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

Förslag till beslut 
Förslag på justerare: Mariann Lindberg. 
  
Förslag på tid och plats: Digital justering, senast den 14 september kl. 15.00. 
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2. Reviderad ekonomisk handlingsplan 
 Diarienr 22SN105 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta revidering av ekonomisk 
handlingsplan 2022-2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska handlingsplanen 2022–2023 är en revidering av den ekonomiska 
handlingsplanen 2022-2023. 
  
Revidering görs årsvis för att matcha gällande års förutsättningar. Denna handlingsplan har tagits 
fram för att beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är 
prioriterade för att bromsa kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som en 
vägledning och styrning i det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till 
socialchefens inriktningar till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya 
metoder och arbetssätt för att nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett 
långsiktigt kvalitetsarbete där brukare och patienter är i fokus. 
  
Utifrån 2021 års utfall och 2022–2023 års förutsättningar revideras handlingsplanen för gällande 
och kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
 Ekonomisk handlingsplan 2022-2023 

 
Beslutet skickas till  
Anna Johansson 
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3. Begäran om utbetalning Skogsgården 
 Diarienr 22SN126 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden begära utbetalning av tidigare beslutade 
investeringsmedel ur centrala potten (8 mkr) gällande nya vård- och omsorgsboendet 
Skogsgården. 
 
Ärendebeskrivning 
Investeringsmedel om 8 mkr gällande nya vård- och omsorgsboendet Skogsgården är sedan 
tidigare beslutat och anslagsöverfördes från 2021. Dessa medel ligger nu i KS centrala pott i 
väntan på begäran om utbetalning. 
 
Beslutet skickas till  
Anna Johansson, Kommunstyrelsen 
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4. Budgetuppföljning augusti 2022 
 Diarienr 22SN28 
    

Ärendebeskrivning 
Handlingar och förslag till beslut presenteras vid mötet. 
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5. Delårsrapport augusti 2022 
 Diarienr 22SN107 
    

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden godkänna delårsrapport augusti 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot fastställda 
kommunövergripande mål. 
 
Delårsrapporten ska innehålla: 
- Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos 
- Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos 
 
Den delårsrapport som skickas ut till nämndsledamöter är inte uppdaterad med siffror för augusti 
eftersom dessa inte är klara ännu. Komplett rapport med augustis siffror delas ut på 
Socialnämndens möte 7/9. 
 
Beslutsunderlag 
 Delarsrapport aug 2022 
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6. Tertialrapport 2, 2022 ordinärt boende 
 Diarienr 22SN62 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
De mesta har handlat om att planera och säkra verksamheten inför sommaren. Att klara de 
verksamheter som vi måste bedriva och att minska de verksamheter som är möjliga. Detta för att 
nyttja vikarierna där dom bäst behövs. Sommaren har inneburit en stor utmaning med att klara 
bemanningen i hela kommunen och alla är överens om att det varit den hittills svåraste 
sommaren. Vi har i hög utsträckning fördelat personal mellan grupper i hemtjänsten där behovet 
varit störst. Trots olika sommarerbjudanden och väldigt tillmötesgående personal har sommaren 
inneburit en stor påfrestning för all personal. 
 
Vissa perioder har utskrivningarna från sjukhuset varit få, förmodligen beroende på få 
tillgängliga vårdplatser. Ett par avvikelser är skrivna utifrån brister i utskrivningsprocessen eller 
brister i följsamhet till upprättade rutiner. Stort inflöde till Äldrecentrat under hela sommaren 
med svårt sjuka brukare och omfattande behov. 
 
Vi har fortsatt arbetet med bemanningsstrategin och även arbetat med vissa av våra aktiviteter i 
aktivitetsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Men det mesta har handlat om att planeringsarbete 
inför sommaren. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 ordinärt boende 
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7. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
 Diarienr 22SN117 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ny bestämmelse i SoL from 2022-07-01. Den innebär att den som har hemtjänst ska enligt 4 kap. 
2 b § SoL erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den 
fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, 
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs. 
 
Omsorgskontakten är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet, individuellt stöd samt 
säkerställa kvalitén i vården och omsorgen. Att arbeta med kontinuitet, tydlighet och skapa en 
professionell relation till vårdtagaren är oerhört viktigt för tryggheten och förtroendet. 
Från och med 2023-07-01 är kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln 
undersköterska. 
 
Varje brukare som får insatser enligt SoL ska få ett erbjudande om omsorgskontakt och om 
brukaren tackar ja ska en omsorgskontakt vara utsedd inom två veckor. Detta gäller ej insatserna 
trygghetslarm, matdistribution, social service samt inköp. Om behov av att samordna och 
strukturera insatser finns kan fast omsorgskontakt ändå behöva erbjudas. 
Tiden som ska avsättas till fast omsorgskontakt uppskattas till i genomsnitt ca 20 minuter per 
vecka/brukare. Dessa kan användas till planering, samordning, kontakt med andra yrkesgrupper, 
SIP, andra uppföljningsmöten eller kontinuerlig kontakt med brukaren och anhöriga. 
 
En rutin är framtagen som beskriver ansvarsfördelning, arbetssätt med mera. 
 
Beslutet skickas till  
Helena Magnusson, avdelningschef 
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8. Granskning av kvalitetsarbete inom hemtjänsten 
 Diarienr 22SN34 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att lämna över yttrandet till revisorerna, 
med föreslagna ändringar. 
 
Ärendebeskrivning 
På revisorernas uppdrag har KPMG haft i uppdrag att granska kommunens arbete med 
kvalitetsledning inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Granskningen 
har haft att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom hemtjänsten sker på ett 
ändamålsenligt sätt och med fokus på avvikelsehantering och personalens medverkan i 
kvalitetsarbetet. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att kommunens arbete med 
kvalitetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenligt och har tydliga brister och mot 
granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att: 
-Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter, 
-Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftning och 
föreskrifter, 
-Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering, 
-Upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna, 
 
Revisorerna begär yttrande från Socialnämnden senast 30 september 2022. Förslag till svar är 
framtaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Socialnämndens svar till revisorerna 
 Rapport granskning kvalitetsarbete hemtjänsten 
 Slutdokument revisorerna 

 
Beslutet skickas till  
KPMG 
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9. Tertialrapport 2, 2022 En Ingång 
 Diarienr 22SN58 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att ligga på en låg nivå och vi har under 
andra tertialen inte sett några tendenser till ökning. Däremot har den ansträngda 
bostadsmarknaden blivit tydlig och det är många som vänder sig till Stöd till försörjning på 
grund av att de av olika skäl inte kan teckna egna kontrakt på bostäder. Oftast har dessa personer 
en egen inkomst och inga övriga behov som de söker stöd för vilket innebär att de inte uppfyller 
kraven för biståndsbedömt stöd. Vi har även ett ökat antal personer som har tillfälliga boende 
lösningar på vandrarhem och liknande vilken även det hänger samman med den ansträngda 
boendesituationen. 
 
 
På enheten för myndighetsutövning har arbetet det under andra tertialen fokuserat på att hantera 
utskrivningar från sjukhuset samt vårt eget interna flöde. Vi kunde redan i maj månad se att 
många personer som vårdats på sjukhus var utskrivningsklara trots stora vård- och 
omsorgsbehov. Detta i kombination med att vi haft hög beläggning på utredningsplatserna på ÄC 
och i väntan på platserna på Björkbacka samt få lediga lägenheter på SÄBO har inneburit en hög 
belastning på handläggana. Det är även många som skrivs ut från sjukhus med stora och 
omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär en utmaning för verkställigheten. 
För LSS-handläggarna har det under andra tertialen varit en rad personliga assistansärenden som 
varit aktuella. Dels det ärende som resulterat i en Lex Sara anmälan, dels andra ärenden där 
utredning pågår. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertial 2 2022; En Ingång 

 
Beslutet skickas till  
Lena Enqvist, omsorgschef 
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10. Tertialrapport 2, 2022 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig 
verksamhet 

 Diarienr 22SN59 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen prognosticerar en negativ budgetprognos med 1,8 mkr. Till största delen beroende 
på fler brukare i våra LSS boenden har fått ökade tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver 
mer personalinsatser. Vi har även ålagts med särskild avgift från IVO som ligger i 
prognosutfallet. Vi ser att kostnader för vikarier, övertid och sjuklöner har ökat mer än prognos. 
Dock så är inte det inte helt klart hur utfallet blir efter andra tertialen. Daglig 
verksamhet/sysselsättning prognosticerar ett minusresultat på grund av dubbla hyreskostnader på 
grund av brister i gamla lokaler. Vi arbetar med att analysera ekonomiskt utfall och upprätta 
handlingsplaner per verksamhet. 
 
Vi följer den upprättade handlingsplanen för Kvalité och patientsäkerhet. Några HSL- avvikelser 
har inträffat gällande uteblivna doser där personal ej följt fastställda rutiner. Ingen patientskada 
har inträffat, varken när det gäller utebliven medicindos eller fall. Vi har haft några brukare på 
olika boenden med bekräftad Covid under tertialen, de har alla uppvisat milda symptom. Vi har 
inte gjort någon egenkontroll under tertialen. Inga klagomål har inkommit till avdelningen. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har hos Förvaltningsrätten begärt utdömande av 
särskild avgift i ett ärende gällande ej verkställt beslut Bostad med särskild service enligt LSS. 
Vi har motsatt oss denna begäran och har yttrat oss i målet. Dock vidhåller IVO sitt 
ställningstagande om särskild avgift på 716.700 kronor. Vi har väntelista både för boende och 
daglig verksamhet. Piteå kommun står som värdkommun för årets digitala, länsgemensamma 
vecka för psykisk hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 2022 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 

 
Beslutet skickas till  
Monica Wiklund Holmström 
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11. Tertialrapport 2, 2022 Individ- och familjeomsorgen 
 Diarienr 22SN63 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2022 till Socialnämnden. Tertialrapporten beskriver 
händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt 
övriga händelser av betydelse. 
 
Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att skapa en medveten och medarbetardriven 
kultur som utgår från brukarnas behov samtidigt som vi upprätthåller och utvecklar aktiviteter 
för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Verksamheten har ett ekonomiskt resultat enligt förväntan med undantag för kostnaderna för 
institutionsplaceringar för vuxna, som har ökat mer än vad vi prognostiserat. Avdelningen har 
fortsatt erbjuda lättillgängliga öppenvårdsinsatser, både individuellt och i grupp för att kunna 
tillgodose behovet av stöd/råd och behandling på hemmaplan, men det är inte alltid tillräckligt. 
Vad det gäller kvalitet finns det utvecklingsområden som vi behöver intensifiera, framför allt när 
det gäller efterföljande av rutiner, i synnerhet inom enheten stöd till barn och familj. Samverkan 
och samarbete, både internt och externt har intensifierats i såväl individärenden som på generell 
nivå, detta arbete behöver fortsätta och stärkas ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 2022 

 
Beslutet skickas till  
Raimo Roininen och Sofie Isaksson 
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12. Yttrande över uppföljande granskning av placeringar och 
utredningar 

 Diarienr 22SN25 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden lämna denna tjänsteskrivelse som yttrande 
till Piteå Kommuns revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av de 
granskningar som gjorts avseende utredningar och placeringar barn och unga. Syftet med 
granskningen är att, med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes år 2016 och 2019, 
bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av 
familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 
 
Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande saknas 
flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig styrning och 
uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. Den 
substansgranskning som genomfördes av tio placerade barns/ungas vård- och 
genomförandeplaner visade att fyra av tio placerade barn saknade genomförandeplan. Vidare 
saknade ett av tio barn/unga en vårdplan. 
 
Vidare är revisorernas bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument 
kopplat till granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den senaste 
granskningen (år 2019). Dock är deras bedömning att de styrande och stödjande dokument som 
finns inte är tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller efterlevs fullt 
ut. 
 
I bilaga 1 redovisas förslag på yttrande från Socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Yttrande över Piteå Kommuns revisorers uppföljande granskning av placeringar och 

utredningar 
 Rapport granskning av placeringar 
 Slutdokument revisorerna 

 
Beslutet skickas till  
KPMG 
Smedjegatan 14 
SE-971 04 Luleå 
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13. Tertialrapport 2, 2022 Hälso- och sjukvård 
 Diarienr 22SN53 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet under innevarande tertial har präglats till stor del att lösa sommarbemanning samt även 
lösa ut den operativa delen av verksamheten under sommaren. Det har varit en utmaning att 
rekrytera sommarpersonal i den utsträckning vi behövt. Vi har inte nått så lång som vi önskat att 
få tag i bemanningspersonal utan fått lösa ut bemanningsproblem med det semestererbjudande vi 
har. 
 
Sommaren har generellt varit bra för de flesta delar i avdelningen. Enstaka enheter har haft den 
bästa sommaren på flera år vilket är glädjande. Rehabiliteringsensenheten har tyvärr haft en tuff 
sommar och då framför allt andra semesterperioden där det varit sjukskrivningar som gjort att 
det varit personalbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 2022 

 
Beslutet skickas till  
Christer Grahn Hälso- och sjukvårdschef 
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14. Tertialrapport 2, 2022 Särskilt boende för äldre 
 Diarienr 22SN54 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Avdelningen har under perioden haft fortsatta svårigheter att rekrytera personal, vilket 
tillsammans med den pågående pandemin inneburit stor belastning på verksamheten. 
Sjukfrånvaron har varit hög under vissa veckor även om sommaren har förlöpt förhållandevis 
bra, mycket tack vare att verksamheten aktiverat ett stort antal sommaravtal. Ordinarie personal 
har tillsammans med vikarier gjort ett fantastiskt arbete, inte minst under semesterperioden. 
 
Renoveringsarbeten vid de fastigheter som fått anmärkningar vid brandtillsyn har genomförts 
enligt plan. Renoveringen vid Berggården har varit omfattande men är nu färdigställd. 
Renoveringen vid Källbogården och Österbo är påbörjad och beräknas pågå under hela hösten. 
Vid Källbo renoveras även vissa ytskikt. 
 
Första spadtaget för Skogsgården är taget och markarbetet har påbörjats. Detta är en viktig 
milstolpe för avdelningen och utvecklingsarbetet har pågått under hela året. Munkberga har 
utbildats i Silviahemmets metodik och certifieras i september 2022. Vid Ängsgården är 
målsättningen att nå en stjärnmärkning. Samtliga SÄBO ingår i den systematiska och 
yrkesmässiga handledningen av personalen. Vid samtliga verksamheter pågår 
förbättringsarbeten. 
 
Avdelningen har ingått ett samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet och påbörjat ett 
gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att bygga upp ett kompetenscenter. Evidens och 
forskning är tänkt att integreras med avdelningens verksamhet. 
 
Verksamheten visar ett negativt resultat gentemot budget vid juli månads utgång men prognosen 
för året ligger fortsatt kvar på +/- 0 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport SÄBO T2 2022 

 
Beslutet skickas till  
Avdelningschef SÄBO Teamledare SÄBO 
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15. Tertialrapport 2, 2022 Stöd till funktionsnedsatta 
 Diarienr 22SN64 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av information. 
 
Ärendebeskrivning 
Under tertial 2 har sjukfrånvaron lättat, vilket har resulterat i att kompetensförsörjningen inte 
varit lika utmanade som under tertial 1. Under maj – juni ersatte ordinarie personal majoriteten 
av behoven, under juli -augusti har behoven ersatts både av ordinarie och vikarier.  Vi har under 
perioden haft få brukare med bekräftad covid-19, sjukfrånvaro hos medarbetare med bekräftad 
covid-19 har minskat. 
  
Korttidsverksamhetens bemanningsproblem har under senare delen av tertial 2 lättat, detta 
hänger ihop med att 1 brukare med beslut om 14 dygn/månad upphört. 
  
Sommarsemesterplaneringen har varit ansträngd, främst inom personlig assistans, alla behov 
blev inte tillsatta med sommarvikarier samt att en ärende påtagligt förändrats. 
  
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport 2 Maj-Augusti 

 
Beslutet skickas till  
Leena Leijon 
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16. Förändring av delegationsordning 
 Diarienr 22SN122 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta ge handläggare stöd till 
försörjning delegation att besluta om anmälan till överförmyndare om behov av god man eller 
förvaltare enligt 5 kap. 3 § p. 1 Socialtjänstförordningen samt ge delegation till enhetschef stöd 
till försörjning att fatta beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ 
Socialtjänstlagen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att förändringarna träder i kraft 
2022-10-01. 
 
