för 
eventuella förslag till förändringar. Förslagen till förändringarna som är gemensamma för 
kommuner och landsting tas fram av kommunrepresentanter i samråd med det kommunala 
nätverket för rehabilitering och hjälpmedel samt med länshjälpmedelsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-
protokollsutdrag 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-
protokoll Polsam 

 Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022-
Förslag 

 
 
Paragrafen är justerad 
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Förslag  
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 
för personer med funktionsnedsättning 

2022  
(till Regionstyrelsen Region Norrbotten och motsvarande hos länets 

kommuner) 

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel är gemensamma för Region 

Norrbotten och Norrbottens kommuner.  

Riktlinjerna grundas på den för länets kommuner och Region Norrbotten 

gemensamma hjälpmedelspolicyn. Riktlinjerna revideras årligen. 

 Upphandling av hjälpmedelsprodukter grundas på dessa riktlinjer för 

förskrivning som är beslutade av politiken.  

 Tydliga riktlinjer för förskrivare är viktiga i den individuella 

behovsbedömningen, för att förskrivare ska kunna ta ställning till 

om ett hjälpmedel kan förskrivas eller inte. 

 Vid utskrivning från sjukhus ingår samverkan mellan regionens 

förskrivare och kommunernas förskrivare. Rutin för detta är 

framtagen. 

Gränsdragning länets kommuner – Region Norrbotten 

Vårdgivarnas ansvar för förskrivning av hjälpmedel för personer 18 år och 

äldre är beskrivet i Gränsdragning enligt avtal 2013.  

Region Norrbottens ansvar 

Hälso- och sjukvården i Region Norrbotten har ansvaret för hjälpmedel som 

förskrivs från specialistenheter (t.ex. andning, hörsel, ortopedteknik, syn), 

hjälpmedel till barn och ungdomar under 18 år samt förskrivning från 

sjukhusens vårdenheter som inte är primärvårdens ansvar t.ex. psykiatri och 

logopedi, övriga hjälpmedel där läkare är förskrivare och hjälpmedel till 

asylsökande.  

Årlig översyn 

Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden och 

hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag till förändringar.  

Förslagen till förändringar av de riktlinjer som är gemensamma för 

vårdgivarna i Norrbotten tas fram av representanter från Norrbottens 

kommuner och Region Norrbotten i samråd med Länshjälpmedelsgruppen. 

Förslag till förändringar av riktlinjer som riktar sig till enbart regionens 

förskrivare ingår i hjälpmedelskonsulentverksamhetens uppdrag.  

Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 

samverkan med intresseorganisationer för personer med 

funktionsnedsättningar och pensionärsorganisationerna i arbetet med förslag 

till riktlinjeförändringar. Medverkan har skett vid tre möten under året. De 

synpunkter som organisationerna lämnar gällande riktlinjerna ska tydligt 

framgå i den fortsatta beredningen. 
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Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och 
pensionärsorganisationernas synpunkter:  

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och 

pensionärsorganisationerna har vid årets tre möten informerats om förslagen. 

De har inget att invända mot förslagen.  

 

Översikt förslag 2022 

Förslag inför 2022 innehåller förtydliganden och förändringar av riktlinjer. 

Motivering till förtydliganden och förändrade riktlinjer, se respektive ISO-

kod.  

Förtydliganden är viktiga för att förskrivaren ska kunna göra en individuell 

behovsbedömning i samverkan med patienten. Tydliga riktlinjer är också 

viktigt så att ändamålsenliga produkter upphandlas.  

 

 

Ändringar/Förtydligande per ISO-kod 

ISO-kod Norrbottens 

kommuner 

Region 

Norrbotten 

Ändring Förtydligande 

Ingen ändring 

04 27 18 Hjälpmedel för 

stimulering av sinnen och 

känslighet 

X X X  

09 12 03 Flyttbara 

toalettstolar 

 X  X 

09 33 04 Badbrädor X X  X 

09 33 05 Badsitsar X X X  

09 33 07 Duschstolar med 

eller utan hjul 

X X  X 

12 06 09 Gåstolar  X X  

12 18 21 Cykelanpassningar  X X  

12 22 09 Manuella rullstolar 

med ensidesframdrivning 

X X  X 

18 09 03 Stolar  X X  

18 09 09 Coxitstolar X X  X 

18 09 39 Modulära sittsystem X X  X 

18 12 10 Sängar och lösa 

sängbottnar, elektriskt 

reglerbara 

X X  X 

18 12 26 Sidoskenor att fästa 

på sängar 

X X  X 

18 12 28 Lyftbågar att fästa på 

sängar 

X X  X 
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18 21 03 Dörröppnare och 

dörrstängare 

X X  X 

22 24 30 Porttelefoner X X  X 

22 27 18 Personliga 

nödlarmssystem 

X X  Fortsatt 

utredning. 

 

Genomstruken text = Förslaget är att stryka den texten 

Understruken text = Förslag till ny text 

 

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och 
känslighet 

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

 
Särskild förskrivning 

Ja 

Vid behov av tyngdväst ska hjälpmedelskonsulent konsulteras.  

Förskrivningsrätt  

Tyngdväst: Arbetsterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Tyngdväst: Kan förskrivas till patient med kognitiv funktionsnedsättning 

och med svåra* problem av 

1. b147 psykomotoriska funktioner* ex. motorisk oro och/eller  

2. b152 emotionella funktioner* ex. ångest.  

Med påverkan på aktivitetsutförande som orsakas av ovan nämnda 

kroppsfunktioner. 

Patient/närstående/personal ska föra dagbok under utprovningsperioden.  

Förskrivning kan endast ske efter genomförd utprovning och utvärdering där 

det visar sig att tyngdväst motsvarar uppsatt mål.  

Målsättningen med tyngdväst är att personen ska få ökat/förbättrat 

aktivitetsutförande och/eller minskad motorisk oro* och/eller minskad 

ångest* och därmed ökad delaktighet. 

Utvärderingen ska visa på hög användningsgrad och att användningen ger 

avsedd effekt.  

Utvärdering görs av förskrivare med förskrivningsrätt av tyngdväst.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första hand  
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Motivering: ISO-kod 04 27 18 togs bort i och med politikens beslut 

gällande riktlinjer för 2021 att tyngdtäcke ej längre ska vara 

förskrivningsbart.  

Inom denna ISO- kod förskrivs andra produkter (samtliga har föregåtts av en 

särskild förskrivning till Länshjälpmedelsgruppen) som kräver hälso- och 

sjukvårdens speciella kompetens vid utprovning och förskrivning, varför den 

måste läggas in igen. 

De senaste åren har ett 15 tal tyngdvästar förskrivits via särskild 

förskrivning. Majoriteten av dessa förskrivningar har vid uppföljning och 

utvärdering visats sig ha gett god effekt och ökad deltagande i aktivitet för 

patienten.  

 

09 12 03 Flyttbara toalettstolar 
Toalettstolar, med eller utan hjul, med en behållare och som kan användas 

för toalettbesök även på andra platser än badrummet. Här ingår t.ex. 

flyttbara toalettstolar och toalettrullstolar som kan användas i samband med 

dusch.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser hygienstolar med hjul som kan användas för 

toalettbesök och dusch. Avser även pottstolar för barn. 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Kan förskrivas till patient med behov av att kunna rulla, själv eller med hjälp 

av annan person, till och från toalettstol och/eller dusch för d5101 att tvätta 

hela kroppen* och d530 att sköta toalettbehov*  

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: Pottstol har kunnat förskrivas i många år, men legat under 

annan ISO-kod i riktlinjerna 09 12 09 Toalettsitsar. Flyttas nu till rätt ISO-

kod. 

 

09 33 04 Badbrädor 
Egenavgift  

Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel med en 

egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 

barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. 

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 

  

Förskrivningsrätt Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda 

samt badstol.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, 

Distriktssköterska  
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Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

 

Kriterier för förskrivning Duschpall/duschstol samt Badkarsbräda kan 

förskrivas för att underlätta för patient med svår* funktionsnedsättning som 

saknar förmåga d4104 att stå* eller d4154 att bibehålla stående ställning* för 

d510 att tvätta sig*  

 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar Små enklare pallar för ex dusch/kabin är eget ansvar. 

 

Motivering: Förtydligande, ingen ändring. 

 

09 33 05 Badsitsar 

Egenavgift  

Regionen: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel med en 

egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av 

barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård. 

Ingen egenavgift  

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter. 
Förskrivningsrätt  

Ordinärt boende: Förskrivningsrätten avser duschstol, duschpall, badbräda 

samt badstol för barn.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut inom 

barnhabiliteringen. Distriktssköterska  

Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning  

Duschpall/duschstol samt badkarsbräda Badstol kan förskrivas för att 

underlätta för patient med svår* funktionsnedsättning som saknar förmåga 

d4104 att stå* eller d4154 att bibehålla stående ställning* för d510 att tvätta 

sig* d4153 att bibehålla sittande ställning*i badkar. 

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar  

Små enklare pallar för ex dusch/kabin 

Badstol till vuxna är eget ansvar. 

   

Motivering: När det gäller badstol till vuxen finns inget upphandlat 

sortiment utan endast till barn. Förtydligande av riktlinjerna.  
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09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul 
Hjälpmedel ger stöd för sittande vid duschning. Flyttbara toalettstolar, se 

kriterier för förskrivning 09 12 03.  

Egenavgift Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som 

hjälpmedel med en egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen 

egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ 

vård.  

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.  

Förskrivningsrätt avser duschstol och duschpall, badbräda samt badstol.  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, 

Distriktssköterska  

Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

 

Kriterier för förskrivning  
Duschpall/duschstol samt badkarsbräda kan förskrivas för att underlätta för 

patient med svår* funktionsnedsättning som saknar förmåga d4104 att stå* 

eller d4154 att bibehålla stående ställning* för d510 att tvätta sig*  

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

Eget ansvar  

Små enklare pallar för ex dusch/kabin är eget ansvar 

 

Motivering: Förtydligande, ingen ändring 

 

12 06 09 Gåstolar 
Hjälpmedel med hjul och sits eller slingor, som stöder kroppen i samband 

med gång, med eller utan underarmsstöd. Här ingår t.ex. gåcyklar. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt  

Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Särskild förskrivning 

Ja, vid förskrivning av gåcykel. 

Kriterier för förskrivning  

Gåstol kan förskrivas för patient med nedsatt gångförmåga som medför 

stora* svårigheter att d4500 gå kortare sträckor* inomhus ex. att gå runt i 

rum eller korridor och/eller plant underlag utomhus när enklare 

gånghjälpmedel inte uppfyller behovet.  

Gåcykel kan endast förskrivas till barn upp t.o.m. 17 år, Särskild 

förskrivning gäller, kontakt ska tas med hjälpmedelskonsulent. Behovet av 

gångträning ska inte kunna tillgodoses av andra gånghjälpmedel i sortiment. 

Dubbelförskrivning av gåcykel kan inte ske. 

 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
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Motivering: Tillägg av nytt hjälpmedel, beskrivning av vad som gäller vid 

förskrivning av gåcykel till barn.  

 

12 18 21 Cykelanpassningar   
Tilläggsutrustning eller modifieringar av cyklar för att underlätta 

användning av cykel.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift.  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser tilläggsutrustning till cyklar för barn/ungdomar 

t.o.m. 17 år. Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut inom 

barnhabilitering  

Kriterier för förskrivning  

Stödhjul som inte finns att köpa i öppna handeln till patientens egen cykel 

kan förskrivas som hjälpmedel. I den individuella behovsbedömningen ska 

anpassning av cykel övervägas som förstahandsalternativ innan förskrivning 

av cykel. Dubbelförskrivning kan inte ske. 

Eget ansvar  

Cykel och tilläggsutrustning som finns att köpa i öppna handeln är personens 

eget ansvar. 

 

Motivering: Förslaget är att ta bort denna ISO-kod på grund av att stödhjul 

som idag kan förskrivas inte är en Medicinteknisk produkt.  

Medicintekniska produkter är enligt lagen produkter som enligt tillverkarens 

uppgift bland annat ”ska användas, separat eller i kombination med annat, 

för att hos människor påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en 

skada eller en funktionsnedsättning”.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har regioner och kommuner en skyldighet 

att erbjuda en god och säker vård. Det gäller även konsumentprodukter som 

erbjuds som hjälpmedel. Kraven på kvalitet och säkerhet hos 

konsumentprodukter är inte detsamma som för medicintekniska produkter. I 

detta fall kan det vara en säkerhetsrisk i och med att stödhjulen monteras på 

privat cykel. Stödhjul till barn och ungdomar är idag endast 

förskrivningsbart i någon enstaka Region i Sverige. 
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12 22 09 Manuella rullstolar med 
ensidesframdrivning 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ja, för rullstol med uppresningsfunktion  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Förskrivning kan ske för d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* d.v.s. 

rullstol när andra förflyttningssätt inte är tillräckliga och för d4153 att 

bibehålla sittande ställning*.  

Den enklaste modellen av rullstol som tillgodoser förflyttningsbehovet och 

behovet av sittkomfort förskrivs i första hand. Förskrivning av mer än en 

manuell rullstol för samma funktion kan endast göras när andra alternativ till 

förflyttning i den dagliga livsföringen inte finns.  

För rullstol med uppresningsfunktion ska målsättningen vara att underlätta i 

dagliga livets aktiviteter. Rullstolen ska ge patienten ökad självständighet. 

Behovet av d4104 att stå* ska vara regelbundet, flera gånger per dag. 

Rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök 

rekommenderas  

 

Motivering : ISO-koden tas bort då den faller in under 12 22 06 Manuella 

rullstolar. Ensidesframdrivning ligger som ett tillbehör till manuella 

rullstolar.  

 

18 09 03 Stolar 
 Här ingår t.ex. stolar med eller utan en särskild mekanism för att  

hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ner 

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

Särskild förskrivning  

Ja, för sadelstolar 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Vuxna personer: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med svår funktionsnedsättning*. Med anpassning avses t.ex. bålstöd eller 

elfunktion. 

Barn/ungdomar: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till barn och 

ungdomar med måttlig eller svår funktionsnedsättning* och sadelstol till 

barn/ungdomar med svår funktionsnedsättning*. 
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Kriterier för förskrivning 

Vuxna 

Ordinärt och särskilt boende: Anpassad arbetsstol kan endast förskrivas 

till personer med svår funktionsnedsättning*.  

Anpassad arbetsstol kan förskrivas till patient med stora problem* gällande 

att sitta* och/eller bibehålla sittande ställning* oavsett aktivitet: 

 

Alt.1  för att d4153 att bibehålla sittande ställning* när rullstol inte 

är ett alternativ i aktuell aktivitet. 

 

Alt. 2  som d465 förflyttar sig med hjälp av utrustning* såsom 

gånghjälpmedel eller rullstol men som inte klarar d4103 att 

sitta* d.v.s. sätta sig ner och resa sig upp från vanlig möbel, 

förhöjd möbel eller vanlig kontorsstol. 

Om målet är att lättare kunna resa sig och sätta sig på en stol 

ska patienten kunna göra det självständigt med anpassad ar- 

betsstol.  

Daglig verksamhet: Arbetsstol kan förskrivas som hjälpmedel till person i 

daglig verksamhet som är i behov av en stol med fler inställningsmöjligheter 

än den grundutrustning som verksamheten har ansvar för att tillhandahålla. 

 

Barn/ungdomar 

Hemmet: Arbetsstol kan förskrivas när funktionsnedsättningen är måttlig 

eller svår* då stolar på den öppna marknaden och enklare anpassningar inte 

täcker behovet av sitthjälpmedel. 

Arbetsstol och sadelstol kan förskrivas i syfte att uppnå bästa möjliga 

bålstabilitet och huvudkontroll för att d 4153 bibehålla sittande ställning* 

och främja aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva färdigheter* 

t.ex. skriva, leka vid bord. Arbetsstolen kan också förskrivas i syfte att öka 

förutsättningarna för träning av motoriska funktioner som axel- och 

bålstabilitet samt huvudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter. 

Sadelstol kan förskrivas till barn/ungdomar som behöver sitta på sadelsits för 

att uppnå stabilitet och god hållning minskad spasticitet vid aktiviteter 

inomhus där anpassad arbetsstol inte uppfyller behovet. Befintligt sortiment 

av stolar ska provas i första hand. 

Elektrisk höj- och sänkbar arbetsstol och/eller arbetsstol med elreglerad 

broms kan förskrivas till barn/ungdomar som med denna funktion blir 

självständiga i förflyttning till och från stol samt i sittande, samt där vårdare 

inte klarar av att reglera sitthöjden på grund av barnets vikt. Arbetsstol med 

manuellt reglerad höjdinställning ska först ha uteslutits. 

 

Skolan: 

Se Lokal överenskommelse Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet 

 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 
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Eget ansvar 

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i 

standardutförande är eget ansvar. 

 

Motivering:  

Nya riktlinjer vad gäller sadelstolar; vissa barn och ungdomar behöver ett 

sadelsittande för att motverka att höftlederna luxerar eller för att motverka 

spasticitet. 

Elsitshöjning för tyngre barn: Riktlinjer som redan tillämpas. 

 

18 09 09 Coxitstolar  
Stolar på vilka en eller flera delar av sitsens framkant kan vinklas. Här 

ingår t.ex. arthrosstolar och coxitstolar med en särskild mekanism för att 

hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller att sätta sig ned.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Vuxna personer: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med svår funktionsnedsättning*. Med anpassning avses t.ex. bålstöd eller 

elfunktion.  

Barn/ungdomar: Förskrivningsrätten avser anpassad arbetsstol till personer 

med måttlig eller svår funktionsnedsättning*.  

Kriterier för förskrivning  

Vuxna  

Ordinärt och särskilt boende: Anpassad arbetsstol kan endast förskrivas 

till personer med svår funktionsnedsättning*. Anpassad arbetsstol kan 

förskrivas till patient som inte klarar d4103 att sitta* d.v.s. sätta sig ner och 

resa sig upp från vanlig möbel, förhöjd möbel eller vanlig kontorsstol eller 

d4153 att bibehålla sittande ställning* när rullstol inte är ett alternativ. 

Anpassad arbetsstol kan förskrivas till patient med svår 

funktionsnedsättning* som d465 förflyttar sig med hjälp av utrustning* 

såsom gånghjälpmedel eller rullstol men som inte klarar d4103 att sitta*.  

Daglig verksamhet: Arbetsstol kan förskrivas som hjälpmedel till person i 

daglig verksamhet som är i behov av en stol med fler inställningsmöjligheter 

än den grundutrustning som verksamheten har ansvar för att tillhandahålla.  

Barn/ungdomar  

Hemmet: Arbetsstol kan förskrivas när funktionsnedsättningen är måttlig 

eller svår* då stolar på den öppna marknaden och enklare anpassningar inte 

täcker behovet av sitthjälpmedel. Arbetsstol kan förskrivas för att patienten 

ska klara av aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva färdigheter* 

t.ex. skriva, leka vid bord. Arbetsstolen kan också förskrivas i syfte att öka 

förutsättningarna för träning av motoriska funktioner som axel- och 

bålstabilitet samt huvudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter. 

Skolan:  
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Se Ansvarsfördelning för hjälpmedel i skolan  

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs  

Eget ansvar  

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i 

standardutförande är eget ansvar.  

 

Motivering: Hjälpmedlet har inte förskrivits på flera år och inget sortiment 

finns. Coxitsitsen finns att förskriva som tillbehör till 18 09 03 Stolar. 

 

18 09 39 Modulära sittsystem 
 Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan 

ställas in så att man uppnår en specifik sittställning. Här ingår t ex stolar 

som sätts samman av olika delar.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut.  

Formgjuten sits: Sitteamets hjälpmedelskonsulenter (leg. arbetsterapeut och 

leg. fysioterapeut)  

Kriterier för förskrivning  

Modulärt sittsystem kan förskrivas till patient med svår 

funktionsnedsättning* med sittproblematik och behov av ett individanpassat 

sittande.  

Modulärt sittsystem kan förskrivas för att d4153 bibehålla sittande ställning* 

och för att klara av aktiviteter som d550 att äta* och d155 att förvärva 

färdigheter* t.ex. skriva, leka vid bord.  

Sittsystemet kan också förskrivas i syfte att öka förutsättningarna för träning 

av motoriska funktioner som axel- och bålstabilitet samt huvudkontroll i 

samband med ovanstående aktiviteter.  

Elektriskt höj-och sänkbart sittsystem kan förskrivas när manuellt lyftreglage 

inte är tillräckligt för behovet av höjdjustering. 

Formgjuten sits  

Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av 

Region Norrbottens sitteam.  

 Formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktionsnedsättning* 

med sittproblematik och behov av ett individanpassat sittande.  

 Förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel inte kan 

tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol eller hygienstol.  

 Översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel ska göras.  

 Formgjuten sits kan förskrivas för d4153 att bibehålla sittande ställning* 

behov i olika aktiviteter t.ex. förflyttning och hygien. 

 

Motivering: Förtydligande, ingen förändring 
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18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 
reglerbara 
Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i 

höjd eller vinkel. Inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den 

som ligger i sängen eller av en vårdare 
Sänggrindar och lyftbågar att fästa på egen säng se 18 12 26 och 18 12 28  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Särskilt boende: Se lokala riktlinjer.  