Ärendebeskrivning 
A 3.1 Handläggare STF saknas som delegat i dessa ärenden. 
 
F 6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder över 1000 kr, delegat Enhetschef. Vid 
avslag till övriga skulder, delegat handläggare. Vid bifall till övriga skulder under 1000 kr, 
delegat handläggare. 
 
  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
A 
3.1 
  
  
  
  
  
  
F 6 
  
  

Beslut om anmälan till överförmyndare om 
behov av godman eller förvaltare 
  
Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga 
skulder 

5 kap 3 § pkt 
1 SoF 
  
  
  
  
4 kap 1§ och 
2§ SoL 
  

Handläggare 
STF 
  
  
  
  
  
Enhetschef 
STF 
  
  

  

 
 
Beslutsunderlag 
 Förändring av delegationsordning 

 
Beslutet skickas till  
Inger Blomqvist 
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17. Piteå kommuns riktlinjer för förmedlingsmedel 
 Diarienr 22SN125 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta Piteå kommuns riktlinjer för 
förmedlingsmedel. 
 
Ärendebeskrivning 
I riktlinjer ekonomiskt bistånd finns skrivet om egna medel i korta ordalag. 
 
För att kvalitetssäkra handläggningen av förmedlingsmedel/egna medel behövs riktlinjer som 
styrdokument så att likställighet och rättssäkerhet blir tydligare för handläggaren. 
 
Beslutsunderlag 
 Förändring av delegationsordningen(22SN122-2) 

 
Beslutet skickas till  
Inger Blomqvist 
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18. Tillfälligt tilläggsbidrag för bostadsbidrag 
 Diarienr 22SN127 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att det tillfälliga tilläggsbidraget 
för bostadsbidrag inte ska räknas med vid normuträkning. Tilläggsbidraget ska i stället generera 
en extra ersättning till familjen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att förändringarna träder i kraft 
2022-10-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med juli 2022 till och med december 2022 utgår ett tillfälligt tilläggsbidrag till 
bostadsbidraget för ökade levnadskostnader. Vissa kommuner räknar det tillfälliga 
tilläggsbidraget som inkomst, andra inte. 
 
Beslutet skickas till  
Inger Blomqvist 
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19. Taxor 2023 inom Socialtjänsten 
 Diarienr 22SN103 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige anta taxa för Socialtjänsten. 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att ändringen gäller från 2023-02-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Ändringen gäller från 2023-02-01. 
 
Uppräkning av nya avgifter inför 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 
Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter. 
 
2022-2023 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim 282 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 221 kr/tim 225 kr/tim 
Ledsagningsavgift 277 kr/tim 282 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för boende 
på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. Förändring börjar 
gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska ske årligen enligt 
Omsorgsindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent. 
 
2022-2023 
Individuell kostnad 367 kr/månad/boende 374 kr/månad 
499 kr/månad/parboende 508 kr/månad 
 
Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt 
Norrgårdens tillfälliga boende. 
 
Diarienr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa omvårdnadsavgift för personer 
som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården. Kostnaden 
för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt 
omsorgsprisindex (OPI). 
 
Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en 
person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 
Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna skulle gälla från och 
med 2022-02-01. 
 
Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent. 
Hyra 73 kr/dygn 
Tillfälligt boende 73 kr/dygn 
 
Förslag till ytterligare prishöjning ser ut så här: 
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 Kallelse 
 

Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr. 
Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr. 
Då ligger Piteå Kommun på samma nivå som Regionen. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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20. Ändring av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 
 Diarienr 22SN104 
    

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden flytta arbetsutskottets sammanträde den 
28 september till den 27 september 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef, Socialnämndens ordförande samt arbetsutskottets ledamöter planerar att besöka 
Socialchefsdagarna i Göteborg den 28 till 30 september 2022. Socialnämndens arbetsutskott har 
ett planerat sammanträde den 28 september. Förslaget från förvaltningen är att sammanträdet 
flyttas till den 27 september. 
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21. Delgivningar september 2022 
 Diarienr 22SN96 
    

Förslag till beslut 
Delgivningar för september anmäls. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 2 protokoll KPR 
 Bilaga 3 protokoll KPR 
 Bilaga protokoll KPR 
 Kommunfullmäktiges beslut - Program för etableringar 
 kommunfullmäktiges beslut - Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och 

Piteförslag 
 Program för etableringar 
 Protokoll Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 
 Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 1 juni 2022 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 1 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 2 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 3 
 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll-bilaga 4 
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22. Delegationsbeslut 2022 
 Diarienr 22SN5 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-06-01 - 2022-08-31. 
 
 

Page 24 of 256



 
 Kallelse 
 

23. Ordförande/socialchef informerar 
 Diarienr 22SN7 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
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24. Av ledamöterna väckta ärenden 
 Diarienr 18SN31 
    

Förslag till beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen. 
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25. Kontaktpolitikerna har ordet 
 Diarienr 22SN11 
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Socialtjänstens ekonomiska fokusområden 
 
Syfte med handlingsplanen 
 
Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott trots att förvaltningen genomfört insatser 
för att bromsa kostnadsutvecklingen. Denna handlingsplan har tagits fram för att på ett visuellt och 
tydligt sätt beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade 
för att närma sig en budget i balans. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i 
det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar till 
verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att nyttja 
resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där brukare och 
patienter är i fokus.  
 
Utfall 2021 
 
Socialnämnden har för 2021 en total budgetavvikelse på -20,8 mkr. Förvaltningen har erhållit 
ersättning från Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader om 5,6 mkr samt statliga medel från 
Socialstyrelsen om 19,2 mkr riktat mot vård och omsorg mot äldre. Verksamheterna har under året 
fortsatt arbetet med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi som syftar till att uppnå budget i 
balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att personalen har en god arbetsmiljö. 
Under året har även en systematiserad och mer detaljerad månadsuppföljningsrapport utformats för 
respektive verksamhet. 
 
Effektiviseringar under 2021–2022 
 
Socialnämndens budgetavvikelse har de senaste åren utvecklats enligt grafen nedan. Den ökade 
budgetavvikelsen de senaste åren beror till stor del på volymökningar inom äldreomsorg och individ- 
och familjeomsorg som socialnämnden inte kompenserats fullt ut för i form av ramökningar. En 
minuspost på 38 mkr budgeterades centralt år 2021 och därigenom lades en rimlig budget ut på 
respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. År 2022 fick förvaltningen 12 mkr i ramtillskott, 
vilket leder till att minusposten har minskat till 26 mkr. Ekonomiska effektiviseringar vi kan se under 
2021 är följande: 
 

 Översyn av licenser Office365 
 Minskade placeringskostnader för barn och unga, bl.a. genom rekrytering av fler egna 

familjehem. Arbetet med hemmaplanslösningar pågår aktivt, även inom missbruksvården för 
vuxna.  

 Översyn av bemanningsbeslut och scheman  
 Ökad samplanering mellan olika verksamheter och över organisationsgränser 
 Översyn och nedläggning av verksamhet 
 Minskat beroende av bemanningssjuksköterskor 
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Vidare har verksamheterna fortsatt haft i uppdrag att arbeta med samplanering mellan olika 
verksamheter och över organisationsgränser för att optimera nyttjandet av personal. Det pågår även 
kontinuerligt översyn av bemanningsbeslut och scheman. Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande 
för att minska beroendet av bemanningssjuksköterskor. Kompetensförsörjningsproblemen inom vård 
och omsorg har även resulterat till att det är svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden. 
Rekrytering pågår därför löpande även där.  
 

 
 
Volym- och kostnadsförändringar i framtiden 

 
 Antalet demensplatser på särskilt boende för äldre kommer sannolikt att behöva utökas kopplat 

till demografiutvecklingen. 
 Stora prisökningar förväntas på bland annat bränsle, sjukvårdsmaterial och livsmedel. 
 Pandemin har medfört ett ökat användande av förbrukningsmaterial inom vård och omsorg, 

vilket ser ut att fortsätta även när pandemin upphört. 
 En fortsatt volymminskning inom personlig assistans kan förväntas framöver då det idag är 

svårt för medborgaren att få beslut från såväl Försäkringskassan som kommunen om personlig 
assistans. 

 Beviljade hemtjänsttimmar för personer under 65 år ökar vilket hänger samman med att få 
beviljas personlig assistans. Dessa har ofta omfattande behov. 

 Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat kraftigt under 2022 vilket med stor sannolikhet 
hänger samman med en ansträngd bostadsmarknad och ökade krav från hyresvärdar. 
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 Hösten 2021 upphör Socialtjänstens avtal med Länsservice och upphandling av medicinskt 
förbrukningsmaterial övergår istället till Kommentus. I samband med denna övergång 
uppskattas en fördyring om ca 50% på inköpen. 

 Beslut om bostad med särskild service ökar med ca sex personer per år. 
 Beslut om daglig verksamhet/sysselsättning ökar med ca 30–40 personer per år. 
 Beslut om boendestöd ökar med ca 10 personer per år. 
 Antalet ärenden inom Våld i nära relationer ökar och med det även insatser till dessa. Insatserna 

kan handla om skydd alternativt öppenvårdsinsatser. 
 Orosanmälningar och inledda utredningar fortsätter att öka, som i sin tur leder till ökade 

insatser. Dessutom ökar antalet komplexa ärenden; dock hanteras de flesta insatserna i egen 
regi. 

 Familjerättsliga ärenden ser ut att hålla samma nivå som förra året, eventuellt är prognosen en 
liten ökning.  

 På Strömgården är det fler individer som söker hjälp för missbruk och beroendeproblematik. 
Enheten har under åren stadigt ökat antalet inskrivna för öppenvårdsbehandling och 
provtagning. Även socialpsykiatrin har ökade volymer jämfört med tidigare år. 

 
 
Socialtjänstens ekonomiska strategi 2022 och 2023 
 
Socialtjänstens ekonomiska strategi handlar om att förändra arbetssätt och bygga en mer 
kostnadseffektiv socialtjänst. Förvaltningen har sedan 2021 en väl fungerande ekonomisk styrnings- 
och budgetmodell. Ansvariga chefer har genomgått utbildning i bemanningsekonomi. Nätverk och 
strategiskt stöd i bemanningsfrågor finns nära verksamheten för en kontinuerlig kunskapspåfyllnad. 
På både kort och lång sikt innebär det god hushållning med gemensamma resurser och utgör tillika 
grunden i den långsiktiga ekonomiska handlingsplanen mot budget i balans. 
 
Den ekonomiska strategin innehåller bland annat följande delar: 
 

 Löpande analysera kostnadsutfall och utveckla den ekonomiska förståelsen i både 
förvaltningsledning och kärnverksamhet avseende kostnadsdrivande faktorer, bland annat 
genom utbildning av chefer. 
 

 Upprätthålla rutin för god uppföljning och analys i uppdraget att särredovisa utfall kopplat till 
den påverkan som Coronapandemi haft/har på socialtjänsten, samt möjliggöra jämförelser 
mellan 2020 och 2021.  

 
 Fortsatt arbete med bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella 

resurser för att minska användningen av vikarier. 
 

 Utveckla den operativa verksamheten mot ett större samagerande över organisationsgränser 
och dra nytta av de geografiska förutsättningar där verksamheten bedrivs. 
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 Samordna och utveckla förvaltningens inköpsprocess och fastighetsstrategi för god och 
långsiktig ekonomisk hushållning av resurserna. 
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Internbudgetfördelning 2022 

 
 
 
Målsättning utgången av 2022–2023 
 
Socialnämndens ekonomiska målsättning för verksamhetsåret 2022 innebär att klara budgeten per 
avdelning. Klarar avdelningarna att hålla budget i balans innebär detta budgetavvikelse om -26 mkr 
vid årets slut, vilket motsvarar den minuspost som ligger på politik och förvaltningsledning. Samtidigt 
behöver fortsatt effektiviseringsarbete leda till ytterligare kostnadsminskning för att nå budget i balans.  
Detta blir än viktigare på grund av de prisökningar som tydligt påverkar och kommer att fortsätta 
påverka verksamheterna framöver. 
Under nuvarande omständigheter är den ekonomiska målsättning för 2022 svår att precisera eftersom 
den rådande pandemin fortfarande pågår. 
 
Förvaltningens samlade bild över ekonomiska fokusområden 
 
Avdelningarna har i uppdrag att konkretisera effektiviseringarna och tidsätta aktiviteter för arbetet. 
Detta beskrivs också i förvaltningschefens inriktningsplan. I utförandet av uppdragen förväntas en hög 
grad av samverkan både internt och externt. Handlingsplanen ska ses som ett övergripande dokument. 
Större förändringar föranleder ett nytt beslut i socialnämnden och är aktuellt efter sommaren när nya 
siffror för 2021 finns tillgängligt i Kolada. Nedan följer en beskrivning av aktiviteter inom samtliga 
avdelningar. 
 
Stab och ledningsstöd 
 

1.) Bemanningsekonomi/strategi 
Ett omställningsarbete pågår inom befintlig ram för att omforma delar av tidigare 
Bemanningsenhet till en Planeringsenhet. Enheten kommer bland annat att tillhandahålla 
strategiskt stöd till avdelningschefer, schemastöd och grunden för uppföljning av 
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bemanningsresurser. Förvaltningen har sedan tidigare utformat en bemanningsstrategi för att 
jobba med nya lösningar som inte fullt ut testats tidigare. Det övergripande uppdraget för 
stab/ledningsstöd är att tillhandahålla resurser till verksamheten utifrån planen för införande 
av bemanningsstrategin och därefter upprätthålla kompetens, hålla i utbildningar, 
schemanätverk och kontinuerlig uppföljning i verksamheterna. Stab/ledningsstöd ska också 
genomföra uppföljningar av tillfälliga resurser samt förstärka poolresursen för att och bidra till 
en total minskning av antalet timvikarier i verksamheterna. 
Målsättningen är att bemanningsenheten bidrar till effektiv resursplanering, kontinuerligt 
kunskapsstöd till schemaansvariga chefer och minskad användning av timvikarier. 
 

2.) Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik 
 
Det övergripande uppdraget för stab/ledningsstöd är att tillhandahålla rätt resurser till 
verksamheten utifrån förvaltningens interna mål samt det kommunövergripande 
ledningsuppdraget om verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. För att bli en stark 
socialtjänst där resurserna räcker till fler är förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling 
med stöd av digital teknik ett måste för socialförvaltningen.  
 
Idag är olika digitala verktyg ett viktigt arbetsredskap i socialtjänstens verksamheter. För att 
det tekniska stödet ska fungera som just ett stöd i verksamheten krävs resurser för att bedriva 
löpande förvaltning och support för samtliga system under veckans alla dagar.  
 
Exempel på behov inom området som förvaltningen ser i närtid är: 

 Lösningar för säker digital kommunikation, till exempel e-tjänster, säker mejl och säkra 
videomöten.  

 Välfärdsteknik som underlättar för brukare och personal i vardagen.  
 Lösningar för personal som arbetar ”mobilt”, d.v.s. hemtjänstpersonal och distriktsköterskor 

med flera. Handlar bland annat om tekniska lösningar för planering i mobil, digitala 
videomöten och digitala lås.  

 Fortsatt automatisering av administrativa rutiner. Målsättningen är att frigöra personella 
resurser samt underlätta för brukare och anhöriga.  
 
Framtidsfrågor  

 Nytt verksamhetssystem, med befintliga resurser 
 Mer sammanhållen lösning för digital identifikation av personal 
 Klara ökande support i samband med allt fler system inom befintlig ram. Påverkas även av 

ökade lagkrav kopplat till informationssäkerhet samt behov av driftsäkerhet hos en verksamhet 
som bedrivs året runt, dygnet runt och där vi löpande ökar antalet digitala verktyg för att klara 
av att stötta verksamheten. 