Här ingår även alla tillbehör till elektriskt reglerbar säng. 

Kriterier för förskrivning  

Patientens befintliga säng skall i första hand anpassas med enklare lösningar.  

 

Säng kan förskrivas till person med funktionsnedsättning för d410 att ändra 

grundläggande kroppsställning* eller för d415 att bibehålla en 

kroppsställning* och/ eller underlätta personlig vård. 

Patienten ska själv kunna reglera sängen och därigenom bli mer oberoende 

av hjälp.  

Säng kan också förskrivas till person i eget boende när vården sköts av 

närstående/personal. Hjälpbehovet skall vara omfattande och omvårdnaden 

utföras huvudsakligen i sängen.  

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 

underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*.  

 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs  

 

Eget ansvar  

Ordinärt boende: Standard madrass är personens eget ansvar. 

 

Motivering: ISO9999 är ändrat, sänggrindar ligger nu som tillbehör till 

säng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 105 of 185



2021-10-05 
 

 13 

 

 

 
 

18 12 26 Sidoskenor att fästa på sängar  
Nedfällbara eller löstagbara skenor som förhindrar att personen ramlar ur 

sängen 

Här ingår stöd/vändhandtag som monteras på privat säng. Tillbehör till 

elektriskt reglerbara sängar se 18 12 10. 

Egenavgift 

Ingen egenavgift 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut 

Kriterier för förskrivning 

Sänggrind kan förskrivas för att förhindra fall ur säng och/eller för att 

underlätta d410 att ändra grundläggande kroppsställning*. 

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: Det finns inget sortiment till denna ISO-kod. Nya produkter 

under andra ISO-koder, se 18 12 28 lyftbågar att fästa på sängar, finns idag 

som inte gör någon åverkan på privat säng.  

 

18 12 28 Lyftbågar att fästa på sängar  
Löstagbara skenor som gör det möjligt för en person att förflytta sig i 

sängen eller sätta sig upp själv  

Här avses ingår stöd vändhandtag/uppresningsstöd som monteras på privat 

säng.  

Tillbehör till elektriskt reglerbara sängarna se 18 12 10  

Fristående lyftbågar, se 12 31 09  

Löstagbara stödskenor och handtag se 18 18 10 (Stödstång) 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut  

Kriterier för förskrivning  

Uppresningsstöd kan förskrivas Sänggrind kan förskrivas för att förhindra 

fall ur säng och/eller för att underlätta d410 att ändra grundläggande 

kroppsställning*.  

Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013: Hembesök krävs 

 

Motivering: ISO9999 är ändrat sänggrind tillhör inte längre denna ISO-kod. 

Ligger nu som tillbehör till 18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt 

reglerbara.  
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18 21 03 Dörröppnare och dörrstängare   

Här avses fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. 

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ordinärt boende: Ja, för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. 

 

Förskrivningsrätt 

Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 

neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner*.  

 

Kriterier för förskrivning 

Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan förskrivas till patient med 

rörelsehinder och uttalad svårighet att förflytta sig till ytterdörren i bostaden 

och som vistas ensam stor del av dygnet. 

Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan inte förskrivas om patienten är i 

behov av automatisk dörröppnare.  

 

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

 

Eget ansvar: Anpassningar för dörrvred är eget ansvar. 

 

Motivering: Ny ISO-kod för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion. Ingen 

förändring i riktlinjen. 

 

22 24 30 Porttelefoner  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Särskild förskrivning  

Ordinärt boende: Ja, för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion 
Förskrivningsrätt  

Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av 

neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner* Synpedagog för 

patient med nedsättning av b210 synfunktioner* och b1561 visuell 

perception*.  

Kriterier för förskrivning  

Porttelefoner kan förskrivas till patient med rörelsehinder och uttalad 

svårighet att förflytta sig till ytterdörren i bostaden och som vistas ensam 

stor del av dygnet. Porttelefon kan inte förskrivas till entrédörr i 

flerfamiljshus. Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan förskrivas när 

patienten inte är i behov av automatisk dörröppnare.  
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För synpedagog avser förskrivningsrätten porttelefon till person med 

synnedsättning. Porttelefon kan förskrivas för ökad trygghet för person som 

vistas ensam stor del av dagen. När porttelefon behöver kompletteras med 

automatisk dörröppnare ansöks dörrautomatik genom 

bostadsanpassningsbidrag.  

Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs. 

 

Motivering: Ny ISO-kod för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion se 18 21 

03 Dörröppnare och dörrstängare. 

 

22 27 18 Personliga nödlarmssystem  
Hjälpmedel som antingen sätts igång av användaren själv eller aktiveras 

automatiskt i händelse av en personlig nödsituation.  

Egenavgift  

Ingen egenavgift  

Förskrivningsrätt  

Förskrivningsrätten avser larm för patient med epilepsi  

Patientansvarig läkare för medicinering av epilepsi  

Kriterier för förskrivning  

Larm kan förskrivas när det av medicinska skäl finns behov av att påkalla 

uppmärksamhet från närstående/personal i bostaden.  

Övrigt  

Larm kopplat till kommunal larmfunktion hanteras inte av 

hjälpmedelsverksamheten. Vid behov av trygghetslarm, kontakta 

kommunens Socialtjänst. 

 

Motivering: Inom ISO-kod 22 27 18 finns idag i Norrbotten endast 

larm för patient med epilepsi att förskriva. 

Önskemål om att kunna förskriva Närlarm inom hemmet har 

inkommit till Hjälpmedelsverksamheten. 

Vi har inventerat hur det ser ut i andra regioner i Sverige och det 

varierar mycket. 

Vart går gränsen mellan Hälso- och sjukvårdslagen respektive 

Socialtjänstlagen? 

Vårt förslag är fortsatt utredning samt att lyfta frågan i 

Hjälpmedelschefsnätverket i Sverige som drivs av SKR. Detta i syfte 

att få en samsyn samt finna rätt lagstöd gällande denna typ av 

hjälpmedel. 
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Ärende 11 

Sammanträdesdatum 
2023 
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Förslag på sammanträdesdatum för Arbetsutskottet och 
Socialnämnden 2023 

 
 
 
Arbetsutskott 1 (AU1) – 
förberedande till nämnd 
+ individärenden  

Socialnämnden Arbetsutskott 2 (AU2) – 
individärenden + tema 

Må 10 januari  
  
On 8 februari 
 
On 8 mars 
 
On 12 april 
 
On 10 maj 
 
 
On 7 juni 
 
Ti 20 juni (bara 
individärenden) 
 
On 12 juli (bara 
individärenden) 
 
On 2 augusti (bara 
individärenden) 
 
On 23 augusti  
 
To7 september (bara 
individärenden) 
 
On 11 oktober  
 
On 8 november  
 
On 6 december 
 
To 21 december (bara 
individärenden) 
 

On 20 januari  
 
On 22 februari  
 
On 22 mars  
 
On 26 april  
 
On 24 maj Kallelse ut senast 
onsdag 17/5 (18/5 Krhd) 
 
On 21 juni  
 
 
 
 
On 26 juli  
 
 
 
 
 
 
 
On 6 september  
 
 
On 25 oktober  
 
On 22 november  
 
On 20 december  

On 25 januari  
 
To 23 februari 
 
On 29 mars 
 
To 27 april 
 
Må 22 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On 27 september 
 
 
To 26 oktober 
 
To 23 november 
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Ordförande/socialchef 
informerar 
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Socialnämndens arbetsutskott 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 80 
 

Ordförande och socialchef informerar 
Diarienr 22SN7 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande informerar enligt följande:  
  
- Förvaltningen har skickat in anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi gick 
ut med pressmeddelande om det innan anmälan skickades.  
  
- Den 8 juni går överklagandetiden för byggandet av Skogsgården ut.  
  
Socialchefen informerar enligt följande:  
  
- Dagens datum saknas mellan 18 till 20 vikarier. Det är fortsatt ett tufft läge inför sommaren 
och vi kan komma att behöva prioritera vissa insatser. Vi måste också förbereda oss på en tuff 
höst när fler än vanligt ska ta ut semester.  
  
- För pengar vi fått gällande projektet Nära vård kommer förvaltningen bl.a. utbilda ett 
kompetensteam i hur verksamheten ska hantera utåtagerande brukare.  
  
- Förvaltningen har skickat avvikelser från Individ- och familjeomsorgen. Det kommer under 
veckan också skickas en avvikelse från ett av våra särskilda boenden.  
 
 
Paragrafen är justerad 

Page 1 of 1Page 120 of 185



 
Ärende 17 

Svar på grundläggande 
granskning 2022 
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Grundläggande granskning 2022 
 
Piteå kommun  
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Information 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Li-
kaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra under-
lag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 

Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. 

Stickprovskontroller av protokoll kommer att genomföras inom ramen för årets grundläggande granskning.   

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast:  
Samhällsbyggnadsnämnden, 28 november 2022 
Kultur- och fritidsnämnden, 26 september 2022 
Miljö- och tillsynsnämnden, 29 augusti 2022 
Överförmyndarnämnden, 1 november 2022 
Fastighets- och Servicenämnden, 24 november 2022 
Socialnämnden, 29 augusti 2022 
Barn- och utbildningsnämnden, 24 november 2022 
Kost- och servicenämnden, återkommer med datum. 
Gemensam räddningsnämnd, 29 augusti 2022 
Kommunstyrelsen träffar revisorerna januari 2023. Återkommer med datum. 
E-nämnd, återkommer med datum. 
Svaren/handlingarna skickas senast enligt ovan datum till camilla.stromback@kpmg.se 

/Camilla Strömbäck, sakkunnigt biträde från KPMG 

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Camilla Strömbäck på 076-318 00 29 eller maila camilla.stromback@kpmg.se 
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1. Målstyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden en-
ligt kommunens reglemente och styrande dokument.  
 

1 Mål och måluppfyllelse                                Nämnden ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten 
omfattas av. 

Ja Nej Del-vis Ej ak-
tuellt 

Kommenta-
rer 

1.1 Utöver mål fastställda av KF - vilka nämnd-/styrelsespecifika 
mål har nämnden/styrelsen fastställt? 
Redogör i kommentarsfältet vilka dessa mål är samt bifoga 
protokoll eller dyl. där dessa mål beslutas.  

    Socialnämnden har fastställt följande mål 
utöver KF:s mål: 

 
 Socialtjänsten är en effektiv orga-

nisation som arbetar för en inno-
vativ och utvecklande förbätt-
ringskultur. 

 
 Socialtjänsten har en effektiv 

samverkan inom socialtjänstens 
alla delar men också med andra 
aktörer, där vi arbetar förebyg-
gande och hälsofrämjande med 
tidiga insatser för att begränsa ut-
vecklingen av sociala problem och 
behovet av omfattande insatser. 

 
 Socialtjänsten är en effektiv orga-

nisation utifrån uppdrag och re-
surser. 
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Målen ingår i verksamhetsplan (VEP) och 
beslut om VEP 2022-2024 fattades 2021-
04-28 (bilaga 1, beslut om VEP, bilaga 2, 
VEP) 

1.2 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen (både de av KF fast-
ställda samt de egna nämnd-/styrelsespecifika målen) utvecklas 
under året? 
Redogör hur ofta uppföljning sker i kommentarsfältet.   

    Samtliga mål följs upp i delårsbokslut till 
och med augusti och årsredovisning för 
hela året. 

Utöver det följer nämnden förvaltningens 
arbete med mål och uppdrag kopplade till 
dessa via tertialrapporter fyra gånger per 
år. 

1.3 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder när brister i mål-
uppfyllelsen upptäckts? 
Exemplifiera i kommentarsfältet. 

    Till exempel ekonomisk handlingsplan, 
handlingsplan kvalitet och patientsäker-
het, skärpta krav på återrapportering av 
utfallet av handlingsplanen genom tertial-
rapportering till nämnden. 
 

Då nämnden rapporterar grön på flera 
områden när det gäller måluppfyllelsen 
har den inte behövt besluta om fler åtgär-
der utifrån måluppfyllelsen. 
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2. Ekonomistyrning  
I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente 
och styrande dokument.  

2 Ekonomistyrning                                           Kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Ja Nej Delvis Ej ak-
tuellt 

Kommentrer 

 

2.1 Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förut-
sättningar som anges i tilldelad budget? 
Redogör för detta i kommentarsfältet. 

    Socialnämnden fattar beslut om att anta 
ramen för internbudget fördelad av KF. 
Bedömningen är dock att budgetramen är 
otillräcklig och att en budget i balans såle-
des inte kommer att kunna uppnås. Bety-
dande del av socialnämndens verksamhet 
är lagstadgad och måste således utföras 
även om budgeten överskrids. 

2.2 Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi 
och verksamhetens utveckling för att kunna göra de priorite-
ringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i 
balans? 
Exemplifiera i kommentarsfältet. 

    Socialförvaltningen upprättar månadsbok-
slut löpande för samtliga månader utom 
januari och juni. Helårsprognos sätts åtta 
gånger per år. Denna process görs av av-
delningschefer tillsammans med ekono-
mer och redovisas inför socialnämnd varje 
månad. 

2.3 Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämn-
den under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en eko-
nomi i balans? 
Exemplifiera i kommentarsfältet. 

    Socialförvaltningen har arbetat fram en 
ekonomisk handlingsplan som antagits av 
socialnämnden. Handlingsplanen revide-
ras årligen och har till syfte att på långsikt 
uppnå budget i balans. Det främsta upp-
draget är att arbeta med bemanningseko-
nomi samt att minska köpta tjänster. Un-
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der 2022 utmanas de personaltäta verk-
samheterna av stora problem med kom-
petensförsörjning. Detta har resulterat i 
dyra lösningar och har därmed delvis 
bromsat effekterna av arbetet med be-
manningsekonomi. 

2.4 Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en 
konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i rela-
tion till uppdraget?  
Bifoga konsekvensanalys. 

    I samband med budgetprocessen och ar-
betet med verksamhetsplanen lyfter Soci-
alnämnden varje år fram konsekvenser av 
att bedriva verksamheten inom befintlig 
ram. Inför 2022 tilldelades varje avdelning 
en budget som bedöms vara tillräcklig för 
att bedriva avsedd verksamhet. Detta 
kompenserades med en minuspost cen-
tralt under förvaltningsledningen då total-
ramen är oförändrad. Syftet är att ge av-
delningscheferna bättre förutsättningar 
att bedriva verksamhet. Detta har gett po-
sitiva effekter och även underlättat må-
nadsuppföljningarna. 
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3. Intern kontroll  
I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens 
reglemente och styrande dokument.  
 

3 Intern kontroll                                                           Nämnden/styrel-
sen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ja Nej Del-vis Ej ak-
tuellt 

Kommentarer 

3.1 Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 
2022? 
Bifoga internkontrollplan.  

     Se bilaga x, beslut om internkontrollplan och y, 
internkontrollplan. 

3.1.1 Har nämnden/styrelsen varit aktiva i framarbetandet av den ris-
kanalys som ligger till grund för internkontrollplanen 2022? 
Bifoga riskanalys. 

    Workshop för identifiering av risker genomfördes 
2021-05-27 där SN AU ledamöter deltog. 
 
Se bilaga z. 

3.2 Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkon-
trollområdet? 

    I samband med workshop 2021-05-27 informera-
des om bakgrund och syfte med internkontroll i 
Piteå kommun. 

3.4 Har nämnden/styrelsen godkänt uppföljning av internkontroll-
planen? 

    Internkontrollplanen för 2021 följdes upp och 
godkändes 2022-03-29. 

3.5 Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade 
avvikelser/brister i den interna kontrollen? 
Exemplifiera avvikelser/brister i den interna kontrollen som 
nämnden/styrelsen tagit aktivt beslut om i kommentarsfältet. 

    Förändring från att ha tre olika internkontrollpla-
ner till att ha en gemensam för hela socialnämn-
den. 
 
Brister angående otillbörlig påverkan är nu en del 
av internkontrollplanen för att säkerställa att det 
hanteras korrekt. 
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4. Nämnd-/styrelsespecifika frågor 
Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen.  

o Gråfärgad text är frågor och svar från 2019–2021 års grundläggande granskning och ska ej besvaras.  
o Frågor som ska besvaras för år 2022 är markerade med fet svart text.  

Revisionen kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor. 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN (KS) 
Område År Kommentar och frågeställning 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnden bedömer, enligt yttrande på år 2018 års granskning (GG 2018) att det idag utövas en god internkontroll. En särskild in-
ternkontrollplan antas också för verksamhetsåret med tillhörande riskanalys. Utveckla hur denna goda internkontroll utövas? Hur 
långt har det utvecklingsarbete som ni i yttrande GG 2018 sagt pågår och som syftar till en mer likformad intern kontroll inom kom-
munen kommit? 
Svar: KLF har utvecklat ett nytt system för uppföljning av internkontroll som tas i drift av alla förvaltningar 2020. KS har använt 
systemet för redovisning av internkontrollplanen för 2019.  

Internkontroll 

2020 Utifrån KS uppsiktsplikt, tar KS del av samtliga nämnders internkontrollplaner samt dess uppföljning? Finns rutin för hur samtliga 
nämnders internkontrollplan ska komma upp till kommunstyrelsen?  
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Svar: I enlighet med Policy för intern kontroll och styrning har styrelsen 2020-03-02 § 53 tagit del av och godkänt nämndernas 
uppföljning av internkontrollplan 2019 och deras intern-kontrollplan 2020. Rutin för att samla in och redovisa dessa finns hos kom-
munledningsförvaltningen. 

Uppsiktsplikten 2019 Hur utövar/säkerställer KS uppsiktsplikten vad gäller internkontroll? 
Svar: Genom månads- och delårsrapporter, årsredovisning samt det nya systemet för internkontroll inom vilket alla nämnders åter-
redovisningar kommer att delges KS. 

2019 
 

Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: KS har god organisation och rutiner för arbetet. Gällande Informationssäkerhetspolicy och underliggande styrdokument ses 
över och tillämpningsföreskrifter tas fram. 

2020 Finns fastställd informationssäkerhetspolicy, underliggande styrdokument och tillämpningsföreskrifter nu på plats? 
Svar: Det finns fastställd informationssäkerhetspolicy, underliggande styrdokument och tillämpningsföreskrifter på plats. Utifrån ett 
ständigt pågående förbättringsarbete kommer dessa att kompletteras utifrån uppkommande behov. Följande styrande- och stöd-
jande dokument finns; Infosäkerhets policy, Infosäk och IT-säk finns med i säkerhetsskydds-plan, Informations- och cybersäkerhet 
nämns i riktlinjer för säkerhetsarbetet, Instruktion för informationssäkerhet, Anvisningar om säkerhetsskydd där det även framgår 
infosäk detaljer, Anvisning för hantering och lagring av digital information är den senaste tillämpningen. 

IT-säkerhet 

2021 Hur fungerar IT-säkerheten och vilken bild har styrelsen gällande IT-säkerheten i de olika nämnderna? 
Svar: Funktionen för Informationssäkerhet har under året centraliserats under kommunledningsförvaltningen och förstärkts med yt-
terligare en tjänst. Samverkan mellan funktionen för informationssäkerhet och IT-avdelningen har därmed kunnat utökas. 
Inventering av befintliga säkerhetsåtgärder för att efterleva gällande lagstiftning och relevanta internationella standarder har sam-
manställts under året. Merparten av befintliga säkerhetsåtgärder har bedömts adekvata och det finns en plan för det fort-satta arbe-
tet. Revidering av kommunens styrdokument och ledningssystem för informationssäkerhet har påbörjats för att anpassas till näst-
kommande version av internationell standard under år 2022. 

I och med IT-attacken som skett på Kalix kommun har arbetet med IT-säkerhet påskyndats. Piteå kommun har enligt uppgift inte en 
lika öppen arkitektur vad gäller IT som Kalix har. IT-säkerhet finns nu med som ett kontrollområde i internkontrollplanen för år 
2022. Kommunen har även säkerställt sig om att det finns personella resurser att avropa om de skulle bli utsatt för en attack.  

Måluppfyllelse 2020 Kommunstyrelsen har inte fastställt några egna styrelsespecifika mål, arbete ske efter de av kommunfullmäktige beslutade mål. Re-
visionen rekommenderade KS vid GG 2019 att fastslå ”egna” nämndspecifika mål. Har KS fastställt ”egna” styrelsespecifika mål? 
Svar: Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan för åren 2020–2022 vilket följer kommunens styr- och ledningssystem. Det 
innefattar prioriterade mål som riktar sig till alla nämnder och bolag samt riktade övergripande mål till kommunstyrelsen i det här 
fallet. Varje nämnd och därmed även kommunstyrelsen kan besluta om egna specifika mål. 
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Kommunstyrelsen har valt att även detta år inte definiera egna styrelsespecifika mål då de riktade målen bedöms vara tillräckliga 
för att uppnå en god styrning av styrelsens uppdrag. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut samt att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok inte efterlevdes.   
Har styrelsen vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen?  
Svar: Uppföljning av delegationsbeslut kommer att beaktas i kommunstyrelsens Internkontrollplan 2021. Kommunikation och ut-
bildningar runt ärendeprocessen och ärende handboken sker kontinuerligt med både nämndsekreterare och handläggare. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: I kommunens styr och ledningssystem finns ett strategiskt område som är riktat till barn och unga samt mål kopplade till det.  