 Öka samverka med Kommunledningsförvaltningens stödresurser 
 Öka samverkan på länet 
 Framtida nationella lösningar och nya lagkrav 

 
3.) Avtal och inköp 

Ett gemensamt tänk kring de lokaler som förvaltningen förfogar över krävs för att bli mer 
effektiva både när det gäller ekonomi och verksamhet. Avseende avtal och inköp är det viktigt 
att förvaltningen följer de avtal som finns för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. En 
optimerad inköpsprocess förväntas bidra till effektiviseringar och förvaltningen ska följa den 
kommunala policyn och riktlinjer för inköp som antagits. 
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1. Uppföljning av ingångna avtal 
2. Nya avtal inom områden som är kostnadsdrivande 
3. Uppföljning av följsamhet till avtalen 
4. Ökad samverkan internt och externt 

 
 Under första halvåret 2022 har fokus legat på dels nya avtal som berör socialtjänsten, dels 

Piteå kommuns arbete med projektet ”Handla rätt”.  
 Tre nya gemensamma avtal med samtliga Norrbottenskommuner har färdigställts under 

våren. 
 Nytt avtal för inkontinensprodukter och transporter av riskavfall har startat våren 2022 

och ett nytt avtal för medicinskt förbrukningsmaterial startar september 2022. 
 Socialtjänsten var tillsammans med Samhällsbyggnad först med att gå in i den nya e-

handelsportalen i slutet av maj. Inför starten har samtliga beställare och chefer genomgått 
certifieringsutbildning. 

 Nytt fakturasystem startade i slutet av maj 2022, vilket berörde samtliga förvaltningar. 
Administratörer och chefer har utbildats i samband med uppstarten.  

 
 Socialtjänstens inköpsgrupp är igång med deltagare från samtliga avdelningar. Dialog 

sker bl.a. hur vi kan utveckla arbetet med favoritlistor, kompetensutveckla varandra mm. 
då avdelningarna hunnit olika långt i detta arbete. 

 Arbete pågår för att ta fram en modell för att kunna jämföra och analysera 
kostnadsutvecklingen och avtalstroheten.  

 Socialtjänsten är delaktig i inköpsavdelningens arbete med nytt upphandlingssystem och 
utvecklingen av inköpsprocessen. Vi har visat intresse att vara först ut när det nya 
systemet ska införas under hösten 2021.  

 
Utveckla den politiska- och förvaltningsövergripande ärendeprocessen  

4.) Nämnds- och ledningskansliet går ihop till en sammanhållen verksamhet i syfte att 
inkludera och hålla samman inkommande ärenden och hanteringen av dessa, både ur ett 
nämnds- och verksamhetsperspektiv. Arbetet med att gemensamt utveckla nya arbets- 
och ärendeprocesser inleds under våren.  

 
Hälso- och sjukvård 
 

1.) Bemanningsekonomi/strategi 
Avdelningen kommer under året att arbeta för att optimerad resursfördelning inom hela hälso- 
och sjukvårdsområdet och hitta nya metoder för att samplanera resurser. Effekterna av den nya 
sammanhållna organisationen för sjuksköterskorna som startades upp under våren 2020 
kommer under året att synliggöras och följas upp. Som ett led i bemanningsstrategin kommer 
det under året även genomföras implementering av en ny jourorganisation kopplat till särskilt 
boende för äldre att genomföras. 
 

2.) Minska behovet av bemanningssjuksköterskor 
Genom ett strategiskt rekryteringsarbete kunna tillsätta vakanta sjukskötersketjänster och på så 
sätt minimera behovet av konsultköp. 

  
3.) God resursfördelning av sjuksköterskorna 

Kartlägga och vid behov omfördela resurser mellan verksamheterna samt om möjligt samverka 
inom de geografiska områdena. 
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4.) Hälso- och sjukvårdsansvariga undersköterskor  

Undersköterskor i hemsjukvården utför arbetsmoment kopplat till legitimerad personal. Med 
detta arbetssätt så är målet att minska sårbarheten vid frånvaro. Detta skall leda till minskat 
övertidsarbete, minskat användande av semestererbjudande samt minskat beroende av 
bemanningsföretag sommartid. Detta arbetssätt används både inom hemsjukvård 
sjuksköterskor och inom hemsjukvård rehab. En annan viktig del är att om inte ordinärt boende 
kan utföra insulinhanteringen är undersköterskorna i hemsjukvården en back-up funktion för 
insulinhantering i ordinärt boende. 
 

5.) Minska kostnader för hjälpmedel rehab 
Särskilt fokus på att minska kostnader relaterat till hjälpmedel genom ett nytt sätt att följa upp 
hjälpmedelsfakturor men även att arbeta med snabbare uppföljning av förskrivna hjälpmedel. 
 

6.) Ökad frisknärvaro 
Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 

 
En ingång – omsorgsavdelning 
 

1.) Säkerställa fortsatt god samverkan i syfte att öka individers möjlighet till egen 
försörjning 
Det samverkansprojekt som under ett antal år bedrivits tillsammans med AME avslutades 
under början på 2022. Den fortsatta samverkan sker nu i det ordinära arbetet och följs upp 
regelbundet genom fastställda indikatorer. Fortsatt samverkan sker även med Hälso- och 
sjukvården samt Försäkringskassan mot målgruppen sjukskrivna vilket inneburit att vi ser en 
minskning inom målgruppen men det är av största vikt att fortsätta arbetet i samverkan. Utifrån 
de ökade kostnaderna för tillfälligt boende ser vi behov av att fortsätta arbeta med att hitta 
lämpliga lösningar för målgruppen som även är kostnadseffektiva. 
 
Utökad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten 
Projektet SAMSOC avslutades i förtid under hösten 2020 och uppdraget att utveckla en 
ändamålsenlig verksamhet som utifrån ett individfokus skall underlätta övergången från 
försörjningsstöd till egen försörjning lades på de ordinära verksamhet som bedrivs. Uppdraget 
är tydligt och handlar om att utveckla arbetssätt samt effektivisera flöden i syfte att fler skall 
gå från försörjningsstöd till egen försörjning under kortare tid. Uppdraget innefattar även att 
arbeta mot målgruppen sjukskriva som man tidigare inte arbetat aktivt med i samverkan och 
som är den målgrupp som ökat mest inom försörjningsstöd under 2020. 
Förväntat resultat av den utökade samverkan är att försörjningsstödmottagare snabbare 
kommer i egen försörjning och att det långvariga försörjningsstödet minskar samt att metoder 
och arbetssätt utvecklas för nya målgrupper.  
 

2.) Boendestrategi 
Boendesamordnaren som påbörjade sitt uppdrag 2021 kommer att fortsätta med att 
effektivisera inflyttningsprocessen. Målsättningen är en tydligare process som skall minska 
tiden en plats på särskilt boende är vakant samt att brukare inte har två gynnande beslut 
samtidigt vilket är kostnadsdrivande. Som en del i boendestrategin har biståndshandläggarna 
ett särskilt uppdrag att identifiera individer i ordinärt boende som har stora och omfattande 
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behov och därmed många hemtjänsttimmar och motivera dessa till att ansöka om Särskilt 
boende för äldre. 
 

3.) Hemtjänsttimmarna 
Säkerställa god hushållning av ekonomiska och personella resurser kopplat till de brukare som 
har komplexa och resurskrävande insatserna inom hemtjänsten. Socialtjänsten vill erbjuda 
boende och omsorg företrädesvis vid särskilt boende som alternativ till stora hemtjänstinsatser. 
Målsättningen är att minska antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar genom boendestrategin. 

 
4.) Ökad frisknärvaro 

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 

 
Barn och familj / Socialpsykiatri och missbruk 
 

1.) Minskning förstärkta familjehem 
Inom Stöd till barn och familjer har man fortsatt implementera modellen Signs Of Safety. Signs 
of Safety är framför allt ett förhållningssätt med rötter i lösningsfokus och nätverksarbete. 
Modellen har en rad hjälpsamma verktyg. Genom att i större utsträckning jobba med nätverket 
runt den unge kan vi förebygga placeringar och/eller förkorta placeringslängden. Om behov av 
placering finns används barnets egna nätverk i större utsträckning idag i jämförelse med 
tidigare. Detta minskar placeringar i förstärkta familjehem. Ett exempel på en insats som 
erbjuds inom ramen för detta arbete är utökad familjebehandling. Detta är en insats som kan 
beviljas i ärenden där oron för barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om 
familjehemsplacering/HVB samt i ärenden där placering pågår med mål om att förkorta 
placering. Insatsen utförs av ett team med familjebehandlare som jobbar i tätt samarbete med 
den aktuella familjen, deras naturliga nätverk, barnets socialsekreterare samt andra 
professionella aktörer. 
 
Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om högre ersättning till kommunens egna 
familjehem. Socialsekreteraren kan enligt delegationsordningen själv fatta beslut om ersättning 
upp till 15 % högre än Sveriges kommuners och regioners rekommendationer vid omfattande 
behov. Detta underlättar rekrytering och minskar således placeringar i förstärkta familjehem 
vilka är betydligt kostsammare. Till följd av detta har verksamheten kontrakterat fler 
familjehem i egen regi. 

 
2.) Institutionsvård missbruksvård 

Avdelningschefen leder arbetet med att säkerställa bra kapacitet för kvalitativa 
hemmaplanslösningar för öppenvård av vuxna i missbruk, därigenom förväntas beroendet av 
institutionsvård minska. Ett 12-stegsprogram i grupp är igång och ser hittills ut att ha god 
effekt. Syftet är att kunna erbjuda flertalet alternativ till evidensbaserade behandlingsformer i 
öppenvård. Även CRA gruppbehandling är uppstartad och båda metoderna har för avsikt att i 
förlängningen minska institutionskostnader. 

 
3.) Institutionsvård barn & familj 

Säkerställa god tillgång på familjehem i egen regi och begränsa beroendet av förstärkta 
familjehem och institutionsvård till ett minimum när ej behov föreligger. Utveckla 
avdelningens samagerande med andra förvaltningar och huvudmän avseende tidiga och 

Page 39 of 256



12 

förebyggande insatser kopplat till barn och unga för ökad kvalité och minskat behov av 
institutionsvård på lång sikt. 
 
Det finns samarbete med Pitebo som innebär att vi, efter individuell bedömning, kan erbjuda 
ungdomar andrahandskontrakt i syfte att ersätta eller förkorta institutionsvård/köpta tjänster.  

  
4.) Ökad frisknärvaro 

Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 

 
Ordinärt boende 
 

1.) Bemanningsekonomi/strategi 
Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 
Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 
implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 
enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 
stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den 
strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är 
att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. 
Ett utvecklingsarbete gällande planeringsverktyget TES, som fördelar ut alla insatser under 
veckan på den personal som arbetar, pågår också som syftar till att optimera planeringen av 
personal och samtidigt förbättra arbetssituationen. Genom långsiktigt riktade insatser ska 
verksamheten minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila 
anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsekonomin. 
Arbetet innefattar också att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter. 

 
2.) Inriktning Äldrecentrat 

Med genomförd uppföljning som grund har avdelningschef till uppdrag att i dialog med andra 
avdelningar anpassa verksamhetens inriktning till dagens- och framtida behov. 
 

3.) Differentiering av arbetsuppgifter 
Sommaren 2020 anställdes enbart ett par servicetjänster i verksamheten. Planen är att försöka 
anställa fler sommaren 2021. Detta är ett första steg i att differentiera arbetsuppgifter utifrån 
den utbildning och kompetens som medarbetaren har. Tanken med differentiering av 
arbetsuppgifter är att alla behövs men för olika arbetsuppgifter, där kompetensteam skapas. En 
kompetenstrappa som beskriver de olika arbetsrollerna/funktionerna bör tas fram där krav och 
kompetens för de olika arbetsfunktionerna tydligt framgår. Detta öppnar också möjligheter för 
fler karriärvägar och kompetensutveckling. Arbetet hänger också samman med 
bemanningsstrategi och schemaplanering.    
 

4.) Ökad frisknärvaro 
Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 

 
Särskilt boende för äldre 
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1.) Bemanningsekonomi/strategi 
Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 
Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 
implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 
enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 
stödfunktioner i form av centralt stöd. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten 
minska antalet beställningar på timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den 
kapacitetsplanering som ingår i konceptet med bemanningsekonomin. Arbetet innefattar också 
att hitta nya möjligheter för samplanering mellan verksamheter. 
 

2.) Differentiering av arbetsuppgifter och renodling av roller 
Genomföra ett eller flera projekt för renodling av roller (differentiering av arbetsuppgifter) 
med beaktande av brukarfokus, medarbetarens kompetens och geografiska förutsättningar. 
Efter utvärdering implementera inom hela avdelningen med syfte att använda kompetens på 
rätt sätt.  

 
3.) Utökad uppföljning av verksamhet inklusive ekonomi.  

Text kommer.  
 

4.) Ökad frisknärvaro 
Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. En åtgärd är att införa ett koncept 
för en hälsofrämjande arbetsplats. 

 
Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet 
 

1.) Bemanningsekonomi/strategi 
Bemanningsstrategin står för en riktning och övergripande hållning till schemaläggning inom 
Socialtjänsten och innehåller ingen detaljstyrning. Respektive chef ansvarar för att 
implementera och tillämpa strategin efter sin verksamhet. Med chef avses avdelningschef samt 
enhetschef. Till sin hjälp kommer ansvarig chef att ha en utbildad schemaansvarig (SAG) samt 
stödfunktioner i form av centralt stöd, ekonom och verksamhetsanpassad rekryterare. Den 
strategiska inriktningen innebär en kraftig reducering av antalet SAG i verksamheten. Syftet är 
att över tid upprätthålla en hög kompetens och samtidigt bibehålla verksamhetsnära förankring. 
Verksamheten har arbetat fokuserat med implementering av bemanningsstrategin under två års 
tid som gett förbättrade ekonomiska resultat. 
Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på 
timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår 
i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för 
samplanering mellan verksamheter. 
 

2.) Kombitjänster 
Avdelningschefen leder uppdraget med att utveckla och införa kombitjänster i verksamheten 
utifrån verksamhetsmässiga och geografiska förutsättningar. 

 
3.) Boendestrategi  

Implementation av strategisk metod- och boendeplan för att möta framtidens behov av 
bostadslösningar för vuxna med behov av psykosocialt stöd i vardagen. 
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4.) Ökad frisknärvaro 
Fokus på ökad frisknärvaro och arbeta vidare med uppdraget om minskad sjukfrånvaro. Belysa 
vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå kommun har 
även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 
 

Stöd till funktionsnedsatta 
 

1.)  Bemanningsekonomi/strategi 
Öka förutsättningarna och inleda samverkan med andra avdelningar avseende personella 
resurser (implementera TimeCare och införa kombitjänster i verksamheten). Särskilt fokus på 
implementation av bemanningsstrategi och god hushållning av ekonomiska och personella 
resurser. Genom långsiktigt riktade insatser ska verksamheten minska antalet beställningar på 
timvikarier till förmån för mer stabila anställningar utifrån den kapacitetsplanering som ingår 
i konceptet med bemanningsstrategin. Man arbetar dessutom med att hitta nya möjligheter för 
samplanering mellan verksamheter. 
 

2.) Resursfördelning i geografiska områden 
Utvidga samplaneringen mellan arbetsgrupper och avdelningar där förutsättningar finns. 

 
3.) Ökad frisknärvaro 

Avdelningschefen avser att sätta fokus på ökad frisknärvaro. Verksamheten har generellt inte 
den högsta sjukfrånvaron men avser att arbeta med uppdraget om minskad sjukfrånvaro och 
belysa vikten av att medarbetarna är på jobbet – de är viktigast för verksamheten. Piteå 
kommun har även satt ett nytt mål om att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. 
 

4.) Korttidsverksamhet 
Utveckla och skapa en stabilare grund för verksamheten, följa och analysera beläggningen. 
Arbete pågår med att analysera kostnader och rikta insatser för kostnadseffektivisering- god 
hushållning av ekonomiska resurser.  

 
5.) Larmombud  

Översyn/kartläggning mot differentierade arbetsuppgifter  
 
 
 
 
Uppföljning och återrapportering till socialnämnd   
 
Socialförvaltningen gör varje månad en budgetuppföljning som rapporteras till Socialnämnden. 
Budgetuppföljningen innehåller tabeller och analystext som beskriver utfallet på varje avdelning. 
Analys och prognossättning görs av avdelningschefer tillsammans med ekonomer.   
 
Tertialrapportering från avdelningschefer till Socialnämnd sker tre gånger per år. I den rapporten följs 
aktiviteterna i handlingsplanen upp under rubriken ”Ekonomi”.  
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Tabell med jämförelser från Kolada 
 
I tabellerna nedan rangordnas samtliga kommuner i Sverige efter deras kostnader, den billigaste till 
vänster och den dyraste till höger. Grönmarkerade kommuner tillhör de 25% billigaste, 
rödmarkerade kommuner tillhör de 25% dyraste och mellanskiktet på 50% är gulmarkerade. Den 
blåa pilen visar Piteås placering. Färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse 
med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen kan ha dåliga 
resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra, och vice versa.  
 
Nedan visas två diagram per område, ett för 2020 och ett för 2021 (2022 år siffror är inte inrapporterade 
ännu). 
 
Koladas egna beskrivning angående hur datat ska tolkas och analyseras: 
”Den röda färgen är ofta en stark signal och återföljs många gånger av krav på direkta åtgärder. På 
samma sätt som en haverikommission ges tid att utreda orsaken till det inträffade gäller det dock att 
se till att analysprocessen får ta den tid som den behöver. Analysen behöver göras innan åtgärder kan 
påbörjas, annars finns risk för kortsiktiga eller till och med kontraproduktiva förändringar.”  
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En ingång – omsorgsavdelning 
 

 
Ekonomiskt bistånd, Kolada 2021. 
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under 
riksgenomsnittet och kostnaderna ligger kvar på samma nivå mellan 2020 och 2021. 
 

 
Ekonomiskt bistånd, Kolada 2020. 
Bilden ovan beskriver kostnaden för ekonomiskt bistånd i kr/invånare. Piteå ligger under 
riksgenomsnittet och kostnaderna har minskat mellan 2019 och 2020.  
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Psykosocialt stöd till vuxna 
 

 
Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2021.  
Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL har ökat något mellan 2020 och 2021. 
       

 
Funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, Kolada 2020.  
Kostnaderna för funktionsnedsättning enligt SoL ligger på samma nivå mellan 2019 och 2020, och har 
i stort sett legat på samma nivå sedan 2016. 
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Individ- och familjeomsorg 
 

 

 
Barn och ungdomsvård, Kolada 2021. 
Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna har minskat med 
241 kr/invånare mellan 2020 och 2021. Piteå tillhör nu den grupp av kommuner som har lägst 
kostnader gällande barn-och ungdomsvård. 
 
       

 
Barn och ungdomsvård, Kolada 2020. 
Bilden ovan visar kostnaden för barn-och ungdomsvård i kr/invånare. Kostnaderna ökade något mellan 
2019 och 2020, från 1927 kr/invånare år 2019 till 2014 kr/invånare år 2020. 
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Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2021. 
Kostnaderna för missbruksvård vuxna har ökat med 123 kr/invånare från 2020 till 2021. 
Kostnadsökningen beror på att institutionsvårdskostnaden för vuxna har ökat mellan åren.  
 
       

 
Missbruksvård vuxna (öppenvård & institutionsvård), Kolada 2020. 
Kostnaderna för missbruksvård vuxna har ökat med 60 kr/invånare från 2019 till 2020.  
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Ordinärt boende/Hemsjukvård 
 
 

     

 
Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2021. 
Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av 
hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst har minskat med 10 923 kr/inv80+ mellan år 2020 och 
2021. Jämfört med andra kommuner ligger Piteå på en lägre nivå än tidigare år. Orsaken till detta är 
att antalet hemtjänsttimmar har minskat.  
 
        

 

 
Hemtjänst äldreomsorg, Kolada 2020. 
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Avser all hemtjänst till personer över 65 år samt biståndsbedömning och för Piteå ingår även 70% av 
hemsjukvården. Kostnader för hemtjänst ökade med 3 390 kr/inv80+ mellan år 2019 och 2020.  
Socialtjänsten i Piteå kommun har låga kostnader för betalningsansvar. Anledningen till detta kan vara 
att verksamheten är bra på att snabbt ordna för hemtagning av medicinskt färdigbehandlade patienter, 
vilket medför högre personalkostnader.  
 
 
Särskilt boende för äldre 
 

 
Särskilt boende för äldre, Kolada 2021. 
Kostnaderna per invånare för särskilt boende för äldre har ökat för åldersgruppen 80+, mellan 2020 
och 2021 är det en ökning om 10, 4%. Piteå ligger över rikssnittet och ligger bland de kommuner med 
högst kostnader. Analys visar att kostnader per brukare är låg medan kostnaden per invånare är hög, 
vilket bör betyda att vi har många platser per invånare jämfört med andra kommuner. 
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Särskilt boende för äldre, Kolada 2020. 
Kostnaden per invånare för särskilt boende för äldre ökade för åldersgruppen 80+ med 12% mellan 
2019 och 2020. Ökning mellan 2019 och 2020 beror till viss del på att Ängsgården öppnade hösten 
2019. 
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Psykosocialt stöd till vuxna & daglig verksamhet 
 

 
Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2021 
Kostnaden per invånare har minskat något mellan 2020 och 2021.  
 

 
Funktionsnedsättning LSS-boende, Kolada 2020 
Kostnaden per invånare har ökat något mellan 2019 och 2020, och platsen i förhållande till andra 
kommuner är också ungefär densamma som året innan. 
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Stöd till funktionsnedsatta 
 

 
 

Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2021. 
Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkrings-
kassan. Piteå har något minskade kostnader mellan 2020 och 2021. 
 

 
Personlig assistans enligt LSS/SFB, Kolada 2020. 
Diagrammen ovan beskriver kostnaden för personlig assistans minus ersättning från Försäkrings-
kassan. Piteå har minskade kostnader även mellan 2019 och 2020.
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Delårsrapport 
  

 

Periodens händelser 

• Ett intensivt arbete har under perioden pågått vad gäller kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Trots 

detta rekryterades ett hundratal färre vikarier detta år jämfört med 2021. Socialtjänsten har också sett en 

tydlig effekt av pandemin med mycket hög sjukfrånvaro framför allt under februari och mars. Även 

veckorna efter Piteå dansar och ler märktes en sådan effekt. 

• Regionen har under sommaren haft många stängda vårdplatser. Det har påverkat socialtjänstens 

verksamheter genom ett ökat behov av antal insatser men också genom att behoven i högre grad varit mer 

omfattande. 

• Första spadtaget har tagits för Piteå kommuns nya demensboende, Skogsgården. Den 15 juni kunde 

socialnämndens ordförande, kommunalråd och representant för entreprenören gemensamt greppa spaden 

inför en handfull representanter från socialtjänsten och media. 

• Under perioden har socialtjänsten färdigställt en utbildning i förflyttningsteknik som fullt ut bygger på VR-

teknik. Utbildningen ska användas av all verksamhet som berörs. 

• Inom ramen för Nära vård har en stor utbildningssatsning rörande psykisk hälsa för äldre och 

funktionsnedsatta genomförts. Satsningen har genomförts med hjälp av de statsbidrag som rekvirerats för 

ändamålet. 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  
Jan - Aug 

2022 
Jan - Aug 

2021 
Prognos 

helår 2022 
Utfall helår 

2021 
 

Intäkter      

Kostnader      

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)      

Anslag (skattemedel)      

Internränta      

Avskrivning      

Periodens utfall      

Investeringar      

Budgetavräkning (tkr) 

  

Nettokostnader 
(inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa     

Mål och måluppfyllelse 

Målbedömning 

 

Mål beslutade av Kommunfullmäktige 

Strategiska 
områden 

Prognos 
2022 

2021 
  

Övergripande mål  
Prognos 

2022 
2021 

Barn och unga -
 vår framtid   

 
 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 
  

 
 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 
  

 
 

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 
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Strategiska 
områden 

Prognos 
2022 

2021 
  

Övergripande mål  
Prognos 

2022 
2021 

Utbildning, arbete 

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

invånare   

 
 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att 
etablera sig på arbetsmarknaden   

  
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

  
Demokrati och 
öppenhet     

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 
 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 
verksamheter   

Livsmiljö 
  

 
 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet   

 
 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 
  

Personal 
  

 
 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för 
att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser 

  

Ekonomi 
  

 
 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla 
resurser   

Mål beslutade av nämnd 

Nämndsmål 
Prognos 

2022 
2021 Kommentar 

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

Socialnämnden 

Den pågående pandemin har inneburit att 
socialtjänsten i hög grad har fått prioritera 
operativa frågor kopplat till basuppdraget. Utifrån 
den situationen har uppföljning och rapportering av 
varje enskild aktivitet inte prioriterats. Istället har 

de viktigaste aktiviteterna rapporterats i 
tertialrapportering samt månadsuppföljning. Där 
framgår att verksamheten har jobbat i olika 

omfattning med aktiviteter kopplade till 
nämndsmålen och handlingsplaner beslutade av 
nämnden. Den redovisade måluppfyllelsen är en 

sammantagen bedömning utifrån den övriga 
rapporteringen hur långt verksamheten kommit i 

de olika uppdragen. 

Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens 
alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att 
begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av 
omfattande insatser 

  
Se kommentar ovan. 

Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och 
resurser   

Se kommentar ovan. 

Analys 

Ekonomi 

 

Socialtjänsten har per juli 2022 en budgetavvikelse på -15,2 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund 

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

intäkt på 7,2 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig 

budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Verksamheter med koppling till 

vård och omsorg har under året haft stora utmaningar med kompetensförsörjning, främst inför sommaren. 

Dessutom har förvaltningen markant ökade kostnader till följd av prisökningar på bland annat 

förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Prognoser? 

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -14,8 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr 

som är utlagd. 

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -6,9 mkr. Avdelningen har under året arbetat med rekrytering av 

sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal. Bristen på sjuksköterskor är stor vilket medför att 

kosntaderna ändå ligger kvar på en hög nivå, delvis också på grund av höjda timpriser. Det finns även en 

kostnadsökning kopplat till tjänsteköp av hemtjänsttimmar av främst insulinhantering. 

En Ingångs budgetavvikelse är 13,6 mkr där beställare hemtjänst 65+ står för 8,9 mkr. Kostnaderna jämfört med 
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förra året har minskat beroende på färre antal brukare och färre antal hemtjänsttimmar. Försörjningsstöd har en 

budgetavvikelse på 2,2 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med 3,5 mkr även om kostnader 

avseende tillfälliga boenden har ökat. Färre antal hushåll behöver stöd delvis beroende på statliga ersättningar såsom 

bostadsbidrag och a-kassa. 

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -2,2 mkr främst beroende på kostnadsökningar inom 

missbruk vuxna. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar minskat med totalt 2,6 mkr jämfört med förra 

året. Detta tack vare en fortsatt satsning på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som är 

billigare alternativ än institutionsvård och förstärkta familjehem. Inom missbruksvårdenhar kostnaderna ökat med 

0,8 mkr p.g.a. längre behandlingstider och högre dygnskostnader. 

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på -4,0 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga 

personalkostnader och en avvikelse mot budget på -7,1 mkr, varav -5,5 mkr är kopplat till personal och -1,6 mkr till 

övriga kostnader, främst förbrukningsmaterial och bränsle. Övriga verksamheter genererar en positiv 

budgetavvikelse på grund av fortsatt låga kostnader för bostadsanpassningen men även Äldrecentrats verksamheter 

som hållit delvis stängt under sommaren. Det pågår analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupperna med störst 

underskott, arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna men påverkas tyvärr negativt av 

utmaningar med kompetensförsörjning och prisökningar. 

Särskilt boende för äldre har för perioden en budgetavvikelse om -1,4 mkr. Arbete med bemanningsekonomi har 

fortsatt under året men läget med bemanningen är fortfarande svårt på grund av personalbrist. På vissa boenden 

behöver verksamheten bemanna högre än budget på grund av vårdtunga brukare, ofta med dyra lösningar. Högre 

förbrukning av material i och med pandemin samt prisökningar bidrar också till ökade kostnader för avdelningen. 

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,1 mkr. LSS- gruppbostäderna och 

psykiatriboendena har budgetavvikelse på -0,2 mkr, övriga verksamheter bidrar positivt. LSS-gruppbostäderna har 

höga kostnader för övertid till följd av vikariebrist. Ett vite på grund av ej verkställt beslut om LSS gruppbostad om 

0,7 mkr väntas komma under hösten. 

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på 0,4 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse på 

-0,2 mkr. Egen produktion har en budgetavvikelse på 1,8 mkr vilket beror främst på intäkter från Försäkringskassan. 

Korttidsverksamhetens budgetavvikelse är -1,2 mkr, vilket är en följd av att budgeterade årsarbetare inte möter det 

ökade behovet gällande antalet verkställda dygn. Verksamheterna fortsätter aktivt att arbeta med bemanningsstrategi 

och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av två 

resurspersoner vilket bidragit till minskad användning av poolpersonal. 

  

Personal 

 

De anställda inom socialtjänsten består av 86,2 % kvinnor och 13,8 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite 

från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till 

vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård. 

Under perioden har sjukfrånvaron ökat med 0,7 procentenheter och ligger nu på 8,6%. Kvinnornas sjukfrånvaro är 

högre än männens men en ökning har skett för både kvinnor och män. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir 

och munskydd är tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt. 

Inför sommaren har både avdelningarna och bemanningen under perioden arbetat intensivt med att rekrytera vikarier. 

Arbetet har löpande följts upp i ledningsgruppen och olika strategiska och operativa beslut har löpande fattats för att 

lyckas med arbetet. Till exempel har sommarerbjudandet använts redan i planeringsstadiet. Trots detta rekryterades 

ett hundratal färre vikarier detta år jämfört med 2021. På grund av det har arbetet med att få ihop bemanningen 

fortsatt under hela sommaren och inneburit hög belastning på både chefer och vård- och omsorgspersonal. Tack vare 

detta arbete har Socialtjänsten ändå kunnat möta medborgarnas behov. 

Socialtjänsten har sett en tydlig effekt av pandemin rörande bemanning med mycket hög sjukfrånvaro framför allt 

under februari och mars. Även veckorna efter Piteå dansar och ler märktes en sådan effekt. 

Trenden med allt fler som saknar adekvat utbildning inom vård och omsorgsarbetet samt att färre söker sig till dessa 

utbildningar kvarstår. Under perioden har Socialtjänsten arbetat med en kompetensförsörjningsplan som ska hjälpa 

oss att förbättra måluppfyllelsen. 

Målsättningen att minska på antalet timanställda har inte uppnåtts under perioden. Behovet av timanställningar har 

ökat och detta beror i hög grad på pandemin. 

Måluppfyllelse oförändrad delvis uppfylld. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

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

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

anställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Förvaltningen samarbetar också med arbetsmarknadsenheten 

för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en 

koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har också bidragit till en ökad 

mångfald. 

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder i stor utsträckning 

vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter samt anställer även personer under 18 år 

till servicetjänster inom äldreomsorgen. 

För att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande  fortsätter socialtjänsten i den mån det är möjligt att 

samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är 

verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet för att 

utveckla ett kompetenscentrum för äldre och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag. 

Prognos måluppfyllelse: oförändrad 

Barn och unga - vår framtid 

 

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

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

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

verksamheter. Socialtjänsten har under perioden tagit fram förslag på riktlinjer för att säkerställa att 

barnkonventionens intentioner uppfylls i det vardagliga arbetet samt ta fram förslag på förändringar i andra 

övergripande styrdokument. Barnkonventionen kommer också att vara årligen återkommande tema på 

socialnämndens möten samt för den strategiska ledningsgruppen för att frågan ska hållas levande. 

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

innevarande period stannat av och legat på ungefär samma nivå som under 2020. En större andel unga har kunnat 

erbjudas insatser på hemmaplan istället för att placeras på institution med hjälp av insatsen utökad familjebehandling 

vilket ger möjligheten att undvika placeringar utanför hemmet, men också att förkorta placeringstiderna när någon 

redan är placerad. 

Antalet kontrakterade familjehem ligger på en något lägre nivå än förra året men anses fortfarande vara ett viktigt 

och framgångsrikt verktyg i att undvika att köpta tjänster. Omorganisationen kring barn som är placerade i 

familjehem har fortsatt implementeras under våren och är idag i full drift med den personaltäthet som anses vara 

nödvändig. Kvaliteten bedöms på en generell nivå ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn. 