Genom riktlinjer för mänskliga rättigheter samt arbete med medborgardialoger riktat till barn och unga.  

Inom arbete som är kopplat till barn och unga finns en grund som utgår från barnkonventionen. Exempel är det lokala brottsföre-
byggandearbetet samt folkhälsoarbetet. 

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: I Piteå kommun följer ansvaret för kommunikationen med ansvaret för verksamheten. Kommunikationsavdelningen roll är att 
samordna kommunövergripande kommunikation och bistå med råd och stöd för förvaltningsspecifik kommunikation. Det betyder att 
kommunikationsavdelningen arbetar både strategiskt, stödjande, operativt och styrande. 

Alla förvaltningar utom Kommunledningsförvaltningen (KLF) har en utpekad kontaktkommunikatör. För KLFs behov har kommuni-
kationsavdelningen delat upp den utpekade kontakten på flera medarbetare. Uppdragen får vi via våra planeringsmöten med för-
valtningarna eller så skickas de till kommunikationsavdelningens funktionsbrevlåda. Ett stort fokus och prioritering under 2021 har 
legat på coronapandemin, Piteå 400 årsjubileum och planeringen inför SM-veckan 2022. Men även återkommande kom-munöver-
gripande produktioner så som hushållstidningen ”Värt att veta” som ges ut med tre nummer per år. Återkommande event har under 
året antingen blivit digitala eller fått ställas in pga pandemin. 

Hur samplanerar kommunstyrelsen verksamheten med övriga nämnder? 
Svar: I kommunens styr- och ledningssystem framgår ett årshjul som inleds med en omvärldsanalys samt resultatet från föregående 
års årsredovisning och bokslut. Med det som utgångspunkt utarbetas de politiska riktlinjerna inför budget och verksamhetsplan för 
en ny planperiod. Framtagandet av förslag till varje nämnds verksamhetsplan har föregåtts av samtal inom såväl respektive nämnd 
som mellan nämnderna genom ordförandena. På samma sätt sker samtal mellan förvaltningar i gemensamma frågor, tex priorite-
ring av investeringsbehov. 
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Hur sker samverkan gällande investeringar med de kommunala bolagen? 
Svar:  Det finns ingen formell samverkan kring investeringar inom kommunkoncernen. Den samverkansmöjlighet som finns är på 
politisk nivå genom personunion mellan kommunstyrelsen och PIKAB:s styrelse. 

Behovet av åtgärder har lyfts i samband med de två senaste årens riktlinjekonferenser inför det att fullmäktige antar riktlinjer för 
budget och verksamhetsplan för aktuell planperiod. De senaste två åren har bolagskoncernen och förvaltningarna fått samman-
ställa en behovsinventering av investeringar på fem respektive tio års sikt inför budgetberedningen. Bolagen har lämnat en grov 
sammanställning på bolagskoncernens äskanden de kommande fem åren. Förvaltningarna har lämnat in sammanställning av behov 
på fem respektive tio års sikt.  

Kommunledningsförvaltningen har belyst behovet av att se över regelverket från 2011 gällande borgensåtaganden från 2011 då det 
endast anger ett maxtak för borgen. Bolagskoncernens långfristiga skulder ökar årligen vilket medför en utmaning kommande år då 
det finns ett relativt litet utrymme för kommunens behov av upplåning. Det finns inget uppdrag att se över regelverket för borgen. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: I Kommunledningsförvaltningens sex avdelningar arbetar specialister inom olika områden. Som specialist har man alltid en 
marknad hos den privata näringen och från tid till annan är det svårt att behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare 
med erfarenhet.  

Under hösten har arbetet med en handlingsplan för kompetensförsörjning påbörjats. Handlingsplanen ska vara ett stöd och ge en 
struktur för de aktiviteter som behöver vidtas för att Kommunledningsförvaltningen ska klara kompetensförsörjningen både nu och i 
framtiden. Aktiviteterna ska omfatta arbete för att redan anställda ska vilja arbeta kvar och utvecklas i Piteå kommun, men även 
locka nya medarbetare till våra verksamheter. 

Acusticum 2021 Hur fortskrider utvecklingen av Acusticum? 
Svar: Arbetet med att säkerställa utveckling av högre forskning och utbildning i Piteå har samlats under namnet ”Campus Piteå”, 
där utvecklingen av Acusticum ingår. Arbetet involverar dock inte bara den fysiska byggnadens utveckling eller utvecklingen på 
campusområdet på Berget, utan inkluderar all högre forskning och utbildning (inklusive till exempel våra forskningscentra såsom 
Sicomp, CH2ESS mfl.). En styrgrupp är formerad som leds av kommunchef och även inkluderar VD:ar från PIKAB, PSP, PNF samt 
näringslivschef och förvaltningschef SAM. En heltidsresurs är avsatt från PSP för arbetet och vi har under året jobbat med strategi 
och taktik för att säkerställa LTU:s närvaro men även attrahera andra lärosäten/utbildningsanordnare till Campus Piteå. Vi har 
goda förhoppningar att kunna bryta den nedåtgående spiral gällande såväl forskningsnärvaro som antal studenter i Piteå. 

Turismen, be-
söksnäringen 
 

2021 I budget och plan flaggades det för stora kostnader kopplat till besöksnäringen.  
Hur ser insatserna för besöksnäringen ut för att möta de ökade kostnaderna?  
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Svar: Under pandemin drabbades besöksnäringen hårt och vissa extraordinarie insatser genomfördes framföra allt under somma-
ren 2020, en besöksnäringsstab initierades för att kraftsamla inom kommunens verksamheter. Kampanjer genomfördes för att sti-
mulera det lokala näringslivet, handla lokalt ex vis ”local hero”, ökad tillgänglighet till besöksmål och sommarcaféer på landsbyg-
den, sommardäcket i Piteå centrum? Dessa insatser genomfördes i reguljär verksamhet och budget samt med ordinarie personal. 

Hur bedömer styrelsen att besöksnäringen utvecklas framgent? 
Svar: Under pandemin har besöksnäringen drabbats hårt, i stort sett likt övriga landet. Antalet besökare/gästnätter minskade och 
omsättning i besöksnäringen minskade med ca 30%. Målgruppen förändrades under pandemin, då framför allt Norge resenärerna 
helt uteblev. En ny typ av resenärer från övriga landet och närområdet uppstod, ”hemester” blev ett nytt begrepp. Prognosen 
framåt är god, stora evenemang är inplanerade i Piteå, hotell och andra boendeanläggningar uppvisar redan nu ett gott boknings-
läge kommande vinter. Näringslivsavdelningen har nu efter pandemin återinfört branschträffar med besöksnäringen för att gemen-
samt arbeta med utvecklingen framåt. 

Näringslivsar-
bete 

2021 I den granskning som genomfördes gällande kommunens näringslivsarbete framkom att det bland annat att det saknades en tydlig 
styrning, tydliga handlingsplaner och strategier för hur Piteå kommun ska uppnå det beslutade målet ”Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande och vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare.” Vidare framkom att det saknades 
en tillfredsställande uppföljning av näringslivsarbetet samt att roller och ansvar är otydliga. Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit med 
anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: Ett arbete påbörjades mellan PIKAB koncernens bolag och Näringslivsavdelningen under hösten 2020 med syfte att skapa en 
gemensam målbild, uppdragsbeskrivning samt förankrade strategier för näringslivsarbetet. Därtill bokades strategiska lednings-
träffar samt operativa träffar inom ramen för samverkan in för våren 2021. Arbetet fokuserar nu till att näringslivsaktörerna Nä-
ringslivsavdelningen/KLF, PIKABs VD, PIKAB controller, Piteå Science park, Piteå näringsfastigheter samt samhällsbyggnadsför-
valtningen tillsammans samskapar en ”roadmap” utifrån aktuella politiska mål för Piteå kommun och Piteå kommuns näringsliv. 
Möten med syfte att samordna mer strategiska frågor kommer att genomföras parallellt med att roadmap och en etableringsstrategi 
tas fram. Ambitionen är att arbetet som nu återupptagits och arbetsmetoden via ”roadmapövningar ”snabbt ska leverera önskvärda 
effekter. Effekterna får vi därmed tillfälle till att återrapportera till kommunstyrelse och kommunfullmäktige genom ordinarie åter-
rapporteringsstruktur i gällande årshjul. 

Etableringsstrategin kommer beslutas under år 2022. 

Upphandling 2021 I granskningen av kommunens upphandlingsarbete framkom att kommunstyrelsen bör stärka sin uppsikt på upphandlingsområdet 
samt utveckla den interna kontrollen och uppföljningen bland annat genom att säkerställa att ramavtal nyttjas och att rätt inköp görs 
från rätt leverantörer till rätt pris. Vilka åtgärder har styrelsen vidtagit med anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: Styrande dokument; policy och riktlinjer för inköp är uppdaterade och beslutade. En omfattande projektorganisation på kom-
munövergripande nivå arbetar löpande med förberedelser inför övergång till e-handel utifrån uppdraget Verksamhetsutveckling 
med stöd av digital teknik. Ny inköpsorganisation är fastlagd och under införande där varje förvaltning utsett inköpssamordnare. 

Page 133 of 185



© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company  
and a member firm of the KPMG network of independent member firms  

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

        

 
Inköp samordnar nätverksträffar och utbildningsinsatser för inköpssamordnarna. I nästa steg ska förvaltningarna utse behöriga be-
ställare inför införandet av e-handelssystem. Investeringsmedel är beviljade för aktuella systemstöd. Upphandling av systemstöd på-
går och nytt upphandlingssystem är under införande. Avtal tecknas inom kort med fakturahanterings- och e-handelssystemleveran-
tör där införandet kommer inledas våren 2022. Upphandlingsunderlag inför upphandling av inköpsanalyssystem är under framta-
gande. Digitala utbildningspaket till olika målgrupper är under framtagande. Ekonomiavdelningen har arbetat aktivt under flera 
års tid med verksamhetsutveckling inför den digitala omställningen, där vissa arbetsuppgifter fasas ut till förmån för nya arbetsupp-
gifter med hög grad automatisering och digitalisering som grund. Leverantörsinformation och -bearbetning pågår utifrån lagkrav 
om e-fakturor till kommunal sektor. Teknisk lösning erbjuds till leverantörer som inte klarar leverera e-faktura till kommunen. 

Nolia 2021 Hur framskrider planen/processen kring Nolia AB?´ 
Svar: Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22: §19 

Förvärv aktier Nolia AB - Godkänner KF att Piteå Kommunföretag AB i enlighet med hembudsklausulen i konsortialavtalet för No-
lia AB förvärvar hälften av Skellefteå Stadshus ABs ägarandel i Nolia AB, förutsatt att Umeå Kommunföretag AB förvärvar den 
andra hälften. 

§20 Ovillkorat aktieägartillskott Nolia AB - Godkänner KF att Piteå Kommunföretag AB som en av två kvarvarande delägare, till-
skjuter medel till Nolia AB med upp till 7 mkr genom ovillkorat aktieägartillskott till Nolia AB, under förutsättning att Umeå Kom-
munföretag AB tillskjuter motsvarande belopp som ovillkorat aktieägartillskott. 

§21 Nedsättning av aktiekapital Nolia AB - Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB tillsammans med Umeå 
Kommunföretag AB såsom ägare till Nolia AB skriver ner aktiekapitalet i Nolia AB från totalt 6 mkr till totalt 600 tkr. 

Uppdrag 2021 Hur hanteras uppdrag som delegeras till nämnd exempelvis SM i skidor, Kalejdo, Destinationsutveckling etc., skickas medel med i 
paritet med givna uppdrag? 
Svar: SM-veckan finansieras via särskilt avsatta medel enligt budget- och verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbets- och perso-
nalutskott utgör styrgrupp internt inom Piteå kommun. En organisation är utsedd för realisering med projektledare och projekt-
grupper. Styrgruppen erhåller information och kan därigenom styra eller föreslå omfördelning av aktuella medel mellan åren. 

När det gäller destinationsutvecklingen så är medel överförda till Kommunledningsförvaltningen/näringslivsavdelningen för att 
kunna fortsätta arbetet med besöksnäringen då destinationsorganisationen Visit Piteå ekonomisk förening avvecklats. I och med att 
besöksnäringsfrågorna nu hanteras i näringslivsavdelningen så är det möjligt med nära samverkan med övrigt näringslivsarbete (ex 
vis starta eget, affärs- och marknadsutveckling. Ett mer långsiktigt arbete möjliggörs nu (tidigare togs treåriga medfinansieringsbe-
slut) genom att verksamheten bedrivs sammanhållet med övrigt näringslivsarbete och Turistcenter. Fortsatt medverkan sker i regio-
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nala utvecklingsprojekt med Swedish Lappland. Uppdraget som handelskoordinator, och ansvaret för Piteå presentkortet, överför-
des till Företagarna då Visit Piteå avvecklades, initialt med viss kommunal medfinansiering. 

Måluppfyllelse 2022 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare – målet uppges vara delvis uppfyllt (ÅR 2021).  
Hur arbetar kommunen för att nå målet om 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050? 
 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande – målet uppges vara uppfyllt i hög grad (ÅR 2021).  
Hur resonerar kommunen gällande detta, vilka parametrar ligger till grund för att bedöma måluppfyllelsen dvs. att målet är uppfyllt i 
hög grad?  
Finns mål kopplat till företagsetableringar? 
Företagsetableringar, hur arbetar kommunen med dessa? 
Idag saknas det bostäder i kommunen, kopplat till invånarmålet och attraktivitet och företagande, hur arbetar kommunen 
med detta?  

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  

Överklaganden 2022 Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? 
Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?  
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BARN- OCH UTBNILDNINGSNÄMNDEN (BUN) 

Område År Kommentar och frågeställning 

Internkontroll 2019 Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att det delvis finns ett systematiskt arbete med intern 
kontroll avseende såväl verksamheten som redovisning inom barn- och utbildningsnämnden. Vilka delar saknas i det systematiska 
arbetet med internkontroll? Pågår det ett arbete att säkerställa att alla delar i internkontrollarbetet finns på plats? 
Svar: Det fanns ingen checklista och systematisk uppföljning. Båda är upprättade för 2019. 
 
Av GG 2018 yttrande framgår att det finns en årlig plan för uppföljning och internkontrollplan men det har inte skett någon uppfölj-
ning av internkontrollplanen för 2017 under 2018. Har uppföljning skett för verksamhetsåret 2018 och i så fall har några åtgärder 
vidtagits med anledning av denna uppföljning? Om uppföljning skett önskar revisionen ta del av denna uppföljning? 
Svar: Uppföljningen har skett via internkontrollplanen och checklistan som upprättats.  

2019 Nämnden instämmer i revisorernas riskbedömning gällande kompetensförsörjning (yttrandet avseende grundläggande granskning år 
2018, GG 2018). Nämnden planerar enligt GG 2018 strategiska åtgärder i syfte att trygga kompetensförsörjningen.  
Vilka strategiska åtgärder har nämnden vidtagit för att säkra kompetensförsörjningen? 
Svar: Framgår av Strategisk kompetensförsörjningsplan 2019–2021 vilken reviderats under 2019. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: I samband med förvaltningens redovisning av kvalitetsrapporten Personal 2019–2020, 2020-11-05 § 103, gav BUN förvalt-
ningschef i uppdrag att upprätta en strategisk kompetensförsörjningsplan för åren 2021–2022. Uppdraget skulle redovisas för 
nämnden februari 2021. 
2021-02-24 lämnade förvaltningschef en återrapport till nämnden där förvaltningschef föreslog förlängd utredningstid för att Barn- 
och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan skulle kunna ta avstamp i den kommungemensamma kompetensförsörjnings-
strategi som höll på att utarbetas. Nämnden antog förslaget och gav förvaltningschef i uppdrag att återkomma med ny återrapport 
(samt ändra tidsperioden för planen till åren 2022–2023) senast 2021-09-08. 
I samband med nämndsmötet 2021-06-30 återrapporterade förvaltningschef på nytt att uppdraget måste förlängas ytterligare. Detta 
med anledning av att kommunens personalavdelning initierat ett arbete med UBF:s förvaltningsledning och fackliga parter kring 
utarbetandet av en komptensförsörjningsplan. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet och förvaltningschef ber därför om att få 
återkomma i ärendet i början av 2022 vilket nämnden godkände. 

Uppföljning, in-
ternkontroll 

2019 Barn och utbildningsnämnden fastställer i yttrande GG 2018 att de tagit del av revisorernas årliga granskning och bedömer att till-
räckliga åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen framöver.  
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Vilka åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen? 
Svar: Upprättande av checklista, tydlig ansvarsfördelning och deadline. 

2021 Har nämndens ledamöter (ordinarie och ersättare) fått utbildning i internkontroll? 
Svar: Den 8 september 2021 fick både ordinarie ledamöter i Barn-och utbildningsnämnden och ersättare utbildning i internkontroll 
av KPMG. Utbildningen innehöll bland annat utgångspunkterna för internkontroll, riskanalys, kontrollmiljön och internkontroll 
kopplat till Stratsys. 

2019 
 
 
 
 

Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: En kartläggning har genomförts för utredning av förutsättningar. Arbete kvarstår inom området, bland annat på grund av av-
saknad av kommunövergripande riktlinjer eller anvisningar. Med Utbildningsförvaltningens nya organisation finns bättre förutsätt-
ningar att möta kraven.  

IT-säkerhet 

2020 Hur ligger nämnden till i arbetet med IT-säkerhet? 
Svar: Ett nytt team med fokus på att stötta digitaliseringsarbetet inom förvaltningen är rekryterat där en tjänst som IT-säkerhetsko-
ordinator ingår. Arbetet med att klassa våra system och skapa nätverk inom och med andra kommuner pågår för fullt. 

Handläggning av 
ärenden 

2020 Vid GG 2019 uppgavs att det fanns brister i handläggning av ärenden. Ärendesystemet (Platina) upplevdes svårhanterat. Rutiner hos 
handläggarna brister/slarvas med. Förslag hur dessa brister ska åtgärdas hade lagts fram samt att förvaltningen arbetade med kultu-
ren. Var ligger nämnden i detta arbete idag? 
Svar: Dialog förs med systemägare på kommunledningsförvaltningen för att förbättra funktionaliteten i Platina som upplevs som 
segt efter senaste uppdateringen. Under året har rutiner för handläggning förbättrats, nästa steg för att öka kvaliteten på underlag 
och tjänsteskrivelser är en skrivarstuga för handläggare i Platina under våren 2021. 

Dans i skolan 2020 Piteå kommun avsätter ca 300 tkr/år till stiftelsen Dans i skolan. Tros detta finns det enligt uppgift inget större samarbete/verksam-
het mellan utbildningsförvaltningen och Dans i skolan. Revisorerna anser att för de medel som avsätts årligen bör Piteå kommun få 
ta del av verksamhet/samarbete med Dans i skolan på ett tydligare och bättre sätt. Hur/på vilket sätt samarbetar förvaltningen med 
Dans i skolan? 
Svar: Stiftelsen är ibland behjälplig vid ansökningar och/eller stöd med information och kunskap, fortbildningsinsatser. Anordnar 
Dansbiennalen där Piteå kommun deltar. Projektet Dans utan speglar har startats, detta för att stärka självförtroende hos bar-
nen/ungdomarna. Har även startats projekt som vänder sig även till pojkar, detta för att få upp intresset för dans bland pojkar. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Har nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av den genomförda granskningen? 
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Svar: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-30 § 92, utifrån kommunrevisorernas granskning, att utse ersättare för 
samtliga delegater. Kommunrevisionen har i skrivelse 2020-10-08 tagit del av beslutet och konstaterar att nämnden tagit till sig re-
visorernas granskning. Utbildningsförvaltningen bör dock säker-ställa att alla nyanställda rektorer informeras och utbildas i dele-
gationsordningen och dess rutiner. Årliga påminnelser ska skickas ut till chefer och handläggare.  
Dock saknas digitalt system för en samlad bild över samtliga delegationsbeslut som beslutats. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Riktlinje för beslutsunderlag i barnrättsfrågor som antagits i BUN 
2021-09-29. Riktlinjen utgår från barnkonventionen och det stödmaterial kring denna som SKR utarbetat, och skall fungera som ett 
stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i BUN beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. 
Utbildningsförvaltningen utgår även sedan tidigare från Barnkonventionen i sitt arbete, exempelvis genom förvaltningens fast-
ställda strategi för hållbarhet 2020–2022. 

Samverkan 2021 Hur fungerar samverkan mellan skola och socialtjänsten? 
Svar: Samverkan fungerar bra vid s.k Norrbus-möten (SIP- och nätverksmöten kring enskilda elever.)  Samverkan mellan social-
tjänst och skola sker också i olika andra forum; i Folkhälsoarbetet, på avdelningsnivå, deltagande i gemensam Temanämnd, möten 
med rektorer och Mottagningsgruppen och ”Fältarna”, Grundskolan sitter med i BRÅ (brottsförebyggande rådet) tillsammans med 
socialtjänst och Polis, avtal när det gäller utförande av socialtjänstens lagstadgade verksamhet korttidstillsyn (korttids/fritids i sko-
lan för elever 13–16 år). 

Socialtjänsten har i samband med övergång från åk 9 vid flertalet tillfällen kontaktat gymnasierektor för att boka ett möte med 
vårdnadshavare och skola i de fall där de har ett pågående ärende som skolan behöver känna till. Socialsekreterare och i vissa fall 
familjebehandlare har deltagit på mötet tillsammans med elev och vårdnadshavare för att skolan ska kunna få en helhetsbild av ele-
vens situation i syfte att kunna planera skolgången på ett bra sätt.  

När det har lämnats in orosanmälningar så har socialtjänsten återkopplat om de inlett utredning eller ej. Socialtjänsten kan också 
höra av sig till rektor för att få in kompletteringar utifrån en orosanmälan. 

Tidigare hade kuratorer på gymnasiet kontinuerliga träffar med ANG (Alkohol- och narkotikagruppen) och familjebehandlare men 
dessa möten har upphört. Så har även den samverkan kring elever som har behov av eget boende pga. sociala skäl. Den frågan lig-
ger uppe på bordet igen och rutiner kring detta ses nu över.  

På grundskolan förekommer inga samverkansmöten förutom om Socialtjänsten bjuds in i någon fråga till exempel till en APT.   
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En bättre samverkan även i enskilda elevärenden, tex när en ungdom placeras i ett familjehem eller behandlingshem är önskvärd 
från skolans sida. 

Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: UBF har en handläggare som är utsedd att vara kontaktperson gentemot kommunikationsavdelningen och har den främsta 
dialogen med avdelningen kring hemsida med mera. Dessutom har Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium särskilt 
nära kontakt och stöd från kommunikationsavdelningen i samband med marknadsföring av gymnasiet. 
Under Coronapandemin har kommunikationsavdelningens stöd till förvaltningschef varit ovärderlig. Förvaltningschef har fått hjälp 
och stöd att kommunicera restriktioner, åtgärder, smittläge med mera, såväl internt som externt. Kommunikationsavdelningen har 
varit behjälpliga i alla lägen och utgjort ett ypperligt stöd 

Gymnasieskolan 2021 Programutbudet som finns inom gymnasieskolan – täcker det behovet som arbetsmarknaden efterfrågar? 
Svar: Gymnasieskolans utbildningar har ett programråd, där bransch och skola möter varandra kontinuerligt. Där skapas goda 
möjligheter att utbyta erfarenheter och prata om behov och utveckling. Det kan handla om att förändra kursutbud inom ramen för 
respektive program eller förändra storlek på organisation, alltså hur många elever kan tas in utifrån behov och möjligheter. Men 
programmen styrs både av ekonomiska förutsättningar och tillgång till APL-platser. Därför kan inte verksamheten regleras på det 
sätt som branschen alltid skulle önska. En sådan situation finns till exempel på Fordonsprogrammets Transportinriktning, en utbild-
ning som är dyr och där det finns ständiga behov av investeringsmedel för att kunna upprätthålla en fungerande fordonspark för att 
kunna bedriva utbildningen. Så utbud och ekonomi måste gå hand i hand. 

Tyvärr kan Strömbackaskolan inte möta upp de stora behov som finns inom vården då söktrycket till Vård- och omsorgsutbild-
ningen dalar. Det är ett prioriterat område att tillsammans med branschen försöka vända den trenden. Strömbackaskolan arbetar 
även med denna fråga inom ramen för Vård- och omsorgscollege. 

Strömbackaskolan har en stor satsning på automation, ett samarbete mellan Teknikprogrammet, Industriprogrammet och El-pro-
grammets automationsinriktning. Detta är ett resultat av framtidsspaning där i resultatet från vår utredning Strömbacka 2025 som 
presenterades 2017, koms fram till att automation var en nyckel till framtiden och något som Strömbackaskolan som utbildningsin-
stitution måste vara en del av och möta. Återkopplingen från industrin i Norrbotten är att detta är deras viktigaste utbildningsfråga 
när det kommer till utveckling, nu och i framtiden. 

Så svaret på frågan är ja, Strömbackaskolan anses täcka i hög grad arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft eftersom eleverna 
erbjuds en bred palett av utbildningar, men för vissa branscher, av skäl som angetts ovan, finns svårigheter att möta arbetsmarkna-
dens behov. 

Hur marknadsförs gymnasieprogrammen? 
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Svar: Strömbackaskolans utbildningar marknadsförs på en rad olika sätt. Medarbetarna brukar säga att nöjda elever, nöjda föräld-
rar och nöjda arbetsgivare är Strömbackaskolans bästa marknadsförare. Därför är det dagliga arbetet med kvalitet och värdegrund 
det absolut viktigaste. Positiva nyheter är en annan viktig faktor, att skolan syns för medborgarna på ett bra sätt. Strömbackaskolan 
använder sig av Framtidsvalet i sin marknadsföring, en tidning som via Studie- och yrkesvägledare når elever i grundskolan. Andra 
sätt Strömbackaskolan använder för att marknadsföra sig är Programväljaren med övriga fyrkantskommuner samt våra egna profi-
ler i sociala medier såsom Facebook och Instagram. Den grafiska profilen som håller ihop skolans marknadsföring med snygg de-
sign, en hemsida som ska vara professionell och tilltalande är andra delar i Strömbackaskolans marknadsföring.  
Strömbackaskolan erbjuder alla elever i åk 8 att besöka lokalerna en gång per år. Det görs öppet hus för elever i åk 9 och deras 
föräldrar och det öppnas och välkomnas även elever och vårdnadshavare till Strömbackaskolan vid andra tillfällen om de har spe-
cifika behov. Under coronapandemin har detta inte varit möjligt, därför har marknadsföringen skett genom inspelade videos som vi-
sar upp programmen. 

Var hamnar studenterna efter genomförd utbildning? 
Svar: När det gäller frågan vad eleverna gör efter sin gymnasieutbildning så är den av förklarliga skäl väldigt svår att svara på. 
Men vi kan försöka avlämna några objektiva svar och några som baserar sig mer på erfarenhet och kännedom. 
Nämnden skickade till revisorerna dokument – ”Var hamnar studenterna efter genomförd utbildning”. Av analysen framgår att en-
ligt rapporter från elever och bransch, så går de allra flesta av Piteås elever på yrkesprogram direkt ut i arbete. Enligt Koladas sta-
tistik så blir bilden en annan. För att ge svar på vad den diskrepansen handlar om behövs en betydligt större studie än vad som kan 
åstadkommas här.  

Hur ser avtalet med fyr-/femkanten ut? 
Svar: Nämnden skickade till revisorerna dokument ”Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning” 

De fyra kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har sedan 2006 samverkat kring gymnasieutbildningar. Avtalet omfattar all 
utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som anordnas av parterna i enlighet med skollagen och förordningar. I 
samband med den grundläggande granskningen beskrevs avtalet närmare. 

Orosanmäl-
ningar 

2021 Har orosanmälningarna ökat?   

Svar:  

Orosanmälningar som gjorts från skolan i Piteå kom-
mun: 
 2019 2020 2021-09-21 
Elevhälsan 11 27 9 
Förskolan 26 43 25 
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Lågstadiet 27 44 34 
Mellanstadiet 73 67 56 
högstadiet  94 109 78 
Gymnasiet 30 16 23 
Skolinspektionen 1 0 0 

 262 306 225 
    

Tabellen visar antal orosanmälningar som gjordes från utbildningsförvaltningens olika avdelningar, eller andra myndigheter och 
inte antal elever som har varit föremål för orosanmälningar. 

 

2022 Genom ökade behov för barn och ungdomar och eventuell ökning av orosanmälningar - hur sker samarbetet med social-
tjänsten gällande att tidigt upptäcka problem hos barn och ungdomar? 

Klagomålshante-
ring 

2022 Hur hanteras klagomålshantering inom nämndens verksamhetsområde? 

Demografisk ut-
veckling 

2022 Med tanke på befolkningsutvecklingen, hur sker det långsiktiga arbetet och planeringen av skolstrukturen utifrån demo-
grafi – och befolkningsutvecklingen?  

Skolplikt och 
frånvaro 

2022 I den granskning som genomfördes gällande uppföljning av skolplikt och frånvaro konstaterades att barn- och utbildnings-
nämnden överlag har en god kontroll av uppföljning av frånvaro dock noterades några förbättringsområden avseende ruti-
ner och förfaringssätt.  

Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning av den genomförda granskningen? 

På vilket sätt tas ”hemmasittarna” omhand? 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  

Överklaganden 2022 Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? 
Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?  
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MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN (MTN) 

Område År Kommentar och frågeställning 

Nämnds proto-
koll 

2019 Av yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) framgår att information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser 
kring dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrför-
måga. Har ni utvecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande?  
Svar: Nämnden tar del av ex. månadsrapporten och kommenterar om åtgärder behövs dvs. om rapporten föranleder några åtgär-
der. Detta framgår även av tillsynsplanen. 

2019 
 
 
 

Vidare framgår av GG 2018 att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur 
målen uppnås. Har handlingsplaner upprättats när/om mål inte uppnås/bedöms uppnås?  
Svar: 2019 blir tillsynsplanen mer exakt dvs. mindre översiktlig. 

Måluppfyllelse 

2020 Nämnden har inte fastställt några egna nämndspecifika mål, arbete ske efter de av kommunfullmäktige beslutade mål. Revisionen 
rekommenderade MTN vid GG 2019 att fastslå ”egna” nämndspecifika mål. Har MTN fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? 
Svar: Arbetet med nämndspecifika, egna, mål har påbörjats. Miljö- och tillsynsnämnden gav 2020-04-29, § 27 förvaltningen i upp-
drag att under 2020 bereda underlag till nämnden.  Av tillsynsplanen kommer det att framgå hur nämnden ska jobba med att ta 
fram ett mål i taget. Exempelvis var temat för sammanträdet i april miljörelaterade hälsorisker kopp-lade till luftföroreningar. 

Kompetensför-
sörjning  

2019 Hur hanterar nämnden kompetensförsörjningen? Finns det en bra balans mellan behov och resurser? 
Svar: Det är ett långsiktigt arbete ex. ny teknik ute på inspektioner. Projektinriktade kontroller ex. branschvis. Utbildning. Nämnden 
uppgav att det inte var en bra balans mellan behov och resurser eftersom de inte får äska mer medel. Dock beskrivs konsekvenserna 
till KF: 

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Förvaltningen har en IT-strategi. Genomgång, KLASSA, av verksamhetssystemen är klar. IT-säkerheten bedöms av nämnden 
vara lägre i förhållande till andra nämnder. Utveckling av nya system pågår. 

Tillsyn 2020 Vid GG 2019 uppgav nämnden att det fanns en oro över att tillsynen inom vissa verksamhetsområden skjuts upp eftersom det sak-
nas personella resurser och medel, befintlig personalstab inte hinner genomföra tillsynerna. Tillsynsärenden läggs därmed på hög. 
Hur ser det ut med tillsynsärendena idag? 
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Svar: Interna analyser har lett till omfördelning av resurser för att åtgärda de obalanser som funnits. Det finns en viss risk för en 
mindre tillsynsskuld i slutet av året på grund av att tillsynen inte kunnat utföras som planerat med anledning av covid-19. Tillsynen 
har delvis ställts om till bland annat ”skrivbordstillsyn”. 

2021 Hur ser tillsynsskulden ut idag? 

Svar: Med anledning av omfördelning av resurser inom avdelningen år 2020 bidrar den till att prognosen för 2021 pekar på att det 
inte kommer skapas någon tillsynsskuld.  

2021 Alternativa driftsformer så som ”Hembagerier”/lokal livsmedelstillverkning/alternativ produktion/”hobby produktion” eller dyl. - 
hur hanteras detta?  

Svar: Enligt lagstiftningen ska det vara viss organisation och kontinuitet för att räknas som livsmedelsföretag och då ska registre-
ring ske hos Miljö- och tillsynsnämnden (livsmedelsföretaget behöver inte vara ett registrerat företag skattemässigt). 

Det är en utmaning och en problematik att fånga upp exempelvis försäljning erbjudna tjänster via sociala medier så som mat, mas-
sage, tatuering etc. I riskanalysen saknad det områden kopplat till denna form av utmaningar.  

Generellt får förvaltningen ett gott bemötande vid besök hos näringsidkare/kunder eller dyl. vilket även genomförd enkät bekräftar. 
I enkäter uppger kunderna att de är nöjda med kontakten med förvaltningen, dock framkommer kritik mot hemsidan. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Vidare framgick det att det saknades under-
tecknade av delegationsbeslut. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: Nämnden har 2020-09-03, §§ 50 - 51, har gett förvaltningen i uppdrag att revidera både internkontrollplanen och delegations-
bestämmelserna utifrån revisorernas synpunkter. När uppdragen genomförts och godkänts av nämnden kommer revisorerna få ta del 
av resultaten. Delegationsordningen tas upp för revidering i nämnden 2020-11-25. En av revisorernas synpunkter i granskningen av 
delegationshantering är att delegationsbesluten saknar hänvisningar till aktuell delegationspunkt. Förvaltningen har numera i sitt 
verksamhetssystem (Ecos) ett tvingande val vid skapande av beslut så att beslutet hänvisar till rätt punkt i delegationsbestämmel-
serna. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Med anledning av miljö- och hälsorapporten med fokus på barn och ungas miljö som publicerades 2020 har bl.a. barnens ut-
omhusmiljö på förskolor särskilt beaktats. Verksamhetsplanen innehåller målformuleringar så som att barnkonventionen ska tilläm-
pas vid granskningar av bland annat planprogram, detaljplaner och bygglov.  
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Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 

Svar: Förvaltningens kommunikatör deltar vid tjänstemannaberedning (inför presidieberedning) för att fånga upp ärenden/frågor 
som särskilt kan behöva uppmärksammas. Kommunikatören har också regelbundna möten/avstämningar med avdelningschef och 
kommunikationsavdelningen. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Budget finns avsatt för kompetensutveckling. Kompetensförsörjningsplan finns både för förvaltningen och specifikt för avdel-
ningen på individnivå. Arbete pågår med kompetensförsörjningsplan mer specifik för livsmedel respektive miljöbalken. Vid rekryte-
ring kan det vara svårt att få erfarna inspektörer, särskilt livsmedelsinspektörer. 

Enskilda avlopp 2021 Hur hanteras enskilda avlopp i kommunen? 
Svar: En projektplan finns för tillsyn av enskilda avlopp med 990 timmar per år i 5 år. Tillsyn innebär förberedelse, tillsyn på plats, 
inspektionsrapport, beslut och debitering av tillsynen. 

Coronapande-
min 

2021 Hur har adekvata kontroller kunnat genomföras under pandemin? 
Svar: Omställning har skett till digital tillsyn. Avdelningen har jobbat mycket förebyggande med information och rådgivning. Pan-
demin har inneburit extrauppgifter vilket hanterats bl.a. genom att samordna av livsmedels- och alkoholtillsyn med s.k. trängseltill-
syn. 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  

Överklaganden 2022 Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? 
Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN) 
Område År Kommentar och frågeställning 

Risk- och väsent-
lighetsanalys 

2019 Enligt grundläggande granskning 2018 saknades det en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Finns detta för år 2019? Om ja, 
kan revisionen få ta del av denna? 
Svar: Det finns och revisionen har fått ta del av denna. 

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: När GDPR infördes riggades strukturerna inom nämndens verksamhetsområde. Dock anser nämnden att det idag saknas 
kompetenser inom IT-säkerhetsområdet på förvaltningen. De saknade exempelvis en IT-strateg vilket de stora förvaltningarna har. 
Nämnden anser att det är de stora förvaltningarna som måste gå före i arbetet med IT-säkerhet. De mindre förvaltningarna kan 
därefter lära av de större.  

Intern kontroll 2020 Vid genomgång av kommunens avtalstrohet uppgavs vid 2019 års grundläggande granskning samtliga nämnde/förvaltningar inte 
hanterade avtal enligt fastställda regler. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför arbetat med frågan exempelvis genom att för-
bättra sökbarheten av avtal, att det måste finnas rekvisitioner till köpen, förhindra små inköp etc. Hur lång har ni kommit med detta 
arbete? Har ni gjort någon utvärdering om förbättring avseende avtalstrohet/inköp? 
Svar: Arbete pågår och fortskrider. Central process för hela kommunens inköps- och beställarverksamhet. Utsett ansvarig samord-
nare i förvaltningen som representant. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I ingressen av KFN´s delegationsordning fastslås det att det är lämpligt att utse ersättare för en delegat, dock är det endast i ett fåtal 
ärenden/punkter fastslaget vem som har rätt att ersätta den ordinarie delegaten. Enligt fastslagen anvisning Anvisningarna för ären-
deprocessen, Ärendehandbok ska ett delegationsärende innehålla bland annat beslutsunderlag och underskrift av delegationsbeslut. I 
granskningen framkom det att det saknades beslutsunderlag, följaktligen saknas även underskrift och hänvisning till delegations-
punkt/ärende i delegationsbeslutet. Nämnden ska enligt fastslagen delegationsordning anmäla beslut som fattas på delegation till 
nämndens nästkommande sammanträde. Av stickprovskontrollerna som tog framgick att så ej skett. Då det finns en uppenbar risk 
att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd och därmed då inte är giltiga rekommenderades nämnden att genomföra uppföljning av 
delegationsbeslut. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: Delegationsbestämmelserna har reviderats och ska upp till beslut på nämnden den 16 september. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
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Svar: Barnkonventionen har varit implementerad sedan tidigare: Den finns med och har funnits med löpande i förvaltningens ar-
bete. Den finns i internkontrollplanen. Barnkultur, idrott, utbildningsinsatser, implementering hos föreningar, MR-arbete. Barn är 
delaktiga innan beslut tas exempelvis om lekparkers utformande. Barnen får även vara med och inviga lekparken.  

Under hösten ska nämnden genomgå en utbildning avseende barnkonventionen. 

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Förvaltningen har en ”egen” kommunikatör vid kommunikationsavdelningen. Inom nämnden är det mycket sällan stödet be-
hövs. Diskussionen sker mellan förvaltningen och kommunikationsavdelningen dvs. inte med nämnden. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Alla tjänster är tillsatta, finns inga vakanser. Till tjänster som utlysts har förvaltningen haft många sökanden. 

Förvaltningen har haft bra och duktiga säsongsarbetare och förhoppningen är att flertalet kommer tillbaka. 

Förvaltningen arbetar med att utveckla kombitjänster. 
  
Kopplat till kompetensförsörjning finns ett område upptaget riskanalysen. Risker som framkommit är kompetensbristområde så som 
tekniska system på ishallar och badhuspersonal.  

Skärgårdsplan 2021 KF har beslutat om skärgårdsplan; 
Hur har planen implementerats?  
Svar: Det är en strategi som antagits av fem samarbetande kommuner och som är framtagen i samarbete med entreprenörer och 
förening. Denna strategi är antagen av kommunfullmäktige i juni 2021. 

 
Hur arbetas det med planen idag? 
Svar: Strategi med fem kommuner finns nu på plats däremot finns ännu skärgårdsplan. Nämnden hoppas att kommunstyrelsen dri-
ver på att ta fram en skärgårdsplan. 

Nolia 2021 Hur framskrider planen/processen kring Noliaområdet?   
Svar: Frågan ägs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Dock framkom att det bedrivits ett omfattande arbete med att fråga vad invå-
narna vill ha på Noliaområdet. 

Uppdrag 2021 Hur hanterar nämnden nya uppdrag som utdelas av KS men som saknar tillräckligt med tilldelade medel? Skulle exempelvis kunna 
vara att nämnden inte tilldelats tillräckliga medel för att driva SM i skidor? 
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Svar: Nämnden har en tidig dialog i processen tillsammans med kommunledningen samt uppvaktar dem kontinuerligt för att nämn-
dens budget ska höjas.  

Det finns exempel på när kultur- och fritidsnämnden sagt nej (byta ut sargen i Rosvik) men där kommunstyrelsen gått in och sagt att 
det ska genomföras. Annat exempel när nämnden sagt nej är Residensgården, där gick kommunstyrelsen in och tillfört medel för än-
damålet.  

Underhåll av an-
läggningar 

2021 Hur ser nämnden på underhåll av anläggningar och maskinpark, vem ansvara för underhållet av anläggningarna?  
Svar: Nämnden äskar årligen av KF det verkliga behovet. Nämnden har en medvetenhet om att behov finns samt att det krävs 
mycket resurser för underhåll av anläggningar och maskinpark. Delar sker i dialog med fastighetsförvaltningen. Visst underhåll 
sker löpande, vissa kräver investeringar och läggs i plan. Exempelvis pistmaskin, traktorer, båt. Eftersom budgeten är begränsad 
måste förvaltningen arbeta med prioriteringar. Förvaltningen arbetar på en anläggningsstrategi. 

Det är initierat att förvaltningen ska ta fram en underhållsstrategi för att systematisera underhållet så det inte blir en massa ad hoc 
lösningar. 

 
Finns medel avsatt för underhåll och maskinparken? 
Svar: Det finns medel avsatta för underhåll av maskinparken dock är dessa begränsade. Underhåll på de anläggningar som finns är 
oändligt, vissa medel har tilldelats för underhåll.  Det har även sökts medel om 2 mnkr för att repa friidrottsanläggningarna.  