Styrgrupp/arbetsgrupp Norrbus har under våren arbetat intensivt kring samverkansformerna för att öka kunskapen 

om Norrbus samt öka samverkan inom ramen för Norrbus. 

En ny samverkan mellan socialtjänstens alkohol- och narkotikagrupp samt barn- och familjeenhet är under 

implementering - Unga Vuxna-teamet. Syftet är att tidigare kunna fånga upp individer med behov och att erbjuda 

insatser av bra kvalitet. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.  

Det av Socialnämnden beslutade projektet för barn som anhöriga pågår. Projektet utgår från det förstudien tagit fasta 

på. Syftet är att barn och unga tidigare ska få information, möjlighet att komma till tals och vid behov stöd i ett så 

tidigt skede som möjligt. 

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

förbättrad måluppfyllelse i det strategiska området.   

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 

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

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

tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid. 

Socialtjänsten samarbetar med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både 

innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i 

socialtjänsten. Detta har också bidragit till en ökad mångfald. 
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För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder Socialtjänsten i stor 

utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom Socialtjänstens verksamheter samt anställer även 

personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen. 

För att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande  fortsätter socialtjänsten i den mån det är möjligt att 

samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är 

verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet för att 

utveckla ett kompetenscentrum för äldre och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag. 

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld 

Demokrati och öppenhet 

 

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

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

integritet. 

Socialnämnden fortsätter med att hålla öppna möten två gånger per år. 

Socialtjänsten har genom bemanningsenheten tillsammans med arbetsmarknadsenheten informerat studenter på SFI 

om vilka möjligheter det finns att kunna arbeta inom socialtjänstens verksamheter. Detta har bidragit till ökad 

mångfald. 

Socialtjänsten strävar i det löpande vardagsarbetet efter att identifiera och och genomföra aktiviteter rörande 

jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. 

Under perioden har nio synpunkter inkommit till socialtjänsten. Fem av dessa rör verkställighet av insatser till äldre, 

en verkställighet barn, en myndighetsutövning, en rör socialtjänstens websida och en rör personalfrågor. Av de nio 

synpunkterna har fyra besvarats och tre har ännu inte besvarats. Två är anonyma och kan inte besvaras. 

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld 

Livsmiljö 

 

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. Sedan hösten 2021 arbetar en boendesamordnare med att 

matcha personer som beviljats särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Syftet är att minska väntetiderna och 

att de som erbjuds plats skall känna sig informerade och delaktiga och på bästa sätt kunna få sina behov 

tillgodosedda. Även arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av 

socialtjänstens insatser. Frågan om Bostad först är numer en del av kommunens övergripande 

bostadsförsörjningsplan. 

Ekologisk hållbarhet - Socialtjänsten har i hög grad fortsatt med digitala möten i de fall det är lämpligt. En utbildning 

i förflyttningsteknik med stöd av VR har tagits fram och kommer att bidra till ett minskat behov av resande för att 

genomföra utbildningen. Lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för 

brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. 

Ekonomisk hållbarhet - Socialtjänstens pågående arbete med kompetensförsörjningsplan och bemanningsstrategi 

bidrar till en mer långsiktigt ekonomiskt hållbar situation. Socialtjänsten är en av de första förvaltningarna som gått 

in i den nya inköpsprocessen som ska bidra till ekonomisk hållbarhet. Utöver det fortsätter arbetet med den 

ekonomiska handlingsplanen för att få en budget i balans. Socialtjänsten nyttjar i hög grad de statsbidrag som är 

riktade till Socialtjänstens verksamheter. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla- Socialtjänsten har bidragit med extra resurser vid evenemang som 

Cruising och PDOL. Under perioden har socialtjänsten tagit fram en e-tjänst för ansökan om insatser enligt SoL och 

LSS för äldre som startar upp under hösten. 

Prognos måluppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Uppföljningskommentar 

Kommunchef ska utreda hantering och 
organisering av försörjningsstöd 

 Klar 
Åtgärd från DELÅR 
2018 

Rapporteras 
ÅR 2019 
Rapporteras 

Delår 2019 

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

slutrapporteras i januari 2022. 
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Nyckeltal 

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

redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män. 

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige 

  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

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

Jul 2022  267 135 132 

 
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per 
plats  

2021 0,835 0,822    

Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader  2021  3,8    

Medborgarundersökningen - Kommunens verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, 
andel (%)  

2021 69,4 % 76,7 %    

Kommunens verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning, nöjda medborgare %  

2022     

Medborgarundersökningen - Socialtjänstens stöd och hjälp till 
utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)  

2021 52 % 58,7 %    

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda 
medborgare %  

2022     

Medborgarundersökningen - Äldreomsorgen fungerar bra i 
kommunen, andel (%)  

2021 63,8 % 73,8 %  72,1 %  75,5 %  

Äldreomsorgen, nöjda medborgare %  2022     

 
Sjukfrånvaro, %  (ackumulerat 12 månader bakåt) Jun 2022 ≤4,5 % 8,6 %  9 %  5,5 %  

Andel heltidstjänster, %  Jun 2022 ≥95 % 85,8 %  86,5 %  81,6 %  

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

Jun 2022 <401 554 411 243  291 565  119 678  

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %  Jun 2022 100 % 105 %    

 
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr  2021 ≥0 mkr -20,8 mkr    

Nyckeltal beslutade av nämnd 

  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

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

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

2022     

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

2022     

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

2022     

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

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

2021  95 %    

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

2021  5 %    

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

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

2021  30 %  28,9 %  31,1 %  

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

2021  2,1 %    

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

2022 ≥95 % 99 %  99 %  99 %  

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

2022 ≥95 % 94 %  92 %  100 %  

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

2022  50 %    

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

2022  53 %    

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

2022     

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

2022     

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

2022     

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

2022     
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  Nyckeltal Period Målvärde Utfall Kvinnor Män 

 
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, 
balanstal 

2020 1 0,89    

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

2020 1 1,51    

Basnyckeltal 

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, 

efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. 

Barn och familj 
Efterfrågan Period Utfall  

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år Jul 2022   

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 2021 1 773  

Ekonomiskt bistånd 
Efterfrågan Period Utfall  

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 2022 284  

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

2021 2,1 %  

 

Personal Period Utfall  

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

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 2021 840  

Missbruks- och beroendevård 
Efterfrågan Period Utfall  

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

 

Personal Period Utfall  

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

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 2021 722  

Stöd till personer med funktionsnedsättning 
Utbud Period Utfall  

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år 2021 171  

 

Personal Period Utfall  

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

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

 

Kostnader Period Utfall  

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv 2021 843  

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

2020 713  

Äldreomsorg 
Utbud Period Utfall  

Antal särskilda boendeplatser 2021 526  

Andel invånare 80+ i särskilt boende 2021 15,1 % Kv 18,3 / M 10,3 

 

Efterfrågan Period Utfall  

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

Antal personer som har hemtjänst 2022 596  
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Prestationer Period Utfall  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 2022 82 % Kv 81 / M 83 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 2022 93 % Kv 92 / M 95 

 

Personal Period Utfall  

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

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

 

Kostnader Period Utfall  

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 2021 8 818  

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 2021 14 495  
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Tertialrapport 2 2022 Ordinärt 
boende 
Sammanfattning 
De mesta har handlat om att planera och säkra verksamheten inför sommaren. Att 
klara de verksamheter som vi måste bedriva och att minska de verksamheter som är 
möjliga. Detta för att nyttja vikarierna där dom bäst behövs. Sommaren har 
inneburit en stor utmaning med att klara bemanningen i hela kommunen och alla är 
överens om att det varit den hittills svåraste sommaren. Vi har i hög utsträckning 
fördelat personal mellan grupper i hemtjänsten där behovet varit störst. Trots olika 
sommarerbjudanden och väldigt tillmötesgående personal har sommaren inneburit 
en stor påfrestning för all personal.  
 
Vissa perioder har utskrivningarna från sjukhuset varit få, förmodligen beroende på 
få tillgängliga vårdplatser. Ett par avvikelser är skrivna utifrån brister i 
utskrivningsprocessen eller brister i följsamhet till upprättade rutiner. Stort inflöde 
till Äldrecentrat under hela sommaren med svårt sjuka brukare och omfattande 
behov. 
 
Vi har fortsatt arbetet med bemanningsstrategin och även arbetat med vissa av våra 
aktiviteter i aktivitetsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Men det mesta har 
handlat om att planeringsarbete inför sommaren.   
 
Ekonomi 
Ekonomisk handlingsplan 

 Bemanningsstrategin: Arbetet har fortsatt främst i de grupper som haft 
större negativa budgetavvikelser. Arbetet i hemtjänsten resulterar i en högre 
medvetenhet om kopplingen mellan schemaläggning och ekonomiskt utfall. 
Den ekonomiska uppföljningen utgår inte bara från siffror utan även 
bemanning och kvalitet, vilket leder till att det blir tydligare vad som måste 
göras för att åstadkomma en förändring. Det är ett långsiktigt arbete som 
pågår. Gällande hela processen kring bemanningsarbete finns fortsatt ett 
stort utvecklingsbehov. För att lösa bemanningsproblematiken under 
sommaren har verksamheten behövt nyttja dyra lösningar i form av 
sommaravtal och övertid. Det försvårar analysen av vad arbetet med 
bemanningsstrategin lett till.   

 
Kvalitet och patientsäkerhet 
Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet 

 Vi har haft fokus på att säkerställa verksamheten inför sommaren och 
arbetat med att försöka förutse och säkra problem som kan uppstå.  Vårt 
arbete med att få ett bättre kvalitetssystem samt att revidera rutiner fortsatte 
under maj men under sommaren har alla arbetsgrupper legat nere. 
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 Uppdaterat/utsett kvalitetsombud i alla chefsområden. Planerat för 

uppstarten av den första träffen. Påbörjat arbete med att arbeta fram en 
beskrivning av uppdraget. Syftet med kvalitetsombuden är att driva 
kvalitetsfrågor i sina respektive grupper.  

 
 Förbättrad dokumentation: Arbetet med förbättringar gällande 

dokumentation i verksamhetssystemet har fått en nystart. De nya 
dokumentationsutbildarna fick utbildning under våren och startade med 
utbildningar på Äldrecentrat under Maj. Höstens planering gjordes också. 

 
5 klagomål är inrapporterade och hanterade. Av dessa är 3 klagomål att 
hemtjänsten kört för fort. Ingen egenkontroll är planerad eller genomförd under 
perioden.  

 
Arbetsmiljö/ kompetensförsörjning 
Avdelningen har under tertialen präglats av stora problem med 
kompetensförsörjningen. När sommarsemestrarna började saknade vi ca 7 vikarier. 
Utöver det så har vi haft ett antal avhopp bland vikarier men även 
långtidssjukskrivningar bland ordinarie personal som påverkat verksamheten 
negativt. Att det saknades vikarier innebar att inför sommaren fick alla i uppdrag 
att göra den dagliga planeringen tät och där det var möjligt att ha en personal 
tillgänglig för annan frånvaro. Under sommaren har vissa grupper tappat insatstid 
vilket inneburit svårigheter med omställning rent ekonomiskt eftersom schemat är 
lagt för hela sommaren. Det har samtidigt inneburit att vi kunnat flytta personal. 
Korttidsfrånvaron har varit hög, särskilt veckorna efter PDOL, som högst drygt 30 
personal frånvarande samma dag. Det har inte funnits tillräckligt med 
semestervikarier och ingen pool att boka. Cheferna har kunnat både sms:a i en sms 
grupp varje morgon och även under dagen haft ett mycket nära samarbete för att 
kunna få personal till den enhet med störst behov. Vi har alltså flyttat personal i 
mycket högre utsträckning än tidigare utifrån att i princip ingen vikarie/pool fanns 
tillgänglig. Ca 136 semesterveckor flyttas, de flesta ska tas ut under hösten. 
Vi anställde servicetjänster under sommaren som underlättat och vi har kunnat 
verkställa insatserna. Avvikelserna för perioden är inte analyserade. Dessa kommer 
att ge en tydligare bild av problemen. 

 
Många av personalen har arbetat mycket under hela vintern och vi har haft 
svårigheter att bevilja ledigheter i den utsträckning som hade behövts. Upplevelsen 
är att man i vissa grupper tappat lite struktur som märkts ytterligare när många varit 
lediga.  
 
Att få till personal med undersköterskeutbildning som har delegation för 
insulingivning har också varit en utmaning. Det har varit svårare i ytterområdena 
eftersom färre anställda finns tillgängliga i närheten.  
 
Vissa perioder har utskrivningarna från sjukhuset varit få, förmodligen beroende på 
få tillgängliga vårdplatser. Ett par avvikelser är skrivna utifrån brister i 
utskrivningsprocessen eller brister i följsamhet till upprättade rutiner.  
 
För att minska på behovet av vikarier minskade Äldrecentrat 6 platser under 
semesterperioden. Upplevelsen är att det varit bra utifrån läget.  Stort inflöde till 
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verksamheten under hela sommaren med svårt sjuka brukare från sjukhuset. 
Problem med att brukare skickas in till sjukhus och kommer åter utan vidare 
åtgärd. Detta leder sämre vård för brukaren och att personalen behöver söka annan 
vård ytterligare. Någon brukare har blivit kvar på Äldrecentrat på grund av att den 
beviljade tiden inte gått att verkställa i hemtjänsten. På totalen har ca 1/3 av 
brukarna varit personer som är kvar i väntan på annat erbjudande. 
 
Dagverksamheten för minnessvaga har haft stängt under juli månad och 
uppfattningen är att det har fungerat bra. Brukare som eventuellt hade behov av 
avlösning kunde få insats via avlösningsbeslut på Äldrecentrat.  
 
Fyra sommargäster (personer som bor i annan kommun men vistas i Piteå under 
sommaren) med dagliga insatser har fått hjälp av hemtjänsten. 
 
Trots olika sommarerbjudanden och väldigt tillmötesgående personal har 
sommaren inneburit en stor påfrestning för all personal. Vi har börjat analysera vad 
vi ytterligare behöver förändra för att minska på belastningen inför nästa sommar. 

 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
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Granskning av kvalitetsarbete inom hemtjänsten 
 
 
På uppdrag av Piteå kommuns revisorer har KPMG granskat kommunens arbete med kvalitetsledning 
inom hemtjänsten.  
 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas Socialnämnden att: 

 Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter 
 Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftning och 

föreskrifter 
 Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelsehantering 
 Upprättar en systematisk uppföljning av verksamheterna 

 
Socialnämndens svar:  
Socialnämnden har tagit fram prioriterade målbilder men dessa har inte direkt koppling mot 
verksamhetens kvalitet. Socialnämnden har för avsikt att se över mål som knyter an mot 
verksamhetens kvalitet. 
 
Socialnämnden har fastställt en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet. 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. Handlingsplanen sträcker sig 2022–
2024 med både övergripande och avdelningsspecifika aktivitetsplaner där bland annat åtgärder och 
aktiviteter gällande kvalitetsledningssystemet, hantering av avvikelser, missförhållande samt åtgärds- 
och förbättringsarbete till följd av dessa ingår. Vidare har förvaltningen köpt in ett nytt system som 
även utgör verktyg i arbetet med kvalitetsledning för vård och omsorg. Systemet är baserat på 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9. Med systemet ges en gemensam yta för att säkerställa kvalitet i verksamhetsnära 
processer, stöd för en enhetlig planering av kvalitetsarbetet, stöd för proaktivt arbete med risk- 
och åtgärdshantering, stöd att genomföra egenkontroller samt följa utfall av kvalitetsindikatorer och 
avvikelsestatistik över tid. Genom systemet kan rapporter sammanställas som ger underlag till 
utvärdering och analys av verksamheternas resultat med fokus på det systematiska förbättringsarbetet. 
Underlagen sammanställs även i en kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse, vilken 
kommuniceras internt och även till externa intressenter om så önskas. Implementeringen kommer steg 
ett ske i projektform med projektledare från systemleverantören. Förvaltningen har en intern 
projektledare, Socialt ansvarig samordnare som tillsammans med referensgrupp där MAS och 
representanter från avdelningarna kommer att arbeta med projektet 1/9 - 31/12 2022. Därefter fortgår 
intern implementering och arbete med att säkerställa innehållet och övergången från nuvarande 
kvalitetsledningssystem. Parallellt med detta arbete kommer förvaltningens Insida att utvecklas, 
redigeras och säkerställas.   
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Systemet levereras av Stratsys, Piteå kommuns verktyg för planering och uppföljning gällande 
strategisk planering, mål, målarbete, nyckeltal, uppdrag och aktiviteter i verksamhetsplaner, ekonomi 
och intern kontroll. Genom att tillföra kvalitetsområdet samlas de grundläggande områdena vilket både 
kan tydliggöra, effektivisera och underlätta för enhetschefer, avdelningschefer och andra berörda 
funktioner inom förvaltningen som arbetar med dessa områden.  
 