Sakta men säkert slits kommunens anläggningar ner. Det tillkommer nya sporter, då kanske hallar/arenor etc. måste anpassa alter-
nativt att nya arenor behövs.  

Föreningsbidrag 2021 Hur säkerställs likvärdiga bidrag till ideella föreningar? 
Svar: Säkerställning sker genom att följa den antagna normen 

Föreningslivet 2022 Hur har nämnden arbetat med att omhänderta/starta upp föreningslivsverksamheten igen efter pandemin?  

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (SBN) 
Område År Kommentar och frågeställning 

Nämndens pro-
tokoll 

2019 Av yttrandet på grundläggande granskning år 2018 framgår att information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring 
dessa bör återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som politikerna visar sin styrförmåga. 
Har ni utvecklat protokollen ytterligare med anledning av revisorernas påpekande? 
Svar: Nämnden godkänner och kommenterar månads- och delårsrapporter istället för att ”ta del av rapporterna”. 

2019 
 
 
 

Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Har en IT-strateg som fått delegation på inköp för att säkerställa system/utrustning. IT-säkerhet ska lyftas in i internkontroll-
planen. Arbetar systematiskt med SKR:s system.    

IT-säkerhet 

2020 Ingår IT-säkerhet som ett kontrollområde i internkontrollplanen idag? 
Svar: Inte uttryckligen som ett kontrollområde däremot ingår IT-säkerhet i informationshanteringsplan, dataskyddsförordningen 
(GDPR), processkartläggning, verksamhetssystem (klassade enligt SKR:s modell). 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnden uppger i yttrandet på grundläggande granskning 2018 (GG 2018) att i det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås 
bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen uppnås. Har handlingsplaner upprättats när/om mål inte uppnås/bedöms upp-
nås? Vidare framgår av GG 2018 att för de mål som bedömts ha låg måluppfyllelse arbetar nämndens verksamheter kontinuerligt 
med att långsiktigt skapa förutsättningar för befolkningsutveckling och en samhällsgemenskap med mångfald som grund, genom 
bland annat översiktsplanearbete, bostadsförsörjning, ett brett utbildningsutbud och olika satsningar för utrikesfödda. Gällande kom-
mentar kring svårighet att göra bedömning av måluppfyllelse så pågår arbete med att utveckla en modell för att ytterligare konkreti-
sera mål på nämnds- och förvaltningsnivå. Hur har arbetet med att utveckla modellen för mål utvecklats? 
Svar: Ja, exempelvis utifrån Skolinspektionens granskning där brister påvisades i det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbild-
ning. Arbetet med att utveckla modellen pågår. 

Måluppfyllelse 

2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Av yttrande nämnden lämnat framgår att nämn-
den tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens fortsatta arbete. Har nämnden fastställt ”egna” nämndspecifika 
mål? Vidare framgick av GG 2019 att det påbörjats ett arbete med att utveckla en modell avseende mål och måluppfyllelse. Var i 
denna process befinner ni er idag? 
Svar: Nej (nämnden hänvisar till svar i punkt 1.1.). Förberedelse pågår för en bättre måluppfyllelse enligt VEP:en, genom att 
plocka in detta i internbudgetarbetet. Detta gör det möjligt att peka ut mer specifikt vad nämnden ska satsa på. 

Skogsförvalt- 2019 Vem sköter om/hanterar/har kunskap att se till att kommunens skog hanteras/avverkas etc. på ett korrekt sätt? 
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Svar: Mark och skog vilken organisatoriskt ligger under Plan, bygg och markavdelningen, Fysisk planering. ning/skogsinne-
hav 

2020 Det finns flera ansvariga nämnder/avdelningar som ansvar för skog, mark, parker etc. Vem gör vad/vem ansvarar för vad skulle tyd-
liggöras vid den en temanämnden gällande skog och mark. Har nämnden genomfört temanämnden och har ansvarsfördelningen tyd-
liggjorts? 
Svar: Skogsfrågorna togs upp på nämndsammanträdet den 22 oktober. Nämnden anser sig nu ha kunskap gällande skogsförvalt-
ning/skogsinnehav. Även kommunstyrelsen har fått samma information. Enligt skogsbruksplanen uppgår skogsinnehavet till ca.5 
600 hektar varav produktions-skog står för 950, hänsynsmarker 2 000, skyddad mark 2 500 hk. Nämnden har själva konstaterat att 
Piteå kommun inte är en aktiv skogsägare samt att det kunde vara att föredra att ansvar för allt skogsinnehav ligger i en och samma 
nämnd. Idag finns skogsinnehav både i samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Ny organisation 2020 Vid GG 2019 framhölls farhågor inför att den nya organisationen skulle sjösättas. Nya arbetssätt skulle implementeras skapade oro i 
verksamheterna. Hur fungerar den nya organisationen idag? 
Svar: Nämnden anser att det är svårt att kunna bedöma den nya organisationen eftersom den inte färdigställts i alla delar. Det har 
helt gått för kort tid, nämnden kommer att fortsätta att följa utvecklingen och göra uppföljning vid ett senare skede.  
Risk- och konsekvensanalyser har genomförts. Processen med att hantera medarbetarnas oro har hanterats inom förvaltningen och 
åtgärder har vidtagits inom ramen för ar-betsmiljöarbetet inom samverkan och projektet SAMBO. Den nya arbetsplatsen är lättare 
att bedöma och det är möjligt redan efter en så pass kort tid. De gemensamma lokalerna i Stadsporten möjliggör ett effektivare och 
tydligare bemötande av medborgarna genom den publika delen, även om stora delar av det arbetet fick läggas på is under vårmå-
naderna. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har haft betydelse för verksamheten. Exempelvis genom att förståelsen mellan de olika av-
delningarna i verksamheten har ökat. Såväl platsen som det förändrade arbetssättet öppnar upp för möjligheter att jobba mera tvär-
sektoriellt och effektivare i förvaltningen. Den digitalisering som hunnit genomföras och efterfrågats av medarbetarna har möjlig-
gjort att förvaltningen kunnat fortsätta fungera effektivt även i en pandemi. 

Digitalisering 2020 Vid GG 2019 uppgavs att nämnden arbetade med digitalisering, bland annat skulle plan- och bygglovsprocessen digitaliseras.  
Hur långt har ni kommit i arbetet med digitalisering?   
Svar: Nämnden har kommit en bra bit på väg. E-tjänsten för bygglov är på plats. Digitala möten sker. Delar av förvaltningen har 
infört Microsoft 365. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Vidare framgick det att Flyktingsamord-
ningen inte anmälde fattade delegationsbeslut till nämnden. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda 
granskningen? 
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Svar: Nämnden har 2020-09-08, §§ 142 - 143, gett förvaltningen i uppdrag att revidera både internkontrollplanen och delegations-
bestämmelserna utifrån revisorernas synpunkter. När uppdragen genomförts och godkänts av nämnden kommer revisorerna få ta 
del av resultaten. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: En arbetsgrupp har sett över de styrande dokumenten. Nämnden har personal som arbetar specifikt med barnkonventionen. 
Förvaltningen har en 3-stegs-utbildning. Planeringsavdelningen har gått alla steg. Nämnden planerar för att gå Steg 1. Medborgar-
dialoger sker som beslutsunderlag till nämnden i ärenden om Översiktsplan (ÖP), FÖP (Fördjupad översiktsplan) Öjebyn, lands-
bygdscentra osv. Planprogram för Nördfjärden är ett till exempel. Nämnden prioriterar exempelvis även gång- och cykelvägar i 
skolors närhet. 

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Förvaltningens kommunikatör sitter med vid tjänstemannaberedning och presidieberedningen för att fånga upp ärenden/frå-
gor som särskilt kan behöva uppmärksammas. Kommunikatören har regelbundna möten/avstämningar med kommunikationsavdel-
ningen. Förvaltningen har även en beställargrupp. 

Nämnden uppger att det varit nödvändigt med en kommunikatör. Därför har nämnden själva anställt en kommunikatör. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Det ser relativt gynnsamt ut för samhällsbyggnad. Under ledning av personalavdelningen ska förvaltningen ta fram en kom-
petensförsörjningsplan. Kompetensförsörjningsplanen bedöms finnas på plats  

Samhällsbyggnadsförvaltningen slåss om kompetensen med andra arbetsgivare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetenser 
som den övriga arbetsmarknaden har stor efterfrågan av, därav finns det en personalomsättning inom förvaltningens verksamhets-
område.  

Markanvis-
ningar/mark-
framförhåll-
ningen 

2021 Vilka strategier finns gällande markanvisningar?   
Svar: De finns definierade i instrument som översiktsplanen, fördjupad översiktsplanen, planprogram och detaljplaner.  

Vilka områden är idag förberett för industri respektive bostäder? 
Svar: Industri: Haraholmen, Maran, Holmen, Heden, och Öjebyn.  

Bostäder: Jävre, Stadsutveckling Öster, Pitholmshöjden, Rönnen och Löjan.  

Kommunstyrelsen har ansvar för planberedskapen. Nämnden har begärt uppdrag från kommunstyrelsen att se över översiktsplanen. 
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Externa utbild-
ningsbolag 

2022 I media har det uppmärksammats utbildningsbolagen, skriver ut betyg utan att personer genomgått utbildning.  
Hur säkerställs att inte detta sker i Piteå? 
Hur ser det ut i Piteå kommun med externa utbildningsbolag?  
Vilken uppföljning görs att kommunen får ut det de betalar för av de externa utbildningsbolagen? 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
Överklaganden 2022 Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? 

Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?  
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (ÖFN) 
Område År Kommentar och frågeställning 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av revisorernas synpunkter i grundläggande granskning 2018 framkommer att överförmyndarnämnden behöver starka arbetet med 
den interna kontrollen vilket överförmyndarnämnden håller med om. Överförmyndarnämnden har enligt yttrande av grundläggande 
granskning 2018 (GG 2018) påbörjat arbetet med att fastställa egna specifika mål och i det arbetet kommer internkontrollplan och 
uppföljning av denna att vara ett eget mål. Hur har arbetet med att fastställa specifika mål utvecklats? Har mätbara mål fastställts? 
Hur har arbetet med att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys utvecklats?  
Svar: Nämnden har arbetat med att fastställa nämndspecifika mätbara mål kopplat mot både Älvsbyn och Piteå kommun. Nämnden 
har antagit mål för tjänstepersoner samt för nämnden. Det upplevdes svårt att skapa nämndspecifika mål eftersom nämndens upp-
drag i princip bara är lagstadgade. Överförmyndarnämnden har även enligt yttrandet av GG 2018 påbörjat arbetet med att genom-
föra en risk- och väsentlighetsanalys infor kommande översyn av internkont rollplanen. Det saknas en risk- och väsentlighetsanalys 
som ligger till grund för internkontrollplanen. Det finns en internkontrollplan som enligt uppgift inte är korrekt utformad.   

Internkontroll, 
risk- och väsent-
lighetsanalys 

2020 I den grundläggande granskningen 2019 rekommenderades nämnden att skyndsamt arbeta fram en risk- och väsentlighetsanalys som 
ligger till grund för internkontrollplanen. Finns det idag en adekvat fastslagen risk- och väsentlighetsanalys? Vidare framgick det i 
GG 2019 att det fanns en internkontrollplan, dock var denna inte korrekt utformad. Finns det nu en internkontrollplan som är korrekt 
utformad? 
Svar: Det finns nu en beslutad risk- och väsentlighetsanalys samt en korrekt utformad internkontrollplan.   

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Arbete pågår. Det finns ingen ”egen” IT-strateg eller någon som arbetar med IT frågor inom överförmyndarverksamhetsom-
råde. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar ska göras 
samt att det stödjande dokumentet Anvisning för ärendeprocessen, Ärendehandbok inte efterlevdes. Har nämnden vidtagit några åt-
gärder med anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: Med anledning av granskningen gällande delegationsordningen har nämnden gjort en översyn av delegationsordningen. 
Nämnden har beaktat de synpunkter som framkommit och vidtagit åtgärder som har förbättrat delegationsordningen. Några av de 
åtgärderna redovisas nedan. Beslut i ärende enligt Föräldrabalken som har fattats på grund av delegering behöver inte anmälas för 
nämnden i enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken. Nämnden har dock bestämt att en del beslut som fattas på delegation med 
stöd av Föräldrabalken ändå ska anmälas till nämnden. Detta för att öka nämndens kontroll. Nämnden har be-slutat att de delega-
tionsbeslut som ska anmälas till nämnden, enligt delegationsordningen, anmäls till nämnden på nästkommande sammanträde under 
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rubriken ” Redovisning av delegationsbeslut”. Nämnden har tagit fram en rutin för delegationsbeslut och hur anmälan till nämnd 
sker. Detta tydliggör processen och hanteringen av delegationsbeslut och finns inskrivet i de-legationsordningen.  
Nämnden har även i delegationsordningen angett ersättare för nämndens ordförande. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Överförmyndarnämndens verksamhet lyder under Föräldrabalken som stipulerar att underåriga ska höras från 16 år. Denna 
står över barnkonventionen. Nämnden har beslutat att ändå involvera huvudmän i enskilda ärenden samt omyndiga över 13 år i be-
slut som berör dem, exempelvis kontantuttag från spärrade konton.  

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Som gemensam nämnd var ÖFN först ut vilket resulterade i att de fick bana väg för skapande av gemensam logga, övriga 
trycksaker. Nämnden kommer under senare delen av 2021 att se till att loggorna får ett likartat utseende så att alla gemensamma 
nämnder har samma. Nämnden har ett samarbete vid löpande rekryteringar då annonseringen sker via sociala medier. Ett ökat stöd 
från kommunikationsavdelningen hade dock varit önskvärt. 

 
 
Hur fungerar samverkan med Älvsbyns kommun? 
Svar: Samverkan fungerar mycket bra. Enligt § 23 i samverkansavtalet ska verksamheten utvärderas efter 2 år i varje mandatpe-
riod. Ansvaret för utvärdering är Samrådsgruppen (kommunchefer och ansvarig chef) enligt § 18. 

Kommuncheferna samt avdelningscheferna har fått ta del av utvärderingen som är genomförd. Samrådsgruppen har även avstäm-
ningar två gånger per år, vår och höst. Vi denna avstämning lyfts det som fungerar bra och vilka utvecklingsområden som finns. 
Ställföreträdare från Älvsbyn upplever att de får bra stöd i de frågor som uppstår. Expeditionen åker till Älvsbyn för personliga be-
sök när det finns behov. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Nämnden har upprättat en utbildningsplan för mandatperioden. Grundutbildning för ställföreträdare har skett i början av 
mandatperioden. Föreningen Sveriges överförmyndare håller årligen utbildningsdagar för tjänstemän och politiker. Enligt plan 
åker ordförande och en ledamot på konferenserna. Under 2020 skedde utbildningen digitalt vilket medförde att utbildningen kunde 
erbjudas till samtliga ledamöter.  

För expeditionen har de under de senaste åren inte haft behov av att rekrytera, däremot kommer det inom drygt två år att finnas be-
hov av att ersättningsrekrytera för en pensionsavgång. 
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Godemän/För-
valtare 

2021 Hur ser tillgången på godemän ut? 
Svar: Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Det finns flera anledningar till att det 
är svårt att rekrytera. Några förklaringar är att komplexiteten i ärendena ökar samt rådande pandemi och de restriktioner som varit 
under året. Detta har medfört att det varit färre personer som anmält sitt intresse att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. 
Verksamheten har diskuterat och genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta uppdrag som god man och för-
valtare. Till exempel har dialoger skett med Älvsbyns kommun som påvisat behovet i olika trycksaker som går ut till medborgarna, 
Personal från expeditionen har annonserat med flygblad på allmänna platser i Älvsbyn. Annonser lägges ut via Facebook som visat 
sig ge bra resultat. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltar-
skap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår 
 
Hur arbetar ni med den personliga säkerheten för förvaltare och godemän? 
Svar: Uppdraget som god man eller förvaltare är ett lekmannauppdrag det vill säga de har inga specialistkunskaper. Verksamheten 
tillhandahåller utbildning till gode män och förvaltare. Vid tillsättande av god man utreds dennes lämplighet och en grundläggande 
förutsättning för att uppdraget ska fungera väl är att uppdragstagaren har en människosyn som bygger på alla människors lika 
värde. Vid tillsättandet informeras den tilltänkta gode mannen eller förvaltaren om huvudmannens situation. Informationen omfat-
tar det verksamheten har vetskap om vid informationstillfället. Om det finnas fall där verksamheten vet om att det finns risker kan 
en god man på annan ort tillsättas.  

Nämnden kan inte ansvara för den personliga säkerheten för god man och förvaltare. Det nämnden kan göra är att utbilda och in-
formera.  

Vidare utövar nämnden tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
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SOCIALNÄMNDEN (SOC) 
Område År Kommentar och frågeställning 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt yttrande på grundläggande granskning år 2018 arbetar socialnämnden målmedvetet med den ekonomminska uppföljningen 
och kommer under hösten 2019 att upprätta en ekonomisk handlingsplan med stöd av en arbetsgrupp, bestående av ekonomer från 
socialförvaltningen, ekonomikontoret samt konsultföretaget HRM. Handlingsplanen kommer enligt yttrandet att innehålla ekono-
miska mål för avdelningarna samt en ny resursfördelningsmodell. Hur har arbetet med handlingsplan samt framtagande av resursför-
delningsmodell framskridit? Hur hanterar nämnden det ekonomiska prognostiserade underskottet (april 2019–52,8 mkr)? Vilka är de 
viktigaste åtgärderna för att minska underskottet? 
Svar: Socialtjänstens ekonomteam har påbörjat arbetet med en ekonomisk handlingsplan som går under namnet ”Ekonomiska pro-
cesser Socialtjänsten”. De avsnitt som ingår är bland annat internbudgetprocessen, bemanningsekonomi, analysarbete, utbildning 
av chefer och aktiviteter för budget i balans samt resursfördelning. I dagsläget är både handlingsplanen och resursfördelningsmo-
dellen påbörjade men inte färdigställda, dokumenten ska vara klara vid årsskiftet 2020.På uppdrag av Socialnämnden har det ska-
pats ett dokument för att sammanställa genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen har och kommer att arbeta med un-
der 2019 och framåt för att nå en budget i balans. Redovisning av aktiviteter för att åtgärda den negativa budgetavvikelsen samt 
samtidigt stärka kvalitén i verksamheten kommer att återrapporteras vid varje Socialnämndssammanträde. Målet med uppdraget är 
att på ett tydligt sätt redovisa för Socialnämnden alla genomförda och planerade åtgärder som förvaltningen arbetar med, samt att 
kvalitetssäkra informationen med bilagor som innehåller bakgrund till åtgärd, beräkningar, konsekvenser, uppföljning och/eller re-
sultat. Exempel på åtgärder som är upptagna i dokumentet är översyn av pågående placeringsärenden, djupgranskning av kost-
nadsläget inom försörjningsstöd, utveckla hemmaplanslösningar, genomlysning av personalkostnaderna på hemtjänstproduktionen 
samt sammanställning av verksamheternas mest resurskrävande ärenden. 

Ekonomisk upp-
följning/ekonomi 
i balans 

2020 
 

Per februari prognostiserar nämnden ett underskott på 62,9 mnkr för år 2020. Hur arbetar ni med att komma ner i en ekonomi i ba-
lans, vilka åtgärder har ni vidtagit? När bedömer nämnden att nämnden kommer kunna uppvisa en ekonomi i balans? 
Svar: Den ekonomiska handlingsplanen som nämnden beslutade om i maj ligger till grund för förvaltningens arbete med att effekti-
visera sina verksamheter och således reducera nettokostnader om 35 mnkr. Handlingsplanen är uppdelad på samtliga avdelningar 
där varje avdelningschef har det övergripande ansvaret för att följa upp de aktiviteter som verksamheterna arbetar med för att ge-
nomföra effektiviseringarna. Om alla effektiviseringar som angivits i den ekonomiska handlingsplanen genomförs fullt ut samt att 
kommunfullmäktige kompenserar resterande del är målsättningen att social-nämndens budget kommer vara i balans vid utgången 
av 2021, i annat fall senast vid utgången av 2022.Avstämningar görs månatligen med ekonomer och förvaltningschef, detta återrap-
porteras även till nämnden. Ca. 90 procent av socialnämndens budget används till personalkostnader. För att uppnå effektivisering-
arna ligger därför störst fokus på bemanningsekonomi och som ett led i detta har utbildningssatsningar på effektiv schemaläggning 
gjorts ut mot enhetscheferna. Detta ska på sikt ge färre timmar utförda av timvikarier och bemanningssjuksköterskor.  
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För att minska institutionsplaceringskostnaderna bland barn och unga samt missbruk arbetar verksamheten med fler hemmaplans-
lösningar och öppenvårdsinsatser. Förvaltningschefens initiativ (dvs. ej ett politiskt ställningstagande eller beslut) till ett fördjupat 
analysarbete rörande socialtjänstens styckepriser (så kallade resursfördelnings- eller resurspresentationsmodell) har lett till ökad 
kunskap avseende kostnadsutfall. Ana-lysen ingår som kunskapsunderlag inför årets budgetarbete 2021 men har inte fallit ut i en 
form av att den kan göras jämförbar per styckepris mot andra socialtjänster. Jämförelseanalyser sker istället med hjälp av Kolada 
som påvisar, ur ett generellt perspektiv, att socialtjänstens kostnadsutfall är i linje med andra kommuner i Sverige utan några extra 
ordinära avvikelser.  

2019 Har nämnden vidtagit några strategiska åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen? 
Svar:  En arbetsgrupp har jobbat med att kartlägga sjuksköterskornas arbetssituation och villkor i syfte att attrahera ny personal 
samt bibehålla befintliga medarbetare. Utbildningssatsningar som syftar till att både vikarier och redan befintligt anställda med ti-
teln vårdbiträde ska bli undersköterskor pågår. En strukturerad arbetsprocess rörande anställningsförfarande gällande vikarier är 
framtagen och i drift. Samarbete med Vård och omsorgscollege på gymnasieskolan Strömbacka, där avgångselever med godkända 
betyg och praktik erbjuds tillsvidareanställning i socialtjänsten direkt efter avslutad skolgång. Strukturerad arbetsprocess för place-
ring av praktikanter har arbetats fram i syfte att på bästa sätt ta hand om framtida medarbetare. Lönetrappa för socionomer är 
framtagen för att bibehålla och attrahera personal. En ny bemanningsstrategi är beslutad.  

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Sommarrekryteringen inför 2021 i socialtjänsten har inneburit stora utmaningar, det har varit svårt att rekrytera sommarvi-
karier till sjukvårds- och omsorgsarbete. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, an-
ställt i samma utsträckning som vanligt inför denna sommar i takt med lättade restriktioner. Bemanningsföretag har inte kunnat till-
handahålla sjuksköterskor i den omfattning verksamheten haft behov av. Trenden med fler outbildade inom vård- och omsorgsverk-
samheten fortsätter. Den centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt. Rekrytering av sjuksköterskor på-
går kontinuerligt, vi har hittills haft sökande till tjänsterna men konkurrensen om arbetskraften är väldigt hög. Rekryteringsläget 
under hösten till vård och omsorgstjänster är väldigt ansträngt, vi använder idag ca 200 vikarier dagligen i våra verksamheter och 
skulle behöva ett 50-tal nya vikarier då omsättningen är hög och vikarier löpande går in på fasta tjänster, vilket är bra. 

En sammanställning av sommarperioden pågår, och ett större kompetensförsörjningsarbete är uppstartat tillsammans med persona-
lavdelningen för att på kort- och långsiktigt kunna hantera kompetensförsörjningen. Arbetet med differentierade arbetsuppgifter 
inom vården behöver ta fart, då utsikterna att kunna rekrytera utbildade undersköterskor i rätt omfattning är små. Socialtjänsten 
har som mål att på sikt lyckas med att anställa 100 nya medarbetare mot den verksamhet som idag är schemalagd och på så sätt 
minska behovet av tillfälliga resurser och skapa stabilitet i arbetslagen. 

EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och pågått under ett år. Projektets mål är att öka antalet anställda med 
undersköterskekompetens med hjälp av validering. Sex personer går YH-Specialistundersköterska multisjuka och en person går de-
mens/psykiatriutbildning. Staten har också riktat medel till personer som utbildar sig till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. 
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Under våren har 45 anställda påbörjat sina studier inom satsningen, utöver de har 10 personer validerat under våren till underskö-
terska. Socialtjänsten planerar för hur de statliga medlen för utbildningssatsningar ska kunna användas och samordnas med andra 
projekt och satsningar som socialtjänsten. 

Nämnden uppger att det är oroväckande med kompetensförsörjningen. Att få tag på undersköterskor är nästintill omöjligt. Även 
sjuksköterskor är svårt att rekrytera. En kompetensförsörjningsplan är enligt uppgift under framarbetande. 

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Det finns en IT-strateg som arbetar med säkerhetsfrågor på förvaltningen. Förvaltningen har idag ett drygt åttiotal olika sys-
tem eller digitala lösningar som kan kopplas till informationsteknik. Det finns en kontinuerlig dialog mellan förvaltningen och IT-
avdelningen för att teknik och säkerhet ska uppfylla de behov och krav som socialtjänsten har. När det kommer till förvaltningsspe-
cifika lösningar som inkluderar informationsteknik arbetas det med att se över den teknik som nyttjas redan idag. Detta sker genom 
dels säkerhetsklassningar via KLASSA och riskanalyser men även på en mer direkt och praktisk nivå där det bland annat arbetas 
med backuplösningar för de mest verksamhetskritiska funktioner som finns, där redan idag nyttjar teknik. Allt eftersom och där det 
är möjligt går förvaltningen över till nya, säkrare lösningar, där ny teknik finns tillgänglig. Exempel på detta är de e-tjänsterna som 
förvaltningen för närvarande arbetar med att införa (Orosanmälan, Beställning av behörigheter, Digital signatur). När det gäller 
införande av ny teknik i verksamheten arbetas det med startkort för att säkerställa att inget viktigt missas vid införande samt med 
förvaltning för att sätta roller och ansvar. Vid större projekt där känsliga persondata ingår genomförs alltid en KLASSA och ska ny 
teknik upphandlas, skapas från säkerhetsklassningen en uppsättning krav som ingår i upphandlingsunderlaget (blir då säkerhets-
krav vi ställer på leverantören och lösningen). Förvaltningen har idag ett utbildningsmaterial gällande GDPR som samtlig personal 
ska ta del av. Sammanfattningsvis kan man säga att i arbetet runt informationsteknik och säkerhet arbetar förvaltningen idag i två 
riktningar. Dels jobbas det med att säkra upp befintlig teknik, allteftersom, för att möta nya krav där lösningar finns att tillgå. Dels 
arbetas det för att systematisera införandet av helt ny teknik för att se till att ingen viktig del missas och att säkerheten i tekniken 
ligger på rätt nivå kopplat till vad den ska användas till. Eftersom informationstekniken utvecklas och krav på säkerhet kontinuerligt 
ändras är detta ett arbete som aldrig kommer att bli klart. 

Mål 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Dock uppgav nämnden att målområdena behö-
ver utvecklas och att det finns en brist i målen då de anser att kommunfullmäktiges mål är otydliga. Nämnden anser att kopplingen 
mellan fullmäktiges mål och nämndens mål inte är optimal. Har nämnden fastställt några ”egna” nämndspecifika mål? 
Svar: För 2020 behåller nämnden de tidigare riktade nämndmålen från KF som nämndens egna mål, dessa är: 
—Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. 
—Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet”. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat; att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut. Vidare var det inte tydligt fastslaget hur delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vilket KL stipulerar samt att 
det inte gick att ”spåra” delegationsbesluten. Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen? 
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Svar: Arbetet för att vidta nödvändiga åtgärder är påbörjat och förväntas vara klart senast mars 2021.  

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Socialnämnden beslutade i juni att anta upprättad handlingsplan för implementering av barnkonventionen. Tre arbetsområ-
den har identifierats att jobba med i förvaltningen: 

- I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 

- Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras 

- Utbildning och kompetensutveckling. 

Uppföljning av arbetet samt internkontroll på området ska genomföras. Förvaltningen har i oktober fått en sammanställning över 
identifierade åtgärder. 

Nämnden uppger att de brustit i arbetet med att ta fram styrande och stödjande dokument kopplat till barnkonventionen.  

Vid den grundläggande granskningen framkom att det inte fanns något kommunövergripande arbete kopplat till barnkonventionen. 
Alla nämnde måste därför uppfinna hjulet själva 

Samverkan 2021 Hur fungerar samverkan mellan skola och socialtjänst? 
Svar: På individnivå mycket bra. Övergripande så har Norrbus styrgrupp reviderat lokal överenskommelse och avvaktar den revi-
derade länsövergripande överenskommelsen. Dock så har Norrbotten kommuner meddelat att den kommer först till våren 2022 
 
Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: En av kommunikatörerna har under 2020 deltagit i strategisk och operativ ledningsgrupp, från och med 2021 endast vid de 
operativa ledningsmötena. Vidare förändringar har gjorts under hösten med att ha kommunikationsmöten varannan vecka där kom-
munikatör, omsorgschef och två personal vid sekretariatet ingår. Syftet med mötena är att stämma av vad som är aktuellt och att 
göra prioriteringar om så behövs. 

Orosanmäl-
ningar 

2021 Har orosanmälningarna ökat?  

Svar: Antalet orosanmälningar fortsätter att öka, 2019 inkom 1401 ärenden, 2020 1502 vilket innebär en ökning med 101. Av dessa 
1401 inkomna ärenden 2019 ledde 409 till inledda utredningar, av 1502 ärenden 2020 inleddes 583 utredningar. Ändrad lagstift-
ning, ökad medvetenhet hos anmälaren, samt tillgänglighet i form av e-tjänst är en del av förklaringar till det ökade inflödet. Det 
finns även andra sociala aspekter, såsom ökad psykisk ohälsa och annan utsatthet.  

Page 158 of 185



© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company  
and a member firm of the KPMG network of independent member firms  

affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

        

 
Det finns en trend av ökning av orosanmälningar detta ses som positivt utifrån perspektivet att fånga upp missförhållande. Anmäl-
ningsbenägenheten är inte direkt kopplat till att det blir fler utredningar som inleds. Köerna med orosanmälningar som fanns tidi-
gare år finns idag inte kvar.   

 

Genom ökade behov för barn och ungdomar och eventuell ökning av orosanmälningar - hur sker samarbetet med skolan gällande att 
tidigt upptäcka problem hos barn och ungdomar? 

Svar: Familjeförskolan, samverkan mellan socialnämnd och barn-och utbildningsnämnden är en viktig verksamhet utifrån tidig 
upptäckt och tidiga förebyggande insatser. Socialtjänstens fältarbete och ökad närvaro av dessa i skolan är en viktig insats när det 
gäller tidig upptäckt samt orossamtal, samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Även Norrbus styr- och arbetsgrupp och 
andra samverkansformer.  

Tidigare fanns en problematik i samverkan när det gällande sekretess, detta har nu överbyggts. På individnivå fungerar det bra 
idag dock på ett övergripande strategiskplan kan samverkan förbättras. 

LSS-insatser 2021 Insatser enligt LSS är/har varit pausade pga. pandemin – hur hanterar ni detta och kommer detta bygga på en ”skuld”? 

Svar: Inga LSS insatser har varit eller är pausade på grund av pandemin. 

Enligt Socialstyrelsens rapport har det skett fördröjning av insatser och vissa insatser har inte verkställts under pandemin. I Piteå 
har dagligverksamhet behövt justerats utifrån restriktionerna.  

Hemsjukvår-
den 

2021 Hur är hemsjukvården uppbyggd? 

Svar: Hemsjukvården är organiserad i Hälso- och sjukvårdsavdelningen. I hemsjukvårdsenheten ingår både sjuksköterskor och re-
habiliteringspersonal. Sjuksköterskor arbetar enbart mot ordinärt boende och personlig assistans medans rehabiliteringsenheten 
även ansvarar för särskilt boende för äldre samt även gruppbostäder. 

Hemsjukvårdsenheten arbetar även med delegerade arbetsuppgifter kopplat till ovan nämnda ansvarsområden. 

 

Hur fungerar samarbetet mellan hemsjukvården och hemtjänstgrupperna? 

Svar: Hemsjukvården samarbetar med dels med kontinuerliga samverkansträffar mellan avdelningschefer och enhetschefer för re-
spektive avdelning samt även att sjuksköterskorna närvarar även på hemtjänstgruppernas arbetsplatsträffar 
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Underskott 2022 Socialnämnden har under många år redovisats underskott.  

Hur arbetar nämnden med att komma ner i tilldelad budgetram? 
 
Under året fortsätter verksamheterna arbetet med den ekonomiska handlingsplanen i syfte att minska kostnader och närma sig en 
budget i balans. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning 
i syfte att erhålla bättre styrning. Denna post låg i budgeten 2021 på 38 mkr men har för 2022 justerats då förvaltningen fick ram-
tillskott på 12 mkr. Socialnämndens ekonomiska målsättning för 2022 innebär att klara budgeten per avdelning.  Klarar alla avdel-
ningar sin tilldelade budgetram innebär detta alltså ändå en total budgetavvikelse för Socialnämnden om -26 mkr.  
 
Pandemin har medfört kostnader som idag kan ses som permanenta i verksamheterna, detta gäller främst sjukvårdsmaterial där 
både nyttjande och priser stigit kraftigt under pandemin. Dessutom finns risk för att de generella prisökningarna i samhället, ex.vis 
på bränsle och livsmedel, kommer att resultera i att tilldelad budgetram blir allt svårare att hålla. 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete.                                                                                                    
Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  

I Förvaltningen finns det rutiner och stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor av-
handlas kontinuerligt på samverkansmöten och i ledningsgrupper, samt på arbetsplatsernas APT. Ledningsgruppen har tillsam-
mans med personalavdelningen haft möte under våren för att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån systemstödet 
i Stratsys. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete med personalavdelningen för att utveckla stödet och vår samverkan i 
arbetsmiljöfrågor. 
Förvaltningen följer den framtagna arbetsmiljöpolicy som finns för kommunen, där beskrivs roller och målsättning . Utifrån de som 
chefer dokumenterar i systemet ska förvaltnigen årligen ta ut en rapport på aggregerad nivå som beskriver de arbetsmiljöarbete 
som pågått under året, rapporten delges socialnämnden och går sedan vidare till KF. 
 
En Arbetsmiljöhandbok finns tillgänglig via styr- och ledningssystemet Stratsys.  Nedan beskrivs processerna och de olika delarna i 
handboken som är vägledande i arbetsmiljöarbetet. 
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Överklaganden 2022 Hur många procent av besluten inom nämndens verksamhetsområde överklagas? 

Vad är kostnaderna för dessa överklaganden ärenden?  
 
SoL, LSS En ingång 
Underlaget är inhämtat från verksamhetssystemet Viva och avser hela år 2021. Underlaget ger ingen enhetlig bild av 
”verkligheten” utan baseras enbart på de siffror som man får ta fram i Viva. Ett bra underlag förutsätter att samtliga 
handläggare hanterar ärenden på ett enhetligt sätt för att resultatet skall bli tillförlitligt. Det är troligt att framtaget un-
derlag inte har identifierat samtliga ärenden 
 
Inom verksamhetsområdet Myndighetsutövning SoL och LSS handläggs ärenden för vuxna och äldre personer som be-
höver stöd i sin dagliga livsföring. Utöver dessa ärenden handläggs även personlig assistans för barn.  
 
Under år 2021 genomfördes totalt 1830 utredningar om insatser för vuxna och äldre. Merparten av utredningar gäller 
målgruppen äldre. En utredning kan generera i flera olika insatsbeslut och utfallet av insatsbesluten år 2021 ser ut en-
ligt följande: 
 
Totalt 3218 insatsbeslut vilket resulterade i  

o 30 avslag 
o 1783 bifall 
o 165 förlängningar (insats förlängs efter genomförd utredning) 
o 1230 omfattningar (kan omfatta både utökningar och minskningar) 
o 10 omprövningar (ny ansökan eller förändrade behov resulterat i att man omprövar tidigare beslut) 

 
Andelen överklagade beslut år 2021 var 13 beslut om insats enligt LSS och 1 beslut om insats enligt SoL för äldre.  
 
Om man utgår från antalet inledda utredningar och jämför det mot andelen överklagade beslut så ser siffrorna ut enligt 
följande: 

 14 av 1830 utredningar överklagas dvs 0,77 % 
 Inom LSS/SoL vuxna inkl persass barn överklagas 13 av 100 utredningar dvs 13 % 
 Inom SoL äldre överklagas 1 av 1730 utredningar dvs 0,058 % 
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Genomsnittlig tidsåtgång (effektiv tid) per ärende som överklagas beräknas till 3-5 timmar 

 14x3 = 42 timmar 
 14x7 = 70 timmar 

 
Oklart vad kostnaden per ärende blir då hanteringen inbegriper flera olika personer och professioner. Om man enbart 
tittar på kostnader utifrån en genomsnittlig handläggarlön inkl. arbetsgivaravgifter så hamnar priset på ca 310-320 kr 
per timme. (Underlaget baseras på personalbudgeten år 2022) 
 
Stöd till försörjning En ingång 
2022 finns bara 4 överklagningar som Förvaltningsrätten tagit domslut på så det är inte så mycket att ”bygga på” 
Överklagningar 2021 är däremot intressantare. Vi har 49 avslutade överklagningar. 3 är återvisade från Förvaltningsrät-
ten där vi omprövat med olika resultat. 2 st blev ingen kostnad utan vi kvarstod med vårt beslut. 1 gjorde vi omprövning 
när det kom in efterlysta dokument samtidigt som överklagan. Därför avvisade domstolen överklagan då vi redan rättat 
upp och betalat ut det ”önskade” 
 
Pengar som det rör sig om är för dessa två ärenden 10 403 kr. 
 
Rör det sig om att räkna in arbetskostnad hamnar vi på andra siffror.  
 
IFO/Barn och familj, ANG 
4 överklagningar gällande LVM, eventuella kostnader för dessa är inte identifierade/beräknade. 
I övrigt saknas sammanhållen säkerställd statistikunderlag/data för att besvara.  
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FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN (FSN) 
Område År Kommentar och frågeställning 

Protokoll 2019 Nämnden avser, enligt yttrande på grundläggande granskning 2018 (GG 2018), att mer nogsamt protokollföra beslut om åtgärder 
som syftar till ökad måluppfyllelse. Har ni följt upp att protokollen är mer nogsamma nu än tidigare? 
Svar: Fastighets- och servicenämnden uppdrog under våren 2019 till kostchefen att återkomma med en handlingsplan utifrån resul-
tatet i undersökningen ”Personligt 2018”. Kostchefen återrapporterade uppdraget vid sammanträdet i april.  
Fastighets- och serviceförvaltningen fick av ordförande i nämnden i uppdrag att utreda renodling av fastigheter inom kommunkon-
cernen i enlighet med kommunrevisionens och KPMG AB:s rekommendation. Fastighets- och serviceförvaltningen presenterade 
därefter ett förslag på renodling.  

2019 
 
 
 
 

Enligt yttrandet av GG 2018 framgår att nämnden gett avdelningen måltidsservice i uppdrag att ta fram ett avvikelsesystem för för-
skola och skolan. Hur långt har denna process framskridit?  
Finns avvikelsesystemet på plats och i så fall vilka effekter har ni kunnat skönja? 
Svar: Avvikelsesystemet är under utveckling, förvaltningen för dialog med IT-avdelningen. Planerar att genomföra detta vid årsskif-
tet 2019/2020. 

Avvikelsesystem 

2020 Finns avvikelsesystem på plats idag? Om så är fallet, vilka effekter har ni kunnat skönja av avvikelserapporteringen?  
Svar: Avvikelsesystemet sjösattes februari 2020. Endast ett fåtal avvikelser har rapporterats. Under första tertialet var det åtta in-
skickade avvikelser. Med anledning av den korta ti-den avvikelsesystemet varit i bruk vågar nämnden inte dra några slutsatser om 
vilka effekter som kan skönjas. 

Investering, 
Ängsgården 

2019 Är byggnationen av Äldreboendet Ängsgården klar? I så fall, har byggnationen gått enligt plan? 
Svar: Nybyggnationen är klar, slutbesked har erhållits och verksamheten har flyttat in enligt plan. Huset slutbesiktades enligt plan. 
Utemiljön slutbesiktades något senare än planerat pga. otydligheter i bygghandlingar. I övrigt har byggnationerna gått enligt plan. 

IT-säkerhet 2019 Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit? 
Svar: Under våren 2019 fick samtliga systemansvariga uppdatera och/eller säkerställa att informationen om sina respektive system 
hade korrekt informationsklassning, i systemet KLASSA. Resultatet av informationsklassningen är ett underlag som kan användas 
för konsekvensbedömning och handlingsplan. Arbetsgången utgår från skyddsprofil, lagkrav, upphandlingskrav, nulägesanalys, be-
dömning av befintliga skyddsåtgärder samt handlingsplan. Under hösten ska samtliga medarbetare byta lösenord enligt en ny lö-
senordspolicy. Uppföljning av att lösenordsbyten genomförs följs upp inom förvaltningen. 
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Mål 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Har nämnden fastställt ”egna” nämndspecifika 
mål?  
Svar: Nämnden har fastställt ett eget nämndspecifikt mål ”Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och väl-
smakande”. Nämnden behöll tidigare fullmäktigemål som var riktat till nämnden. Förslag till nämndmål för avdelningarna 2021 
kommer upp på nämnden i september 2020. 