Enhetschefer har under året fått ny genomgång av avvikelsehantering, Lex Sarah mm. Under hösten 
2022 planeras en utbildning för vård-och omsorgspersonal och där ska vård- och omsorgspersonalen få 
ny information. Under hösten 2022 planeras också att återinföra kvalitetsombud i alla arbetsgrupper 
med uppdrag att arbeta med avvikelser och kvalitetsfrågor. Dessa ombud ska erbjudas ett nätverk för 
att både kunna verka i gruppen men även fungera som referensgrupp i olika kvalitetsfrågor. 
Uppföljning av avvikelser sker på regelbundna möten med respektive enhetschef.  
På övergripande nivå arbetas det med en uppdatering av Socialnämndens riktlinje för 
avvikelsehantering och Lex Sara.  
 
Gällande systematisk uppföljning så sker det förvaltningsövergripande sedan tidigare. Det finns en 
fastställd rutin för rapporteringen samt beslutade parametrar som uppföljningen ska omfatta;  
ekonomi, kvalitet och patientsäkerhet, arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt övriga händelser av 
vikt. Rapporteringen till socialnämnden sker avdelningsvis vid tertialrapportering samt vid delårs- och 
årsredovisning. 
 
Uppföljning gällande kvalitet sker genom bland annat systematiskt förbättringsarbete i form av 
egenkontroller, utredning och sammanställning av rapporter om avvikelser, missförhållande, klagomål 
och synpunkter. Socialnämnden har utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 
2011:9 fastställt riktlinjer för nämnda kvalitetsområden och hur verksamheterna ska bedriva 
förbättringsarbete inom dessa. På grundval av resultaten av dessa aktiviteter kan socialnämnden fatta 
beslut om åtgärder i de fall socialnämnden bedömer det nödvändigt. Exempelvis om förvaltningens 
och eller verksamheternas beslut, åtgärder inte bedöms tillräckliga.   
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 

med kvalitetsledning inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom 

hemtjänsten sker på ett ändamålsenligt sätt och med fokus på avvikelsehantering och 

personalens medverkan i kvalitetsarbetet.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete 

med kvalitetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenlig och har tydliga brister. 

Detta då det uppbyggda kvalitetsledningssystemet dels inte omfattar processer, det 

säkerställer inte heller ett kvalitetsarbete enligt socialtjänstlagen och uppfyller inte 

Socialstyrelsens föreskrifter. Det råder även tveksamheter om kvalitetsarbetet är fullt ut 

förankrat i verksamheterna.  

Vi anser att kvalitetsaspekter bör tydliggöras ur ett styr- och ledningsperspektiv och få 

ett tydligare fokus i målsättningen för nämndens verksamheter. Vi anser även att den 

löpande uppföljningen av kvalitetsaspekter behöver komma till stånd. Vidare behöver 

avvikelsehanteringen förbättras för att i god tid kunna uppmärksamma brister i såväl 

rutiner, riktlinjer och den mänskliga faktorn.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter, se avsnitt 3.1 

— Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller 

lagstiftning och föreskrifter, se avsnitt 3.2 

— Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering, se avsnitt 3.2 

— Upprättar en systematisk uppföljning av verksamheterna, se avsnitt 3.2  
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2 Bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 

kvalitetsledning inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022 

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för 

att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det finns 

krav på riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i 

kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. 

Kommunens revisorer har i sin riskanalys dragit slutsatsen att hemtjänsten behöver 

granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom 

hemtjänsten sker på ett ändamålsenligt sätt med fokus på avvikelsehantering och 

personalens medverkan i kvalitetsarbetet.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

 Finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de områden som 
anges i lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd?  

 Är detta väl förankrat i verksamheten? 

 Är ansvaret för kvalitetsarbetet tydligt definierat och finns en tydlig organisation 
och plan för hur det ska bedrivas och följas upp?  

— Sker systematisk uppföljning av kvalitetsledningssystemet och återrapportering 
som lämnas till nämnden?  

 
Granskningen omfattar hemtjänsten/ ordinärt boende. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 3 § 
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— Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

— Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument såsom verksamhetsplan socialnämnden, 
aktivitetsplan kvalitet och patientsäkerhet, handlingsplan kvalitet och 
patientsäkerhet, riktlinjer och rutiner.  

— Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner däribland, avdelningschef 
ordinärt boende, enhetschefer ordinärt boende och socialt ansvarig samordnare. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av avdelningschef ordinärt boende, enhetschefer 
ordinärt boende och socialt ansvarig samordnare. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrning och organisation 

Enligt Piteå kommuns budget och verksamhetsplan för 20221 framgår att kommunens 

styr- och ledningssystem utgår från en Public Governancemodell. Planeringsarbetet för 

verksamhet och budget syftar till att uppnå kommunens vision, strategiska områden 

och mål. Styr- och ledningsarbetet är indelad i fem komponenter Politiska viljan, Styr- 
och ledningsprocess, Ledarskap och medarbetarskap, verksamhetsutveckling 
och forskning samt Dialog med medborgare och företagare. Tillsammans ska 

detta knyta ihop ekonomi och kvalitet.  

I socialnämndens verksamhetsplan2 finns inga mål som har en direkt koppling på 

verksamhetens kvalitet. Vi kan däremot se att det finns ett antal nyckeltal som har 

koppling till kvalitetsaspekter däribland andel personer i åldrarna 65 år och äldre i 
ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens 
bemötande och brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet. Vi noterar 

däremot att flera av nyckeltalen inte har något målvärde.  

  

 
1 Kommunfullmäktige 2021-11-29, § 193 
2 Socialnämnden 2021-04-28, § 60 
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Hemtjänstinsatserna inom Piteå kommun sorterar under socialtjänsten och återfinns 

inom avdelningen ordinärt boende.  

 
Figur 1: Organisationsschema socialtjänsten, källa: Piteå kommun 

Enligt intervjuade skedde en organisationsförändring för drygt två år sedan som 

innebar att det plockades bort ett chefsled i syfte att få en plattare organisation och ”en 

socialtjänst” samt ha en ledningsgrupp. Det tillsattes i samband med detta också en 

operativ chef för att kunna arbeta mer övergripande med de operativa frågorna. Det 

finns en framtagen riktlinje kring ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet3. 

Riktlinjen tydliggör hur uppgifterna i kvalitetsarbetet är fördelad i verksamheten d.v.s. 

från nämnd till respektive medarbetare. Intervjuade upplever också att det finns en 

tydlig organisation och ansvarsfördelning gällande det dagliga kvalitetsarbetet. Det 

upplevs däremot vara en brist i att det i socialnämndens verksamhetsplan inte finns 

specifika uppdrag kopplat till kvalitet och patientsäkerhet. Detta medför att det inte finns 

en tydlig röd tråd i styr-och ledningsarbetet utifrån ett kvalitetsperspektiv.  

  

 
3 Socialnämnden 2021-06-23, § 83 
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3.1.1 Bedömning 

Vi konstaterar att det för socialnämnden inte finns några direkta mål kopplade till 

kvalitet och patientsäkerhet. 

Vi bedömer att socialnämnden behöver upprätta en tydligare målstyrning som omfattar 

kvalitetsaspekter för att skapa en röd tråd i styrning och ledningsarbetet vilket är en 

grundläggande förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet.  

3.2 Kvalitetsledningssystem 

3.2.1 Lagstiftning och föreskrifter 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd4 ska den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för 

verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att på ett systematiskt och 

fortlöpande sätt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa 

de processer som verksamheten behöver för att säkra verksamhetens kvalitet. För 

varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst enligt LSS utarbeta 

och fastställa de rutiner som behövs för att säkra kvaliteten i verksamheten. Vidare ska 

rutinerna beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras samt 

ange ansvarsfördelningen för utförandet i verksamheten.  

Föreskrifterna och de allmänna råden förtydligar också att den som bedriver 

verksamhet ska arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete. Den information som 

verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, 

synpunkter och rapporter ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets 

processer och rutiner. Vidare beskrivs hur en verksamhet systematiskt och fortlöpande 

ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

I Socialstyrelsens föreskrifter definieras kvalitet på följande sätt: 

 
4SOSFS 2011:9   
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”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar 

och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 

vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 

föreskrifter” 

I 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser kring ledningssystemets 

grundläggande uppbyggnad. Ledningssystemet ska användas fortlöpande och 

systematiskt för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att identifiera, 

beskriva och fastställa processer i verksamheten. Dessa ska anpassas till 

verksamhetens art och omfattning.  

Processer 

Processerna i verksamheten ska av vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa dessa för att säkra 

kvaliteten i verksamheterna. I samtliga processer ska vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera de aktiviteter som ingår och 

bestämma aktiviteternas inbördes ordning. Vidare ska vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de 

rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.  

Samverkan 

I 4 kap. 5 och 6 § SOSFS 2011:9 anges det att det av processerna och rutinerna ska 

framgå hur samverkan ska bedrivas både i den egna verksamheten men även 

säkerställa att samverkan möjliggörs mellan vårdgivare och andra aktörer. Det framgår 

även att vårdgivaren ska identifiera processer där samverkan behövs för att kunna 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada.  

Systematiskt förbättringsarbete 

Vid uppkommande av avvikelser inom verksamheten d.v.s. om verksamheten inte når 

upp till krav och mål i de författningar som råder föreligger en avvikelse som 
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verksamheten måste hantera5. I sådant fall ska verksamheten vidta åtgärder och se 

över processerna och rutinerna så att dessa är ändamålsenliga för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Detta ska göras genom: 

• Riskanalyser 

• Egenkontroll 

• Klagomål och synpunkter 

• Rapporteringsskyldighet 
Personalens medverkan 

I 6 kap. SOSFS 2011:9 framgår det att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt LSS ska säkerställa att processerna och rutinerna som ingår i 

ledningssystemet följs av verksamhetens personal. Detta säkerställer att all personal 

arbetar på ett likartat sätt samt att ett systematiskt förbättringsarbete möjliggörs genom 

att arbetssättet kan följas upp och utvärderas.  

Dokumentationsskyldighet 

Verksamheten ska dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamhetens kvalitet. Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det 

systematiska kvalitetsarbetet, såväl ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 

som det systematiska förbättringsarbetet. 

Kvalitetsberättelse 

I 7 kap. SOSFS 2011:9 framgår det att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt LSS årligen ska upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse 

med dokumentationen som utgångspunkt. Kvalitetsberättelsen bör omfatta hur 

vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS arbetat 

med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

 
5 SOSFS 2011:9 5 kap. 1 § 
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I enlighet med 3 kap. 9 och 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse för att redogöra för det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet.  

En viktig distinktion att göra är skillnaden mellan det lagstadgade kravet på en 

patientsäkerhetsberättelse6 och det allmänna rådet gällande kvalitetsberättelse är dess 

omfattning. En patientsäkerhetsberättelse syftar till att redogöra för 

patientsäkerhetsarbetet som handlar om skydd mot vårdskada. En kvalitetsberättelse 

omfattar mer än enbart arbetet kring patientsäkerhet. En kvalitetsberättelse bör 

innehålla en redogörelse där det framgår: 

• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och 

• vilka resultat som uppnåtts 
Utöver det kan kvalitetsberättelsen innehålla en redogörelse för hur risker har 

hanterats, hur kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, hur 

rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats samt en beskrivning där det framgår 

vilka förbättringar som ovanstående aktiviteter gett upphov till. 

  

 
6  SFS 2010:659, 3 kap. 
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3.2.2 Kvalitetsledningsarbete 

Socialnämnden har fastställt en riktlinje för tillämpning av Socialstyrelsen föreskrifter 

och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet, SOSFS 2011:9. Syftet med 

ledningssystemet enligt riktlinjen är att: 

• fastställa principer för ledning av verksamheten,  

• göra det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt 

tillfälle och på rätt sätt,  

• möjliggöra ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till 

vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 

sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS kan förebyggas.  

 
 

 

Figur 2: Kvalitetsledningsarbete, källa: Piteå kommun  

Vidare framgår av riktlinjen att socialnämnden ansvarar för att säkerställa ett 

ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.  

Kvalitetsledningssystemet är uppbyggd i mappstruktur där styrande dokument såsom 

rutiner, riktlinjer och checklistor återfinns. Däremot uppger somliga intervjuade att det 
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upplevs spretigt och ostrukturerat, samtidigt finns det problem att hitta åt dokument 

samt att det finns inaktuell information och ej säkerställda dokument. Det har dock skett 

ett arbete med att arbeta om strukturen och man har upprättat en gemensam 

kvalitetsstruktur för hemtjänsten. Tidigare hade bl.a. varje hemtjänstgruppsområde en 

egen struktur och uppbyggnad. Enligt intervjuade har det varit undermåligt och därav 

har ett förbättringsarbete genomförts inom hemtjänsten. Det finns samtidigt problem då 

mappstrukturen speglas mot kommunens intranät och det krävs stor handpåläggning 

om det genomförs justeringar i strukturen för att speglingen mot insidan ska bli rätt. Det 

råder även delade meningar om kvalitetsarbetet är förankrat fullt ut i verksamheterna.  

Vid intervjuer framkommer att kvalitetsledningssystemet i nuläget inte fungerar som det 

är tänkt och inte heller som ett stöd i det dagliga arbetet. Det råder delade meningar 

om det finns processkartor eller processbeskrivningar för olika processflöden. Det 

framgår samtidigt att det finns behov av att få i gång en systematik och följa årshjulet 

kring det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt intervjuade har det långt tillbaka funnits 

kvalitetsombud i verksamheterna som fungerande som en ”referensgrupp” i 

kvalitetsarbetet. Det finns dock en plan på att införa någon form av kvalitetsombud 

framöver då de ser ett behov av att få in synpunkter och information från 

verksamheterna. Det framgår däremot av somliga intervjuade att de övergripande 

bristerna leder till att kvalitetsarbetet inte uppfyller lagstiftningen och inte heller 

Socialstyrelsens föreskrifter.  

I det dagliga arbetet uppger intervjuade att hemtjänstpersonalen har tillgång till datorer 

för att dokumentera men noteringar under arbetsdagen görs på papper för att sedan 

föras in i journalsystemet (VIVA) när tillfälle ges under arbetsdagen. Det framgår dock 

att det finns ett pågående digitaliseringsarbete däremot finns det tekniska problem som 

satt stopp för integrering av TES i mobiltelefoner. Enligt intervjuade finns det inom 

Vård- & omsorgsteamet/Äldrecentrat kvalitetsträffar mellan enhetschef och personal 

fyra gånger per år där de bl.a. lyfter kvalitetsfrågor, avvikelser och samverkan. Inför 

varje arbetsdag hålls morgonmöten där enhetschef tillsammans med personal går 

igenom vad som hänt under kvällen/natten, går igenom journalanteckningar, ser till att 

rätt delegation finns på personal som ska jobba etc.  
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Det finns framtaget en strategisk handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet7. 

Handlingsplanen syftar till en ny strategi för att möta den kvalitet som socialtjänsten 

förväntas leverera samt att komma till rätta med identifierade brister inom kvalitet och 

patientsäkerhet. Brister har bl.a. framkommit vid revisioner, tillsyn, internkontroll, 

systematiskt kvalitetsarbete samt iakttagelser i verksamheten. Det framgår att det 

saknas ett samlat formaliserat beslut för förvaltningens åtgärder, prioriteringar, 

tidsplaner, ansvar och uppföljning varför en handlingsplan har upprättats. 