Servicetjänster 2020 Utifrån den kritik som framkom i den fördjupade granskning av servicetjänster som genomförts pågår det enligt nämnden ett arbete 
med vaktmästeritjänster (kopplat till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde). De parametrar vilka granskades var 
bland annat kundnöjdhet, utförande, administration samt dialogen mellan beställare och utförare. Fastighets- och servicenämnden 
avsåg att se över två processer; 1. Processflödet samt fakturahantering och tjänsteutbud. Syftet med uppdraget är att förenkla och ef-
fektivisera administrationen kring verksamhetsvaktmästeriet, både för beställare och utförare. Att skapa en bättre dialog mellan be-
ställare och utförare samt klargöra gränsdragningar för verksamhetsvaktmästeri. 2. Flytt av vaktmästartjänsterna från fastighet- och 
serviceförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen. Var ligger detta arbete idag?  
Svar: I nuläget håller gruppen på med en analys av materialet, Översyn av verksamhetsvaktmästeri, där synpunkter från berörda 
ska sammanställas och resultera i en redovisning med ett lösningsförslag i nämnderna. Ärendet ligger fortfarande på förvaltnings-
nivå och beräknas presenteras för nämnden under hösten. 

Gränsdragning 2020 Vid GG 2019 framkom att nämnden brottades en del med gränsdragningen mellan fastighet- och servicenämnden och den gemen-
samma kost- och servicenämnden. Frågor som upplevs svåra att hantera är ex. hur ska en eventuell taxehöjning hanteras, ska kom-
munfullmäktige besluta om taxehöjningen eller den gemensamma nämnden. Hur hanteras gränsdragningsproblematiken idag? 
Svar: Fastighets- och servicenämnden ansvarar för beredning av kommunfullmäktiges beslut om taxa avseende kost- och service-
nämnden prestationer. Beslutades av fullmäktige i 2020-06-22, § 126 och §128. Samverkansavtalet och reglementet reviderades vid 
fullmäktige i juni, därmed har gränsdragningen tydliggjorts ytterligare. 

Delegationsord-
ning (DO) 

2020 I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av 
delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater. Har nämnden vidtagit några åtgärder med 
anledning av den genomförda granskningen? 
Svar: En översyn av delegationsordningen resulterade i att nämnden beslutade om en revidering vid junimötet, 2020-06-15 § 27.  
Samtliga delegationsbeslut som registreras i ärendehanteringssystemet anmäls till nämnden. 
Fastighets- och servicenämnden har inte utsett ersättare för alla ärenden där förvaltningschef är delegat. Där underställd är dele-
gat är förvaltningschef ersättare. Detsamma gäller där avdelningschef delegerat till underställd, där är avdelningschef ersättare. 
Därmed är det kvar att hantera är ersättare. 
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Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: I syfte att öka grundskoleelevernas påverkan på maten som serveras har de röstat fram sina favoriter som finns på menyn. Fa-
voriträtterna serverades sedan till lunch under fem dagar i maj. Inför nämndens beslut om nya kostpolitiska riktlinjer har alla elev-
råd vid grund- och gymnasieskola haft möjlighet att påverka innehållet genom att besvara en enkät. Nämndens beslutsunderlag 
grundade sig bland annat på resultatet från enkäten. 

Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen samt övrigt i förskolors och skolors inom- och utomhusmiljö ska vara trygg, funk-
tionell och hållbar. Barn och unga som vistas i lokaler som städas av städenheten ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. 
Sammantaget bidrar utförandet av nämndens uppdrag till en god miljö för lärande. 

Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av anmälningsplikten vilket bidrar till ökad trygghet 
för barn och unga. Närvaron ökar dessutom andelen vuxna i verksamheterna och ger inblick i fler yrken än de pedagogiska. 

Förvaltningen har medverkat till att skapa feriearbeten under sommaren, dock har avdelningarna under första halvåret inte haft 
möjlighet att ta emot praktikanter eller PRAO-elever på grund av pandemin. Utbildningar har skett i barnkonventionen samt rö-
rande bemötande med allas lika värde samt att ta del av barn och ungdomars synpunkter gäller.  

Nämnden uppger att de ger sig själva bakläxa när det gäller barnkonventionen. En riktlinje ska därför tas fram kopplat mot barn-
konventionen.  

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Förvaltningen har ett fungerande samarbete med utsedd kontaktperson på kommunikationsavdelningen men även med andra 
medarbetare som har hand om specifika ärenden.  

Gällande trycksaksproduktioner har Kontorsservice ett nära samarbete med kommunikationsavdelningen som även har utbildat för-
valtningens utsedda webbredaktörer. Det kan upplevas som att kommunikationsavdelningen har tidsbrist men att det bror på pande-
min. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Vid rekrytering har tjänsterna kunnat tillsättas det har dock varit utmaningar för avdelning fastigheter att anställa medarbe-
tare med efterfrågad teknisk kompetens samt vikarier till måltidsservice.  

Kompetensutveckling sker kontinuerligt där både medarbetare och chef är observanta på behov och möjligheter. Under pandemin 
har digitala utbildningar ökat tillgängligheten för och tillgången på utbildningar och föreläsningar. Städenheten ansvarar själva 
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för den certifierade yrkeskompetensutbildningen som är ett krav att alla tillsvidareanställda ska genomgå. En certifierad utbildare, 
som arbetar i verksamheten, utbildar årligen nyanställda.  

 

Projekt 2021 Status på Christinaprojektet och hur utvecklas projektet? 
Svar: Projektet följer så här långt till största del beslutad tidplan och fastställd budget. 192,5 mnkr är beräkningen för projektet. 
Dock flaggas det för ökade kostnader för materialet. År 2025 är det beräknat att hela projektet ska vara klart. 

Etapp 1: Entreprenad Kök och matsal färdigställs februari 2022, entreprenad Allaktivitetslokalen påbörjas därefter. Kostnadskalky-
len stämmer relativt bra. 

Etapp 2: Projektering Tillbyggnad skola pågår, entreprenaden är planerad att starta upp under april 2022. Detta har inte ännu gått 
ut på anbud.  

Etapp 3: Entreprenaden anpassning i befintlig skola 1 pågår fram till oktober 2022. 

Etapp 4: Projektering anpassning i befintlig skola 2 startar upp under november 2021, entreprenaden startar halvårsskifte 2022.   

Etapp 5: Bibliotek nytt tak, entreprenaden är planerad att påbörjas under våren 2024 

Infrastrukturprojektet är påbörjat och pågår fram till 2025. Består av två delar Olof Palmes gata samt Parkering Norrmalmia. 

Underhåll 2021 Hur ser kommunens underhållsskuld ut och hur omhändertas denna? 
Svar: Underhållsskulden beräknas i nuläget uppgå till 700 mkr. Skulden redovisas till nämnd i samband med årligt VEP äskande 
tillsammans med konsekvensbeskrivning. Resurser äskas i två delar i VEP. Dels till åtgärder som innebär att skulden inte ökar yt-
terligare, dels för att minska skulden. Prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras sker genom kännedom om byggnadernas 
och markanläggningarnas skick samt i dialog med hyresgäster för att säkra långsiktigt hållbara verksamheter och lokaler. 

 
 
Är det skillnad på underhåll i kommunens lägenhetsbestånd och det kommunala bostadsbolaget? I så fall på vilket sätt? 
Svar: Besiktning av lägenheter sker främst vid utflyttning, det är dock möjligt att begära en statusbesiktning under pågående bo-
ende. Utifrån besiktningsprotokoll beställs åtgärder som bedöms nödvändiga med hänsyn till onormalt slitage och när den sista re-
noveringen genomfördes.  
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Pitebo har ett kundstyrt underhåll av exempelvis tapeter och mattor, dock inte i objekten som ingick i renodlingsprojektet och stu-
dentlägenheter. Bolagsformen innebär att framtida avsättning till underhåll är möjlig. 

Lokalförsörjning 2021 I den granskning som genomfördes av lokalförsörjningen i kommunen gjordes bedömningen att styrning, uppföljning, planering, 
samordning och framförhållning behövde stärkas bland annat genom att ta fram en fastighetstrategi, en lokalförsörjningsplan samt 
en underhållsplan. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning av den genomförda granskningen och dess rekommendatio-
ner? 
Svar: Fastighetsstrategi. Arbete med utformning av fastighetsstrategi pågår. Strategin beskriver nuläget, framtida läge och hur ta 
sig dit. Av nämnden beslutade prioriteringar implementeras samt att arbetet redovisas för dialog och förankring hos nämnden. Stra-
tegin beräknas finnas på plats och vara beslutad våren 2022. 

Lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bildar ett underlag för kommunens investeringsplanering på en övergripande nivå. 
Ansvaret för att sammanställa lokalförsörjningsplanen bör ligga på kommunledningsnivå där verksamheterna lämnar information 
om den utveckling som baseras på befolkningsökning, demografikurvor med mera utifrån respektive förvaltnings lokalförsörjnings-
behov. Fastighets- och serviceförvaltningen levererar i det scenariot investeringsvolymer, som baseras på nyckeltal och schabloner, 
samt en lokalförsörjningsplan för den egna förvaltningen.  

Förvaltningschefen på fastighets- och servicenämnden har fått i uppdrag att påbörja diskussion om hur en lokalförsörjningsplan 
bör utformas. Diskussioner har inletts med bland annat kommunstyrelsens ordförande. Det finns en gränsdragningsproblematik där 
fastighets- och servicenämnden anser att kommunstyrelsen bör vara ägare av lokalförsörjningsplanen. När tjänstemannaorganisa-
tionen har ett förslag färdigt kommer detta delges nämnden. 

Underhållsplan. Dokumentation av status på byggnadsdelar sammanställs av kundförvaltare och teknikansvariga i PU-modul i sys-
temet DeDu. Underhåll planeras och prioriteras utifrån hyresgästs långsiktiga planer, fastigheternas skick och tillgängliga resur-
ser.  

Förvaltningen anser sig ha kunskap om delarna i underhållsproblematiken, däremot saknas en heltäckande underhållsplan. Vår 
uppfattning är att om en regelrätt underhållsplan skulle tas fram skulle det tydliggöras hur stor underhållsskulden är, var de största 
behoven finns etc. 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
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KOST- OCH SERVICENÄMNDEN (KSN) 
(gemensam nämnd med Luleå kommun) 

Område År Kommentar och frågeställning 

Mål 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några ”egna” nämndspecifika mål. Har nämnden fastställt ”egna” nämndspecifika 
mål?  
Svar: Det har fastslagits tre nämndspecifika mål; lokalproducerade livsmedel, matsvinn och ekologiska livsmedel md tillhörande in-
dikatorer. 

Gränsdragning 2020 Vid GG 2019 framkom att nämnden brottades en del med gränsdragningen mellan fastighet- och servicenämnden och den gemen-
samma kost- och servicenämnden. Frågor som upplevs svåra att hantera är ex. hur ska en eventuell taxehöjning hanteras, ska kom-
munfullmäktige besluta om taxehöjningen eller den gemensamma nämnden. Hur hanteras gränsdragningsproblematiken idag? 
Svar: Fastighets- och servicenämnden, Piteå kommun ansvarar för beredning av kommunful-mäktiges beslut om taxa avseende 
kost- och servicenämnden prestationer. Beslutades av fullmäktige i Piteå 2020-06-22, § 126 och §128. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Kost- och servicenämnden verksamhet riktar sig inte mot barn och unga. 

Kommunfullmäktige i Piteå har beslut att alla nämnder ska implementera barnkonventionen. Nämnden menar att verksamheten 
inom nämndens verksamhetsområde inte når barn och unga och bortser därför från detta mål.  

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut? 
Svar: Utannonserade tjänster är tillsatta med rätt kompetens, det har under året varit svårt vid vissa tillfällen att bemanna vikariat. 
Att notera är att denna nämnd inte har någon anställd personal. 

Klagomålshante-
ring 

2021 Hur arbetas det med klagomålshanteringen? 
Svar: Avvikelserapportering rapporteras till nämnden tertialvis. Åtgärder vidtas löpande under året utifrån rapporterade avvikel-
ser. 

Svinn 2021 Hur arbetas det med matsvinnet? 
Svar: Ett strukturerat arbete för att minska kökssvinnet pågår vid Öjebyns produktionskök sedan 1,5 år tillbaka.  
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Matsvinnet (kökssvinnet) följs upp, år 2020 uppgick svinnet till 0,3 gram per producerad portion. År 2021 hade svinnet minskat till 
0,2 gram. Att notera denna mätning av matsvinnet avser svinnet i produktionsköket det är alltså inte svinnet som uppstår hos kun-
derna/brukarna.  

Samordning 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Nämnden har inte haft anledning att anlita kommunens kommunikationsavdelning tjänster hittills under året 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 

Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
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Gemensam räddningsnämnd (GRN) 
(gemensam nämnd med Älvsbyns kommun)  

Område År Kommentar och frågeställning 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Av verksamhetsplan för 2021 framgår att nämnden bedriver ett antal aktiviteter kopplat till barn och unga. I verksamheterna 
arbetas det operativt med att möta barn och unga bland annat årskurserna 2, 5, 7 samt andra året på gymnasiet. Med anledning av 
pandemin har detta arbete av naturliga skäl inte kunnat genomföras full ut, istället har det tagits fram en film kopplat till rädd-
ningstjänstens arbete. I samband med olyckor får barnen gosedjur. Nämnden kommer enligt uppgift följa att barnkonventionen följs. 

Samverkan 2021 Hur sker samarbetet/stödet med kommunens kommunikationsavdelning? 
Svar: Vid behov i vardagen samt vid större händelser. 

Vid akuta fall finns det avsatt en ”egen” kommunikatör från kommunikationsavdelningen att informera om uppkommen situation. 
Exempelvis branden på Polarbröd och oljeutsläppet i Haraholmen. Kommunikationsavdelningen är även tillgänglig i mindre dag-
liga frågor. Både Älvsbyn och Piteå kommuns förtroendevalda vittjar om att samarbetet fungerar bra, dock saknas ett styrande do-
kument kopplat till hur gången vid extra ordinära händelser ska hanteras. Det förebyggande arbetet ingår inte i ”årshjulet” där-
emot uppgavs att det är lätt att få ut budskap framför allt via media. 

Kompetensför-
sörjning 

2021 Hur ser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhetsområde ut?  
Svar: I dag finns inga problem med att rekrytera heltidsbrandmän/kvinnor trots att kraven ökat. Inte heller för RIB-anställda (Rädd-
ningspersonal I Beredskap) är det problem med rekrytering varken i Älvsbyn eller Piteå. Det arbetas med att kompetens höja perso-
nalen internt exempelvis genom att medarbetaren får vikariera på en högre tjänst under semestern etc.  

Idag är det 140 anställda brandmän/kvinnor varav ca 10 procent är kvinnor. Det finns 16 personer som har skogsvärnsutbildning. 
Ett potentiellt problem vid rekrytering kan vara att det krävs C-körkort. 

Samarbete 2021 Hur fungerar samarbetet med Älvsbyns kommun? 
Svar: Grundstommen är det arbete som sker på central nivå kopplat till IT säkerhet är intakt. Det finns dock ”egna” räddnings-
tjänstsystem så som tekniska lösningar i bilarna där exempelvis brand kan kontrolleras. 

Arbetsmiljöar-
bete 

2022 Det har genomförts en granskning avseende arbetsmiljöarbete. 
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Hur bedriver nämnden sitt arbetsmiljöarbete?  
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E-nämnd 
(gemensam nämnd med samtliga Norrbottens 14 kommuner)  

Område År Kommentar och frågeställning 

Internkontroll 2020 Av GG 2019 framgår att nämnden inte antagit någon internkontrollplan. Revisionen uppmanade nämnden att genomföra en risk- 
och väsentlighetsanalys som skulle ligga till grund för fastställd internkontrollplan.  Har nämnden fastslagit internkontrollplan?  
Har nämnden genomfört risk- och väsentlighetsanalys? Följs internkontrollplanen upp? 
Svar: Nämnden beslutade om verksamhetsplan 2020 vid mötet i mars 2020. I denna verksam-hetsplan ingår internkontrollplan och 
riskanalys. Processen kommer enligt verksamhetsföreträdare att utvecklas. 

Barnkonventio-
nen 

2021 Hur har barnkonventionen implementerats i nämndens arbete? 
Svar: Arbete med att beakta barnperspektivet utifrån barnkonventionen där så är tillämpligt sker i respektive ingående kommun uti-
från respektive kommuns riktlinjer. Nämndens verksamhet och resultat riktar sig inte direkt gentemot medborgare utan är av förut-
sättningsskapande karaktär i de ingående kommunerna. 
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Verksamhetsplan 

Måluppfyllelse strategiska områden 

Strategiska områden 2021 2020 2019 2018 2017  

Barn och unga - vår 
framtid      

 
 

Utbildning, arbete och 
näringsliv      

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 

Socialtjänsten ska aktivt delta i utformandet av nya bostadsområden för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper 

får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer. 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 

Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen bidra till en ökad inflyttning. 

Utifrån de pågående satsningarna på grön industri och nya etableringar i kommunens närområde kan socialtjänsten 

genom att erbjuda sysselsättning till medföljande personer bidra till ökat invånarantal. 

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och 

andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. 

Socialtjänsten kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen. 

  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 

Samtliga verksamheter ska verka för att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. 

Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre 

förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats. 

Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen genom en ökad samverkan 

med civilsamhället. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten. 

Socialtjänsten arbetar för en tillgänglig socialtjänst med hög kvalitet som bidrar till att medborgarna känner tillit till 

den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vill etablera sig på orten. 

Riktade övergripande mål 

Strategiska 
områden 

2023 Övergripande mål  2023 Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 

Barn och 
unga - vår 
framtid 

 
Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 

kommun  
 

Socialtjänstens ska arbeta med att utveckla sitt 
samagerande med andra förvaltningar och 
huvudmän rörande tidiga och förebyggande 
insatser. 

Socialtjänsten ska fortsätta utveckla sin interna 
samverkan för att hitta insatser som ser till att 
barnets behov sätts i främsta rummet. 
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Strategiska 
områden 

2023 Övergripande mål  2023 Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 

Utbildning, 

arbete och 

näringsliv 

  Piteå ska år 2030 ha 46 000 
invånare och till 2040 50 000 invånare 

 

 
Genom att erbjuda en trygg och säker 

socialtjänst kan förvaltningen bidra till en ökad 

inflyttning. 

Utifrån de pågående satsningarna på grön 
industri och nya etableringar i kommunens 

närområde kan socialtjänsten genom att 
erbjuda sysselsättning till medföljande personer 
bidra till ökat invånarantal. 

Socialtjänsten är en av kommunens största 

arbetsgivare och genom att arbeta med 
kompetensförsörjningsinsatser och andra 
insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare 

kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i 
Piteå. Socialtjänsten kan på det sättet också 
bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i 

kommunen. 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande  

 
Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med 
näringslivet och civilsamhället för att utveckla 
verksamheten. 

Socialtjänsten arbetar för en tillgänglig 

socialtjänst med hög kvalitet som bidrar till att 
medborgarna känner tillit till den vård och 
omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler 

företagare vill etablera sig på orten. 

Demokrati 
och 
öppenhet 

  Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med jämställdhet 

och mångfald som grund  

 
Prioriterat inom samtliga verksamheter är att 
alla brukare ska ha möjlighet att delta i 
samhällsutbudet. 

Arbete pågår för att öka möjligheterna för 

utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med 
rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis 
genom särskild introduktion som medför en 

språkutvecklande arbetsplats. 

Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka 
öppettider för Samvaron och Kompassen 

genom en ökad samverkan med civilsamhället. 

Livsmiljö 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
 

Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en 

ökad delaktighet med brukaren i fokus där 
brukaren upplever att man har inflytande och 
möjlighet att påverka sin livssituation. 

Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala 
lösningar för möten och utbildningar som 
utvecklats under åren med pandemin. 

Satsningar på att hitta lokala lösningar vid 
placeringar av barn och unga bidrar till färre 
resor både för brukaren/anhöriga samt 
socialtjänstens personal. 

Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett 
långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens 
resurser på ett hållbart och effektivt sätt 

 Piteå ska erbjuda trygga och 

attraktiva livsmiljöer  

 
Socialtjänsten ska aktivt delta i utformandet av 
nya bostadsområden för att säkerställa att 
socialtjänstens målgrupper får tillgång till 
trygga och attraktiva livsmiljöer. 

Personal 
 

Piteå kommun och de kommunala 

bolagen ska arbeta aktivt för att vara 

en attraktiv och jämställd arbetsgivare 
samt skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser  

 
Socialtjänsten ska öka samverkan mellan 

avdelningarna avseende personella resurser, 

tex kombitjänster. 

Socialtjänsten ska arbeta vidare med 
bemanningsstrategin där  bland annat 

implementeringsarbete kvarstår i 
verksamheterna. 

Fortsatt arbete utifrån den 
kompetensförsörjningsplan som tas fram med 

stöd av Personalavdelningen och i samverkan 
med de fackliga organisationerna. 
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Strategiska 
områden 

2023 Övergripande mål  2023 Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 

Ekonomi 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv 

hushållning av disponibla resurser  
 

Socialtjänsten ska fortsätta genomföra 

aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen. 

Socialtjänsten ska genom myndighetsutövning 
av god kvalitet besluta om bistånd som ger bäst 
nytta för den enskilde i förhållande till 

kostnaden. Detta regleras genom 
socialnämndens riktlinjer för 
myndighetsutövning. 

Mål beslutade av nämnd/styrelse 

Område 2021 Nämndsmål 2021 Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 

Demokrati 
och 
öppenhet 

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

 
Ge stöd att bedriva utvecklingsarbete längst ut 
i avdelningarna. Uppmärksamma och 
synliggöra de förbättringar som görs i 
verksamheterna. 

Livsmiljö 
 

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 

 
God kvalitet och hög patientsäkerhet är 
grundläggande för att uppnå förebyggande och 

främjande insatser och socialtjänsten kommer 
därför att arbeta vidare utifrån beslutad 
handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet. 

Socialtjänstens ska arbeta med att utveckla sitt 
samagerande med andra förvaltningar och 
huvudmän rörande tidiga och förebyggande 
insatser. Det görs genom operativt genom t.ex. 

Fältassistenter och övergripande genom t.ex. 
Norrbus och olika aktiviteter inom ramen för 
Nära vård. 

Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka 
öppettider för Samvaron och Kompassen 
genom en ökad samverkan med civilsamhället. 

Ekonomi 
 

Socialtjänsten är en effektiv 
organisation utifrån uppdrag och 

resurser EoP Ekonomi och Personal 

 
Förvaltningen arbetar vidare med den 
framtagna ekonomiska handlingsplanen vilken 

har tydliga aktiviteter per verksamhetsområde. 

Nyckeltal 

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige 

   Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2023  

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

 

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

94 %    

 

 

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

   
 

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

   
 

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

   
 

 Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj 1 573  1 434    

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

96 %  95 %    

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

4 %  5 %    

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

479 437  
 

 
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer    

 

 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

28,7 %    
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   Nyckeltal Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2023  

 
 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd, andel (%) 
2,5 %    

 

 

 Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader 3,5  3,8   
 

 
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare 

per plats 
0,799  0,822   

 

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

personalens bemötande, % 

98 %    

 

 

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

51 %    

 

 

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

51 %    

 

 

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

9,9 %  10,3 %   

 

 

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

29,6 %  33,2 %   

 

 

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

   
 

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

   
 

 Kommunens verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning, nöjda medborgare % 

   
 

 Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda 
medborgare % 

   
 

 Äldreomsorgen, nöjda medborgare %    
 

 
 Sjukfrånvaro, % 8,6 %  7,9 %   

 

 Andel heltidstjänster, % 83,7 %  85,4 %  ≥95 %  
 

 Antal timmar som utförs av timanställda 405 630  416 405  Minska 
 

 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 102,4 %  104,6 %   
 

 Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, 
balanstal 

0,89    
 

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

1,51    
 

 
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr -37,5 mkr  -20,8 mkr  ≥0 mkr  

 

  Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

   

 

 

 

  Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg    

 

 

Nuläge 

Socialtjänsten hade för 2021 en budgetavvikelse på -20,8 mkr. Ersättning från Försäkringskassan för 

sjuklönekostnader pga. Covid uppgick under året till 5,6 mkr. Verksamheterna har 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. Den 

statliga Äldreomsorgssatsningen gav Piteå kommun 19,2 mkr för 2021. 
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Socialtjänsten har per maj 2022 en budgetavvikelse om -6,4 mkr. Verksamheterna har signalerat om hög 

sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från 

Försäkringskassan vilket bidrar positivt till avvikelsen mot budget. Helårsprognosen sätts till -27,3 mkr. 

Under första delen av 2022 har andelen personal som varit smittad av covid-19 varit den högsta under hela 

pandemin. Det har medfört en mer ansträngd personalsituation med hög frånvaro i flera personalgrupper.  

Personalläget är fortsatt ansträngt, och inom äldreomsorgen saknas personal till flera fasta tjänster. Rekrytering har 

pågått under våren men fortfarande finns luckor.  Bemanningssituationen inför sommaren är oroande då vikarier 

saknas inom flera verksamheter. Även antalet brukare med covid-19 inom socialtjänsten har under första delen av 

2022 varit de högsta under pandemin. Dock har de flesta, över 90 % tillfrisknat, något som till stor del beror på att 

vaccinationer av brukare har kunna genomföras enligt plan. 

Uppdrag till alla nämnder och bolag 

Samtliga nämnder och bolag har ett särskilt uppdrag att beskriva hur utfallet i SCB-medborgarenkät 2021 beaktas i 

pågående arbete innevarande år samt i förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. 

Medborgarenkäten 2021 visar att socialtjänstens kärnverksamheter rörande äldreomsorg, personer med 

funktionsnedsättning och stöd och hjälp till utsatta personer får bra värden i jämförelse med andra kommuner. Ett 

flertal av de ovan beskrivna arbeten som socialtjänsten har för avsikt att genomföra 2023 och framåt syftar till att 

bibehålla eller förbättra den nivån. Ett av de viktigaste områdena för att säkerställa detta är kompetensförsörjningen 

och ett annat exempel är handlingsplanen för kvalitet och patientsäkerhet. 

Vad gäller mötesplatser får kommunen som helhet liknande och för barn och unga sämre värden jämfört med andra 

kommuner. Socialtjänsten kommer därför att se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen 

genom en ökad samverkan med civilsamhället. 

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

Allmänna prioriteringar 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö kommer att vara ett av de viktigaste prioriteringarna för socialtjänsten för att 

klara uppdraget de kommande åren. Ett sätt att möta utmaningen är ett pågående arbete med en 

kompetensförsörjningsplan med stöd av personalavdelningen och i samverkan med de fackliga organisationerna. 

Målsättningen är att den ska implementeras 2023. Inom ramen för kompetensförsörjningsplanen finns flera olika 

aktiviteter som kommer att utredas och genomföras efter beslut, tex: 

• Ny handledarorganisation 

• Lönetrappa och kompetenstrappa 

• Differentiering av arbetsuppgifter 

• Hälsofrämjande metod implementeras 

• Tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap 

• Friskvårdstimma 

• Lönefrågan med fokus på höjd OB-ersättning  

• Kompetensutveckling 

• Pott för att premiera extra bra insatser  

Utöver kompetensförsörjningsplanen kommer också särskilda satsningar på kompetensförsörjning att behöva 

genomföras. Till exempel fortsatt arbete med validering av undersköterskor och deltagandet i Yrkesresan som är en 

satsning för att stärka kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom barn- och unga-området. 

Samverkan med de fackliga organisationerna är viktig för det fortsatta arbetet med arbetsmiljö och 

kompetensförsörjning. Socialtjänsten fortsätter därför att prioritera utvecklingen av samverkan. I det ingår också att 

vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med stöd av Stratsys. 

I arbetet med kompetensförsörjning kommer socialtjänsten att ha fokus på ökad frisknärvaro. 

Kvalitet och patientsäkerhet 

Fortsatt arbete med handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet sträcker sig fram tom 2024. Handlingsplanens syfte är 

en ny strategi för att möta den kvalitet som socialtjänsten förväntas leverera samt att komma till rätta med 

identifierade brister inom kvalitet och patientsäkerhet. 

För att kunna arbeta mer systematiskt och på så sätt underlätta planering och genomförande av det lagstadgade 

kvalitetsarbetet (Sosfs 2011:9) kommer socialtjänsten att under 2023 implementera Stratsys verktyg för 

kvalitetsarbete för vård och omsorg. 

IT och digitalisering 
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Socialtjänsten ser IT och digitalisering som ett viktigt stöd och verktyg för utveckling och för måluppfyllelse både 

vad gäller kvalitet för medborgarna och för en ekonomisk nytta. 

Socialtjänsten har därför tagit fram en plan för IT och digitalisering. Exempel på aktiviteter som kommer att pågå 

under 2023 är: 

• Med hjälp av Stratsys få stöd i att utveckla ledning och styrning, internkontroll, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, kvalitetsarbete m.m.  

• Införande av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg.  

• Utarbetande av handlingsplan digitalisering. 

• Fortsatt arbete med IT- och informationssäkerhet. 

• Nya e-tjänster, mobil planering för hemtjänsten, säkra videomöten för vårdpersonal, implementering av VR-

glasögon som plattform för förflyttningsutbildning m.fl. utvecklingsprojekt. 

Samverkan 

För att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag krävs en hög grad av samverkan med andra aktörer. Samverkan internt 

och externt kommer därför vara fortsatt prioriterat. En del samverkan styrs genom lokala och regionala 

överenskommelser och rör de flesta av socialtjänstens målgrupper och avser både regionövergripande, 

kommunövergripande och lokal samverkan. 

En kartläggning rörande personer med en kombination av psykiatriska/neuropsykiatriska diagnoser samt missbruk 

och beroende visar på stort behov av samverkan mellan kommun och region. Utredningen har tagit fram förslag på 

åtgärder som syftar till tidig upptäckt och att stärka vårdkedjan. Unga vuxna-teamet är ett exempel på sådan 

samverkan som redan finns men som föreslås utökas. Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka samverkan 

rörande denna målgrupp. 

Omställning till Nära Vård innebär ett utökat behov av samverkan både internt inom vår egen förvaltning men även 

med externa aktörer. En viktig del är att säkerställa att vi erbjuder rätt insats till rätt målgrupp och omställningen 

kommer att kräva ökad flexibilitet och mobilitet. Både i målbilden Nära vård samt intentionerna i den nya 

Socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft 2023 är det främjande och förebyggande arbetet centralt. Utifrån det ser 

vi att vi genom intern och extern samverkan särskilt behöver sätta fokus på förebyggande och främjande arbete för 

samtliga målgrupper som finns i inom socialtjänsten. 

Ekonomi samt konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram 

Socialnämndens ekonomiska målsättning för 2022 innebär att klara en budget i balans per avdelning. Den statliga 

Äldreomsorgssatsningen ger Piteå kommun 19,2 mkr även för 2022 vilket förbättrar förutsättningarna. För att ge 

varje avdelning en rättvisande budget har en minuspost ändå varit tvunget att läggas centralt. Denna minuspost 

uppgår till 26 mkr och ligger på Politik och förvaltningsledning. Klarar alla avdelningar sin tilldelade budgetram 

innebär detta alltså ändå en total budgetavvikelse för Socialnämnden om -26 mkr (exkl. semesterlöneskulden). 

Kostnader som tillkommit eller tillkommer framöver och är beslutade. 

Förändrat heltidsmått nattjänstgöring, nytt avtal från 1 april 2022. Beräknad kostnad per helår är 4,7 mkr. Eftersom 

detta inte är valbart finns två olika alternativ. Det ena är besparingar inom verksamheten, det andra är att hålla inne 

löneökningar för personalen. Inget av dessa alternativ bedöms möjliga då Socialförvaltningen redan har ett ansträngt 

ekonomiskt läge och samtidigt stora problem med kompetensförsörjning 

Antalet beviljade dygn i korttidsverksamhet för barn och unga (LSS) har ökat från 62 dygn januari 2020 till 126 dygn 

januari 2022. För att klara bedriva verksamheten på en bra nivå utifrån kvalitet för barnen och arbetsmiljö för 

personalen behövs ett tillskott i budget på 2 årsarbetare motsvarande 1,1 mkr. 

Fast omsorgskontakt för hemtjänst är i lag beslutat av riksdagen från 1 juli 2022. Det innebär att varje omsorgstagare 

har rätt till 20 minuter per vecka för personlig kontakt och planering av de beviljade insatserna. Detta motsvarar i 

dagsläget ca 4,8 årsarbetare och uppskattad kostnad är 2,6 mkr. Utbildningar kopplat uppdraget bedöms till 0,4 mkr 

per år. Besparingar för att finansiera de nya krav som ställs på verksamheten bedöms ej vara möjliga för 

Socialförvaltningen i nuläget. Kommunernas satsning på fast omsorgskontakt ingår också i det generella 

statsbidrag som kommunen erhåller enligt uppgift från SKR. 

Ökad hyra för carports i hemsjukvården. Verksamheten har under flera år haft problem med översnöade bilar. Därför 

har beslut tagits för att åtgärda problemet. PNF har investerat i carports för Socialförvaltningens verksamheter. 

Beräknad hyresökning uppgår till ca 500 tkr per år i 8 år. Det är viktigt att snabb tillgång till bilarna finns även under 

vintermånaderna. Detta förbättrar arbetsmiljön och bidrar till att Piteå Kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare. 

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under senaste tiden. För Socialtjänstens verksamheter innebär detta en 

uppskattad kostnadsökning på totalt 750 tkr per år. 

Parkeringsavgifter infördes under 2021 på Pitebos parkeringar, vilket ger kostnadsökningar på totalt ca 300 tkr per år 

för Socialtjänstens verksamheter. 

Kostnader som ej är beslutade. 

Enligt gällande lagstiftning kan personer med funktionsnedsättning ha rätt till sysselsättning enligt socialtjänstlagen 
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(SoL) eller daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns behov 

av en ny daglig verksamhet för dessa personer. Kostnaden för detta beräknas till 2,5 mkr/år inklusive en 

arbetsanpassare. Vid utökning av daglig verksamhet/sysselsättning säkrar vi verkställighet för ytterligare cirka 15 

personer samt att vi kan fortsätta bedriva arbetsanpassning och kartläggning med samma kvalité. Konsekvenser om 

vi inte utökar verksamheten är att vi inte följer gällande lagstiftning, vi tillgodoser inte brukarnas behov samt att vi 

behöver förändra insatsens utformande. Detta kommer främst att drabba personer med SoL- beslut eftersom LSS är 

tvingande för kommunen. Eftersom daglig verksamhet tillhör LSS kommer en stor del av kostnaderna att komma 

tillbaka till kommunen via LSS-utjämningssystemet. 

För att minska problem med kompetensförsörjning och för att socialförvaltningen ska bli en mer attraktiv 

arbetsgivare anser socialnämnden att Ob-ersättningen behöver höjas för personal inom vårdyrken. Att höja OB för 

storhelg med 30 kr skulle öka kostnaden totalt för förvaltningen med ca 3,3 mkr. Dessutom föreslås en ersättning för 

timmarna mellan delade turer på helger på 100 kr/timme (3 timmar per dag) vilket skulle medföra ökade kostnader 

på ca 4,6 mkr. En höjning av OB skulle vara en del arbetet med att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare och 

förhoppningsvis underlätta kompetensförsörjningen. 

Validering undersköterskor. ESF-finansiering upphör from 2023. Kostnader för projektet beräknas till ca 1 mkr per 

år vid fortsatt valideringsarbete. Uteblir statliga medel (ÄO-lyftet) blir det en tillkommande kostnad för studier med 

lön på 4,4 mkr/år. Vid utebliven validering/utbildning försämras möjligheter till framtida kompetensförsörjning inom 

vård- och omsorg. 

Begränsningar infördes 2012 gällande insatsen kontaktperson enligt LSS men vid omvärldspaning har det 

framkommit att det finns ett stort värde hos den enskilde med en generösare bedömning. Det är för många personer 

värdefullt att få träffa en utomstående kontaktperson och bidrar till ökad livskvalitet för den enskilde. Total beräknad 

kostnad ca 1,6 mkr, varav ökat antal uppdrag står för 1,0 mkr och en handläggare 0,6 mkr. Eftersom kontaktperson 

tillhör LSS kommer en stor del av kostnaderna att komma tillbaka till kommunen via LSS-utjämningssystemet. 

Rehab hinner inte arbeta med alla de uppdrag som de tilldelas. Det saknas cirka tre årsarbetare (två arbetsterapeuter 

och en fysioterapeut) för att tillgodose behoven av rehabträning i Socialförvaltningens verksamheter. Kostnaden för 

dessa beräknas till ca 1,8 mkr. Konsekvensen av det blir, förutom avvikelser, att brukarna får mindre träning än de 

behöver för att bli bättre och har därmed ett större behov av insatser. Rehabträning i rätt omfattning bidrar till ökad 

livskvalitet för brukarna. 

Handledarorganisation. För att attrahera arbetskraft och ge nyanställda/vikarier en bra introduktion till arbete i 

Socialförvaltningens verksamheter behöver en ny handledarorganisation utvecklas. Det innefattar en ansvarig som 

leder arbetet samt speciellt för uppdraget utsedda handledare i alla aktuella verksamheter. Kostnaden beräknas till 

ca 2,3 mkr/år. Vid utebliven förändring av handledarorganisationen minskar förvaltningens möjligheter att 

introducera och i förlängningen även rekrytera ny ordinarie personal och vikarier. 

Fältassistent saknar finansiering från 2023. Beräknad kostnad för en årsarbetare är ca 700 tkr. Vid utebliven 

finansiering krymper verksamhet till två fältassistenter vilket innebär minskat förebyggande arbete bland barn och 

unga. 

  

  

  

  

Taxor 

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2022 ökade de med 1,5%, vilket 

motsvarar en höjning om 4 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 273 kr/timme till 277 kr/timme) och 1,5%, en 

höjning om 3 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 218 kr/timme till 221 kr/timme). 

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre 

att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya 

avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2022 innebär det en höjning på 1,5% för den individuella 

kostnaden vilket ger de nya priserna 367 kr/månad/boende och 499 kr/månad/parboende. 

Taxor som också är ändrade för 2022 är: 

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat Omsorgsavgift 72 kr/dygn samt hyra 72 kr /dygn 

Larm 310 kr/mån 

Hemsjukvård 300 kr 

Hembesök/utprövning av distriktssköterska, sjuksköterska 250 kr 

Arbetsterapeut eller fysioterapeut Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård) 250 kr 

Övriga taxor förblir oförändrade under 2022 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra 
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kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden. 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 

Investeringsförslag 

Investeringar 2023-2025 (tkr) Underlag Prio Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nytt särskilt boende för äldre Skogsgården 1.01 1 69 000 68 650  

Ny gruppbostad 1 inkl projektering 1.03 2 16 000   

Kyld tilluft 1.02 3 2 900 900  

Nytt verksamhetssystem 1.04 4 1 540 770  

Inventarier ny daglig verksamhet 1.05 5 110   

Reinvesteringar Soc 1.06 6 2 325 1 000 1 000 

Digitala lås gruppbostäder samt digitala lås 
i medicinskåp 

1.07 7 1 450 100 100 

Välfärdsteknik 1.08 8 1 500 1 500 1 500 

Digitala läkemedelsboxar i hemmet 1.09 9 434 434 434 

Ospecificerade investeringar 1.10 10 1 000 1 000 1 000 

Inventarier Skogsgården 1.11 11  9 000  

Inventarier Ny gruppbostad 1 1.12 12  510  

Projektering Ny gruppbostad 2 1.03 13  1 000  

Ny gruppbostad 2 1.03 14   15000 

Projektering nytt särskilt boende för äldre 1.13 15   10 000 

Brandskydd 1.14 16 1 750  1 000 

Totalt   98 009 84 864 30 034 

Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2023-2025 
(tkr) 

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nytt verksamhetssystem 1 925 3 850  

Digitala lås gruppbostäder 51 51 51 

Nytt särskilt boende för äldre Skogsgården  13 500 27 000 

Ny gruppbostad 1  5 561 5 561 

Totalt 1 976 22 962 32 612 

Föreslagna investeringar 

Prioriterade mål Investeringar Motivering och koppling till profilområde 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och 
till 2040 50 000 invånare 

  

Piteå ska vara en attraktiv ort för 
näringsliv och företagande 

  

Piteå präglas av en samhällsgemenskap 
med jämställdhet och mångfald som 

grund 

Ny gruppbostad 
 

 
Nytt verksamhetssystem 

Meningsfullhet i vardagen. Profilområde 
Folkhälsa och kultur 

 
Bidrar till jämställda arbetsförutsättningar 
samt underlättar och effektiviserar det 

vardagliga arbetet. Profilområde Folkhälsa 
och kultur. 
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Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva 
livsmiljöer 

Nytt särskilt boende för äldre 
 
 

Kyld tilluft 
 
 

 
 
Reinvesteringar Soc 

 
 
Digitala lås gruppbostäder 

 
 
 

Välfärdsteknik 
 
 
 

Digitala läkemedelsboxar i 
hemmet 

Meningsfullhet i vardagen oavsett ålder. 
Profilområde Folkhälsa och kultur 
 

Välbefinnande och tilltalande miljöer som 
gynnar såväl brukare som personal. 
Profilområde Folkhälsa och kultur. 

 
Välbefinnande och tilltalande miljöer. 
Profilområde Folkhälsa och kultur. 

 
Tekniska lösningar som skapar trygghet. 
Profilområde Folkhälsa och kultur. 

 
Tekniska lösningar som skapar trygghet. 
Profilområde Folkhälsa och kultur. 

 
Tekniska lösningar som skapar trygghet 
och gynnar såväl brukare som personal. 
Profilområde Folkhälsa och kultur. 

Sammanställning drift och investering 

Drift och investeringar, tkr 

  Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter -291 097 -254 982 -254 982 -254 982 -254 982 

Verksamhetens kostnader 1 242 593 1 200 512 1 202 488 1 223 474 1 233 124 

Kapitalkostnader 3 459 3 366 5 488 10 100 13 598 

Nettokostnad 954 955 948 896 952 994 978 592 991 740 

      

Investeringsbudget      

Inkomster -93,5     

Utgifter 3 078,5 6 636 97 009 84 864 30 034 

Nettoinvesteringar 2 985 6 636 97 009 84 864 30 034 

Kapitalkostnader   2 573 7 459 10 957 

Specifikation 

Drift, tkr 2023 2024 2025 

    

 

   

  

  

  

 

Investeringar, tkr 2023 2024 2025 

    

    

Totalt    
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