Handlingsplanen följs upp tertialvis i socialnämnden samt i delår- och 

helårsredovisningen i fullmäktige.  

Utifrån handlingsplanen har avdelningsspecifik aktivitetsplan tagits fram för ordinärt 

boende. Identifierade förbättringsområden rör basal hygien, avvikelsehantering, 

processer och rutiner, samverkan med regionen, riskanalyser utifrån patient och 

brukarperspektiv, egenkontroll samt klagomål och synpunkter. Merparten av områdena 

är tidsatta samt har fastställda uppföljnings och ”klart” datum.  

Som ett led i uppföljningsarbete följer förvaltningen upp avvikelser, klagomål och 

synpunkter samt egenkontroller. Avvikelserapporteringen är viktigt för att kunna följa 

upp om styrande dokument och arbetssätt är ändamålsenliga eller om det finns risk för 

missförhållanden enligt intervjuade. Det framkommer däremot att en övervägande del 

av inkomna avvikelser rör HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och intervjuade tror att det 

finns ett mörkertal gällande avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SoL-avvikelser) då 

vissa enheter inte rapporterar SoL-avvikelser. Socialt ansvarig samordnare (SAS) har i 

uppdrag att sammanställa avvikelser enligt SoL och LSS (Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) men enligt intervju är det ett för litet underlag (drygt 250 

rapporteringar/år) för att systematiskt kunna arbeta med resultaten i syfte att se 

tendenser eller mönster. Det som konstaterats är att det rapporteras för lite. Vid intervju 

framkom att det skett analysmöten mellan SAS och avdelningschefer där de bl.a. 

analyserat avvikelser och diskuterat avvikelsehanteringen.  

Intervjuade upplever att det finns en god dialog med nämnden kring kvalitetsfrågor. 

Däremot är det ofta på förekommen anledning som kvalitetsfrågor och redovisningar 

 
7 Socialnämnden 2021-12-17, §157 
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lyfts i nämnden utöver tertialrapporteringen. Intervjuade uppger däremot att det inte 

finns någon kvalitetsberättelse som tas fram på årshjulsbasis. Tidigare har respektive 

verksamhet tagit fram kvalitetsplaner som redovisats men det arbetet har upphört av 

oklara anledningar. Det framkommer dock av intervjuade att nämnden har för ambition 

att ta fram kvalitetsberättelser.  

3.2.3 Bedömning  

Vi konstaterar att det finns en riktlinje gällande det systematiska kvalitetsarbetet som 

omfattar de krav och rekommendationer som Socialstyrelsen påpekar ska finnas i ett 

kvalitetsledningssystem. Vi kan däremot inte se att riktlinjen efterlevs då det finns stora 

brister i det upprättade kvalitetsledningssystemet och det används inte som ett stöd i 

det dagliga arbetet. Vi noterar dock att det skett ett arbete som har förbättrat 

kvalitetsstrukturen inom hemtjänsten.  

Det råder delade meningar om det finns processkartor eller processer för att tydliggöra 

flöden. Vi kan dock konstatera att dessa inte används som ett stöd i det dagliga 

arbetet. Det har tagits fram en handlingsplan samt för hemtjänsten en aktivitetsplan 

baserat på handlingsplanen i syfte att säkerställa kvalitetsarbetet, vilket vi ser positivt 

på.  

Sammantaget ser vi allvarligt på att det inte finns ett ändamålsenligt 

kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftningen och Socialstyrelsens föreskrifter 

om vad ett sådant ska innefatta. 

Vi noterar att i det dagliga arbetet finns en systematik för att dokumentera och 

kommunicera eventuella brister eller avvikelser. Vi konstaterar däremot att det 

framkommer att det rapporteras för lite. Vi bedömer därigenom att arbetet kring 

avvikelser behöver förbättras i syfte att säkerställa en kvalitativ verksamhet.  

Vi bedömer även att en stärkt löpande uppföljning av kvalitetsaspekter behöver komma 

till stånd. Vi anser även att socialnämnden behöver säkerställa uppföljningen på 

aggregerad nivå och snarast inrätta en kvalitetsberättelse på årsbasis.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete 

med kvalitetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenlig och har tydliga brister. 

Detta då det uppbyggda kvalitetsledningssystemet dels inte omfattar processer, det 

säkerställer inte heller ett kvalitetsarbete enligt socialtjänstlagen och uppfyller inte 

Socialstyrelsens föreskrifter. Det råder även tveksamheter om kvalitetsarbetet är fullt ut 

förankrat i verksamheterna.  

Vi anser att kvalitetsaspekter bör tydliggöras ur ett styr- och ledningsperspektiv och få 

ett tydligare fokus i målsättningen för nämndens verksamheter. Vi anser även att den 

löpande uppföljningen av kvalitetsaspekter behöver komma till stånd. Vidare behöver 

avvikelsehanteringen förbättras för att i god tid kunna uppmärksamma brister i såväl 

rutiner, riktlinjer och den mänskliga faktorn.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

 Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter, se avsnitt 3.1 

 Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller 

lagstiftning och föreskrifter, se avsnitt 3.2 

 Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering, se avsnitt 3.2 

 Upprättar en systematisk uppföljning av verksamheterna, se avsnitt 3.2 

Datum som ovan 

KPMG AB 
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Granskning av kvalitetsarbete inom hemtjänsten 
På vårt uppdrag har KPMG fått i uppdrag att granska kommunens arbete med kvalitetsledning 
inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom hem-
tjänsten sker på ett ändamålsenligt sätt och med fokus på avvikelsehantering och personalens 
medverkan i kvalitetsarbetet.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens arbete med kvali-
tetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenlig och har tydliga brister. Detta då det upp-
byggda kvalitetsledningssystemet dels inte omfattar processer, det säkerställer inte heller ett kva-
litetsarbete enligt socialtjänstlagen och uppfyller inte Socialstyrelsens föreskrifter. Det råder även 
tveksamheter om kvalitetsarbetet är fullt ut förankrat i verksamheterna.  

Vi anser att kvalitetsaspekter bör tydliggöras ur ett styr- och ledningsperspektiv och få ett tydli-
gare fokus i målsättningen för nämndens verksamheter. Vi anser även att den löpande uppfölj-
ningen av kvalitetsaspekter behöver komma till stånd. Vidare behöver avvikelsehanteringen för-
bättras för att i god tid kunna uppmärksamma brister i såväl rutiner, riktlinjer och den mänskliga 
faktorn.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter,  

— Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftning och 

föreskrifter,  

— Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering,  

— Upprättar en systematisk uppföljning av verksamheterna,  
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Revisorerna kommer nogsamt följa upp vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av denna 
granskning. 

 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från so-
cialnämnden önskas senast den 30 september 2022.   

 

 

 

För Piteå kommuns revisorer  

 

 

 

 

 

 

 

Anders Berg   Gunnar Plym Forshell 

Ordförande   Vice ordförande 
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Tertialrapport 2 2022 En Ingång 
 
 
Sammanfattning 
 

Antalet hushåll i försörjningsstöd fortsätter att ligga på en låg nivå och vi har under andra 
tertialen inte sett några tendenser till ökning. Däremot har den ansträngda bostadsmarknaden 
blivit tydlig och det är många som vänder sig till Stöd till försörjning på grund av att de av 
olika skäl inte kan teckna egna kontrakt på bostäder. Oftast har dessa personer en egen 
inkomst och inga övriga behov som de söker stöd för vilket innebär att de inte uppfyller 
kraven för biståndsbedömt stöd. Vi har även ett ökat antal personer som har tillfälliga boende 
lösningar på vandrarhem och liknande vilken även det hänger samman med den ansträngda 
boendesituationen.  
 
 
På enheten för myndighetsutövning har arbetet under andra tertialen fokuserat på att hantera 
utskrivningar från sjukhuset samt vårt eget interna flöde. Vi kunde redan i maj månad se att 
många personer som vårdats på sjukhus var utskrivningsklara trots stora kvarvarande vård- 
och omsorgsbehov. Detta i kombination med att vi haft hög beläggning på 
utredningsplatserna på ÄC och i väntan på platserna på Björkbacka samt få lediga lägenheter 
på SÄBO har inneburit en hög belastning på handläggarna. Det är även många som skrivs ut 
från sjukhus med stora och omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär en utmaning 
för verkställigheten. För LSS-handläggarna har det under andra tertialen varit en rad 
personliga assistansärenden som varit aktuella. Dels det ärende som resulterat i en Lex Sara 
anmälan, dels andra ärenden där utredning pågår. 

 
 

Ekonomi 
 

På stöd till försörjning ser vi ökade kostnader för akuta boendelösningar och under januari-
juni har kostanden för tillfälliga boendelösninggar varit 281 000 kr. vi har även under samma 
tidsperiod kunna återsöka medel för 96 000 då Försäkringskassan beviljat fler personer 
sjukersättning vilket innebär att vi kan återsöka kostnader retroaktivt. Däremot kan vi se en 
tydlig minskning av antalet hushåll under juli månad:  
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Antal hushåll med försörjningsstöd:  
 

 
 

 
 

 
 
Hemtjänst: 
 
För personer 65 år och äldre ser vi en fortsatt minskning över antalet ärenden jämfört med 
tidigare år. Även om antalet personer per månad ligger på ungefär samma nivå som tidigare 
så gör ett minskat antal timmar per dag att totala antalet timmar minskat med ca 12 284 
timmar under aktuell period. 
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Kvalitet och patientsäkerhet 
 

Arbetet med egenkontroll har påbörjats i avdelningen och inom försörjningsstöd har fokus 
varit att ta fram ett underlag för egenkontroll och systematisera arbetet. Inom 
myndighetsutövning LSS har fokus varit på beräkningar i LSS-beslut utifrån den brist som 
framkom i ett av ärendena i form av felräkning. Samtliga gynnande beslut sedan 2020 har 
kontrollerats och ingen liknande brist har framkommit däremot finns det ett behov av att 
standardisera sammanställningen. Det pågår ett arbete för att ta fram riktlinjer för egna 
medel då detta idag saknas och planeringen är att det kommer att förslaget presenteras för 
socialnämnden i augusti. 
 

 
 

Aktuella handlingsplaner: Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet, 
Handlingsplan barnkonventionen.  
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Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
  

Både försörjningsstöd och enheten för myndighetsutövning har haft svårt att rekrytera 
sommarvikarier med relevant utbildning. Grundbemanningen har därför varit lägre än 
tidigare somrar vilket inneburit att arbetet dagligen prioriterats. Det ansträngda platsläget i 
vår egen verksamhet i kombination med utskrivningar från sjukhus efter korta vårdtider 
har inneburit hög belastning på de biståndshandläggare som varit i tjänst. Ärenden har 
prioriterats utifrån hur akuta behov den enskilda haft vilket inneburit att det har uppstått 
väntetider där behoven inte bedömts som akuta. 
På försörjningsstöd har belastning varit hög framför allt i samband med 
ansökningsperioden i slutet av månaden. Förbättringsarbetet på stöd till försörjning fortgår 
utifrån det strategidokument och en planeringsdag är inplanerad till i oktober. 
 
 

 
Aktuella uppdrag samt riskbedömningar: Socialchefens direktiv till AMSAB. 
Prevents riskbedömning 
 
Särskilda händelser av vikt under perioden, uppföljning av eventuella 
handlingsplaner, genomförda/påbörjade/planerade aktiviteter rörande arbetsmiljö 
och kompetensförsörjning. 
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Tertialrapport  

 

Tertialrapport 2 2022, Psykosocialt stöd till vuxna 
och daglig verksamhet 
 
Sammanfattning 
Avdelningen prognosticerar en negativ budgetavvikelse med 1,8 mkr. Vi 
konstaterar att sommaren har varit mycket kostsam inom LSS-bostäderna 
beroende på kostnader för övertid, vikariekostnader men även mer sjuklöner 
än förväntat. Vi har några verksamheter där brukare har blivit försämrade 
och kräver mer personal för att klara omvårdnad- och tillsynsbehov.  
Dock har vi idag inte en klar bild över avdelningens utfall efter 
semesterperioden. Även daglig verksamhet/sysselsättning visar på ett 
förväntat minusresultat på grund av dubbla hyreskostnader på grund av 
brister i befintliga lokaler och ej fullt ut budgeterad habiliteringsersättning. 
Vi följer den upprättade handlingsplanen för Kvalité och patientsäkerhet. 
Några HSL- avvikelser har inträffat gällande uteblivna doser där personal ej 
följt fastställda rutiner. Ingen patientskada har inträffat, varken när det gäller 
utebliven medicindos eller fall. Vi har haft några brukare på olika boenden 
med bekräftad Covid under tertialen, de har uppvisat milda symptom. Inga 
klagomål har inkommit till avdelningen. Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) har hos Förvaltningsrätten begärt särskild avgift i ett ärende gällande 
ej verkställt beslut Bostad med särskild service enligt LSS. Det är 
överklagat, dock vidhåller IVO sin ansökan om utdömande av särskild 
avgift på 716 700kronor. Vi har väntelista både för boende och daglig 
verksamhet. Piteå kommun står som värdkommun för årets digitala, 
länsgemensamma vecka för psykisk hälsa. 

 
Ekonomi 
Vi arbetar aktivt för att hålla budgetramarna, analysera utfall och vi 
upprättar handlingsplaner. Det är framför allt LSS boendena som genererar 
underskottet på grund av brukare med stora omvårdnads- och tillsynsbehov. 
Daglig verksamhet prognosticerar också underskott på grund av dubbla 
hyror (på grund av undermåliga lokaler) samt habiliteringsersättningen som 
inte är fullt ut finansierad. Socialpsykiatriboendena prognosticerar positiv 
prognos beroende på att vi ännu inte har tillsatt nattjänster vid en 
verksamhet. Från och med 22-08-01 justerar PiteBo sina avtal och hyror det 
innebär att vi får ökade kostnader med 33 tkr per månad. 

 
Kvalitet och patientsäkerhet 
Vi följer den för avdelningen upprättade åtgärdsplanen för kvalité och 
patientsäkerhet. Inga klagomål har inkommit till avdelningen under 
tertialen. Vi har haft ett antal HSL avvikelser där personal ej följt fastställda 
rutiner, till exempel så har doser uteblivit. Alla avvikelser lyfts i respektive 
verksamhet samt på avdelningsnivå.  
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Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
Ett par verksamheter har pågående organisatoriskt och socialt 
arbetsmiljöarbete med stöd av företagshälsovård i syfte att öka samarbete 
och förbättra den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
Avdelningschef har på uppdrag av förvaltningschef påbörjat ett arbete 
tillsammans med personal på Småstugegränd för att kartlägga och analysera 
verksamhetens inriktning. Arbetet är påbörjat och fortsätter tillsammans 
med medarbetare under hösten. Piteå kommun står som värdkommun för 
årets digitala, länsgemensamma vecka för psykisk hälsa. IVO har hos 
Förvaltningsrätten begärt utdömande om särskild avgift om 716 700 kronor 
för ej verkställt beslut, LSS Bostad med särskild service. 
Aktuell väntelista 2022-0-19 
Totalt står 12 personer på väntelista för Bostad med särskild service. 
Åtta personer har beslut enligt LSS och fyra personer har beslut enligt SoL. 
Två personer har ansökt om Bostad med särskild service enligt LSS och 
utreds. Två personer har flyttat ut i ordinärt boende under tertialen. Fyra 
personer har fått sina beslut om boende verkställda.  
Totalt så står 14 personer på väntelista för daglig verksamhet/sysselsättning. 
Av dessa så har 13 personer beslut enligt LSS och 1 person har beslut enligt 
SoL.  
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Tertialrapport 2 2022 

IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2022 till Socialnämnden. Tertialrapporten 
beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, 
arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse. 

Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att skapa en medveten och 
medarbetardriven kultur som utgår från brukarnas behov samtidigt som vi upprätthåller och 
utvecklar aktiviteter för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.   

Verksamheten har ett ekonomiskt resultat enligt förväntan med undantag för kostnaderna för 
institutionsplaceringar för vuxna, som har ökat mer än vad vi prognostiserat. Avdelningen har 
fortsatt erbjuda lättillgängliga öppenvårdsinsatser, både individuellt och i grupp för att kunna 
tillgodose behovet av stöd/råd och behandling på hemmaplan, men det är inte alltid 
tillräckligt.  

Vad det gäller kvalitet finns det utvecklingsområden som vi behöver intensifiera, framför allt 
när det gäller efterföljande av rutiner, i synnerhet inom enheten stöd till barn och familj. 
Samverkan och samarbete, både internt och externt har intensifierats i såväl individärenden 
som på generell nivå, detta arbete behöver fortsätta och stärkas ytterligare.  

 

Ekonomi 

Inom avdelningen har alla medarbetare och chefer fortsatt det påbörjade arbetet med att 
minska kostnader för köpta tjänster enligt den ekonomiska handlingsplanen. Den negativa 
avvikelsen på avdelningen är främst kopplad till kostnadsökningen gällande missbruk vuxna, 
av samma anledningar som tidigare beskrivits.  

Exempel på nya arbetssätt som ska kunna minska kostnader för köpta tjänster är Unga Vuxna-
teamet, tolvstegsgrupp samt gruppverksamheten CRA. Det är dock för tidigt att bedöma 
effekter kopplad till köpta tjänster.  

I de ärenden som gått vidare till domstol avseende ersättning från föräldrar till placerade barn 
har vi fått bifall på alla våra ansökningar.  

 

Kvalité 

Avdelningen fortsätter arbetet kring egenkontrollplan och kvalité. Medvetenhet och 
upprättande av avvikelser är sådant exempel.  

På enheten stöd till barn och familjer: det har rapporterats avvikelser under tertialen. Fyra 
avvikelser som gjordes under tertial 1 avseende en syskonskara har bedömts som ett allvarligt 
missförhållande som anmälts till IVO. Utifrån de brister som framkommit har avdelningen 
upprättat en åtgärdsplan. Fem klagomål har inkommit till och dessa har hanterats enligt rutin.  

Socialpsykiatri och missbruk: Inga klagomål har inkommit till enheten. En avvikelse 
avseende bristande kommunikation har rapporterats. Åtgärder är vidtagna.  

IVO har under 2020 och 2021 granskat ett ärende avseende familjehemsplacerade barn. 
Beslut inkommer under tertialen. De har inte funnit några brister och ärendet har avslutats hos 
IVO.  

Page 97 of 256



KPMG har genomfört en granskning av placerade barn och unga, en uppföljande granskning 
av de två granskningar som genomförts 2016 och 2019. Rapporten från KPMG inkom under 
juni månad och socialnämnden ska yttra sig senast under september månad. Utifrån de brister 
som framkommit under granskningen har avdelningen vidtagit åtgärder redan innan rapporten 
var färdigställd. Det har genomförts en extra egenkontroll avseende ärendegranskning av alla 
stadigvarande placeringar i familjehem under maj månad. De brister som uppmärksammats 
har till viss del åtgärdats redan, andra har planerade åtgärder under hösten 2022.  

Den ordinarie egenkontrollen av alla ärenden på stöd till barn och familjer som sker en gång 
per termin har senarelagts denna gång på grund av hög sjukfrånvaro hos medarbetarna. Den 
pågår under juni-augusti. Brister som framkommer ska vara åtgärdade under innevarande 
tertial. 

Internkontroll avseende placeringsbeslut barn och unga skulle enligt rutin genomföras under 
hösten 2021. Den har istället genomförts under tertial 2 2022, då det framkommit att man inte 
gjort den under hösten. Granskningen visar att alla utredningar sker inom lagstadgad tid, alla 
har vårdplaner och 9 av 10 har genomförandeplan. I det fall genomförandeplan saknas har 
man åtgärder planerade.  

Ett fördjupat arbete med tydligare aktiviteter för avdelningen kopplat till barnkonventionen 
pågår.  

Arbetet med Norrbus har fortsatt i hög takt enligt plan. Ny handlingsplan och nya rutiner är 
färdigställda under juni 2022.  

Avdelningschef har under halvår 1 2022 deltagit i ”Tankesmedja om stärka barn och ungas 
hälsa” samordnad av Folkhälsostrateg som fått i uppdrag av politiken att ta fram en idéskiss 
kopplat till framtida samverkan/ samarbete mellan olika verksamheter. I maj 2022 togs beslut 
om att genomföra en förstudie avseende en eventuell samlokalisation. Förstudien som 
kommer göras av representanter från skola och socialtjänst. Förstudien kommer att finansieras 
av kommunledningskontoret och kommer pågå under september-november 2022.  

 

Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 

I facklig samverkan har fackliga företrädare, som tidigare rapporterat, lyft fram arbetsmiljön 
för socialsekreterarna på ANG. Arbete avseende detta har bland annat resulterat i att 
socialnämnden under juni månad tagit beslut om förändrad delegation på institutionsvård för 
vuxna. Enheten hoppas att detta ska ge mer tid att utreda och motivera samt samordna insatser 
kring de som ansöker om institutionsvård eller där vi utreder enligt LVM.  

Utifrån högt inflöde, sjukskrivning och semestrar har arbetsmiljön på ANG varit ansträngd 
under tertialen. Åtgärder har vidtagits. 

Allvarliga hot har riktats mot personal inom avdelningen vid två tillfällen under juni månad. 
Ett hot framfördes till personal inom socialpsykiatri/missbruk och ett hot framfördes till 
personal på Stöd till barn och familjer. Bägge hoten anmäldes till arbetsmiljöverket, dock inte 
till polisen. Fortsätt arbete med hot och våld kommer pågå under hösten på enheterna men 
även avdelningsövergripande.  
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Övriga händelser 

Under tertialen har avdelningen haft fortsatt dialog med Älvsbyns kommun kring 
avtalssamverkan avseende familjerätt. Ambitionen från bägge parter har varit att vi ska kunna 
ingå i avtalssamverkan under året men utifrån den planering som vi har idag är det osannolikt 
att det kommer vara möjligt. Men redan nu har Piteå tagit över Älvsbyns familjerättsliga råd- 
och stödsamtal (service, ges på telefon). Vi har under tertialen avtalat om att bedriva en 
familjerättslig utredning som Älvsbyn inte själva kunnat utföra.   

Handlingsplanen avseende våld är reviderad och beslutad av socialnämnden under maj 
månad.  

Familjehemsenheten har haft ett ökat inflöde på antalet intresseanmälningar familjehem 
kopplat till Ukraina. Dessa har dock inte inneburit att vi kunnat utöka antalet familjehem.  

Personligt ombud i Piteå var 10-12 maj 2022 värd för en nationell konferens. Ca 130 
personliga ombud från hela Sverige samlades på Piteå havsbad. Konferensens tema var den 
egna arbetsmiljön och att använda sig själv som redskap. Konferensen planerades av Piteås 
personliga ombud som hade engagerat flera lokala föreläsare men medverkade gjorde även till 
exempel representant från Socialstyrelsen och personliga ombudens yrkesförening (YPOS) 
ordförande. Omdömena om konferensen från deltagarna var mycket uppskattande. 

Socialtjänsten har haft medarbetare på Cruisingen i maj. Det var en lyckad kväll för 
samverkan och vi kunde bistå polis, andra aktörer och medborgarna till en tryggare vistelse på 
arrangemanget. Vi kommer även delta i augustis Cruising samt på PDOL.  

En förstudie om kopplingen mellan substansmissbruk och sexuell hälsa har gjorts av två 
medarbetare; en från Socialtjänstens Alkohol- och Narkotikagrupp och en från Region 
Norrbottens psykiatriska öppenvård i Piteå Älvdal. Förstudien har pågått under perioden 
december 2021-juni 2022 och har bekostats av Norrbottens kommuner. I studien intervjuade 
personal som arbetar inom hälso-och sjukvården, socialtjänst och på behandlingshem. Från 
forskning beskrivs problematiken att drogfri ha ett/veta vad ett ”normalt” sexliv innebär. 
Alkohol och droger förändrar känsloupplevelser och ger mycket hög risk för övergrepp och 
trauman kopplad till sexualitet. Att inte arbeta med den sexuella hälsan i behandlingsarbete 
kan vara en bidragande orsak till återfall i missbruk. I studiens sammanfattning ges förslag på 
vägar att öka kunskapen hos personal som arbetar med missbruk och skadligt bruk samt få 
fortsätta arbeta med att ta fram material som kan användas i verksamheterna. 
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Yttrande över uppföljande granskning av placeringar och utredningar 
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av de 
granskningar som gjorts avseende utredningar och placeringar barn och unga. Syftet med 
granskningen är att, med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes år 2016 och 2019, 
bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av 
familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga.  
Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande saknas 
flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig styrning 
och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. Den 
substansgranskning som genomfördes av tio placerade barns/ungas vård- och 
genomförandeplaner visade att fyra av tio placerade barn saknade genomförandeplan. Vidare 
saknade ett av tio barn/unga en vårdplan  
Vidare är revisorernas bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument 
kopplat till granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den senaste 
granskningen (år 2019). Dock är deras bedömning att de styrande och stödjande dokument 
som finns inte är tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller 
efterlevs fullt ut.   
 
Socialnämndens yttrande över granskningen allmänt: 
Sammantaget delar socialnämnden revisorernas bedömning om att det finns skäl att se över de 
styrande och stödjande dokument som finns samt att efterlevnaden av dessa behöver bli 
bättre. Det finns idag inte full kännedom hos alla medarbetare om alla de dokument som 
utöver lagar och föreskrifter ska säkerställa att nämnden har en tillräcklig styrning och 
uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar.  
Vi bedömer att pandemin påverkat hur vi kunnat utföra vårt arbete inom enheten, både 
avseende ärendehantering samt kommunicering av styrande och stödjande dokument. 
Exempel på detta är att besök i familjehem och på HVB har behövt ställas in/ske digitalt 
vilket påverkat hur vi följt upp samt dokumenterat uppföljningarna. Det har dessutom varit 
högre sjukfrånvaro hos personalen under pandemin. Under pandemin har vi dessutom inte 
kunnat genomföra fysiska planeringsdagar/gemensamma workshops med personalen utifrån 
risker för smittspridning. Detta har påverkat hur chefer och medarbetare kunnat föra dialog 
kring hur vi efterlever riktlinjer/rutiner.  
 
Socialnämnden lämnar också nedanstående yttranden avseende rekommendationerna. 
 

1. Ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande och stödjande dokument, ”röda 
tråden”. 

 
Socialnämndens yttrande:  
När förra granskningen genomfördes 2019 kom samma rekommendation från revisorerna och 
det socialnämnden då svarade i sitt yttrande var att det fanns ett påbörjat arbete med att 
identifiera och åtgärda de områden där detta brister. I arbetet skulle synpunkterna från 
revisorerna vägas in.  
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Vidtagna åtgärder:  

- Socialnämnden har i november 2021 fastställt en handlingsplan för kvalitet och 
patientsäkerhet för åren 2021-2024. Handlingsplanen grundar sig på Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9.  Syftet med planen är att anta en övergripande strategi för att komma 
till rätta med identifierade brister inom kvalitet och patientsäkerhet. Bristerna har 
framkommit vid revisioner, tillsyn, interna kontroller, systematiskt kvalitetsarbete 
samt iakttagelser från avdelningschefer, enhetschefer, medarbetare, MAS och SAS.  
 

- Förvaltningschef, MAS, SAS och förvaltningens avdelningar har utifrån ovan nämnda 
handlingsplan upprättat aktivitetsplaner för åtgärder gällande de brister som 
identifierats inom respektive område. Avdelningarnas aktivitetsplaner är framtagna av 
respektive avdelningschef med stöd av SAS och eller MAS. Målsättningen med 
planerna är att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utifrån definition av kvalitet i 
enlighet med SOSFS 2011:9 samt att säkerställa att förvaltningens arbete att 
säkerställa kvalitet och patientsäkerhet sker löpande och systematiskt utan behov av 
handlingsplan. IFO:s aktivitetsplan är reviderad maj 2022.  

 
 
Planerade åtgärder 

- Under hösten 2022 planeras åtgärder inom förvaltningen för att stärka upp med 
stödfunktioner som har rätt kompetens samt utrymme att utföra arbetet avseende 
kvalitetsdokument och processkartläggning.  

- En redan vidtagen åtgärd är att avdelningschef IFO vid varje godkännande av 
dokument påmint om att dessa ska följa riktlinjerna som är beslutade.  

- Revidera aktivetsplanen och vidta åtgärder utifrån detta när verksamheten 
uppmärksammar brister.  

- Förvaltningen har köpt in ett nytt system och verktyg till kvalitetsledning för vård och 
omsorg som är baserad på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Med systemet ges en 
gemensam yta för att säkerställa kvalitet i verksamhetsnära processer, stöd för en 
enhetlig planering av kvalitetsarbetet, stöd för proaktivt arbete med risk- 
och åtgärdshantering, stöd att genomföra egenkontroller samt följa utfall 
av kvalitetsindikatorer och avvikelsestatistik över tid. Rapporter skapas för underlag 
till utvärdering och analys av verksamheternas resultat med fokus på det systematiska 
förbättringsarbetet. Underlagen sammanställs automatiskt i en kvalitetsrapport 
och/eller patientsäkerhetsberättelse, vilken kan kommuniceras internt och till externa 
intressenter. Förvaltningen har en intern projektledare, Socialt ansvarig samordnare 
som tillsammans med referensgrupp där MAS och representanter från samtliga 
avdelningar kommer att arbeta med projektet 1/9 - 31/12 2022. Därefter fortgår intern 
implementering och arbete med att säkerställa innehållet och övergången från 
nuvarande kvalitetsledningssystem. 
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- SAS ska under hösten 2022 revidera Riktlinjer för myndighetsutövning. I samband 
med detta ska även Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga granskas för att 
se om även dessa behöver revideras.  

2. Säkerställa att Riktlinjer för myndighetsutövning efterlevs, säkerställa att 
fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga efterlevs, säkerställa 
att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs samt 
kommunicera/implementera de styrande och stödjande dokument till samtliga 
berörda i organisationen 

 
Socialnämndens yttrande:  
 
Redan vidtagna åtgärder 

- Vid introduktion av nya medarbetare ska alla ovanstående dokument/riktlinjer 
kommuniceras muntligt och skriftligt. Ansvariga för detta är coacherna samt 
enhetscheferna som ansvarar för introduktionen för alla medarbetare på Stöd till barn 
och familjer.  

 
- Riktlinjerna finns idag tillgängliga för alla medarbetare. 

 
Planerade åtgärder 

- Riktlinjer och aktuella rutindokument kommer skickas ut till alla medarbetare som 
berörs under augusti 2022. 

- En gång per år ta upp riktlinjerna på APT för dialog kring innehåll och hur vi 
efterlever riktlinjerna. Ansvariga för detta är berörda enhetschefer. 

- Vid varje planeringsdag med enskilda grupper som berörs av ovanstående ska aktuella 
riktlinjer och dokument gås igenom. Ansvariga för detta är berörda enhetschefer. 

- Revidera aktivitetsplanen vid behov.  
- Fortsätta arbetet med att stärka egenkontrollen. Ett exempel på hur detta ska ske är att 

vi har reviderat hur egenkontrollen ska genomföras under hösten 2022.  
 

3. Säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn och unga har en 
upprättad aktuell vård-och genomförandeplan, säkerställa att uppföljning av 
vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i enlighet med lagrum, 
förordningar samt styrande och stödjande dokument. 

 
Socialnämndens yttrande:  
 
Redan vidtagna åtgärder: 

- Redan innan granskningen hade enheten Stöd till barn och familjer gjort en 
omorganisation av familjehemsvården utifrån att vi önskade öka kvaliteten på arbetet 
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med barn och unga som är placerade. Denna omorganisation påbörjades under oktober 
2021. Omorganisationen har bland annat resulterat i att alla barn som är stadigvarande 
placerade i familjehem har dubbla socialsekreterare som kan säkerställa att vi kan 
upprätthålla kvaliteten även vid sjukfrånvaro och/eller perioder av hög 
arbetsbelastning. Ansvarig för att upprätthålla arbetssätt och rutiner kopplat till detta 
är enhetschef för familjehemsteamet.  

- Utifrån att det under KPMG:s granskning stod tydligt att det fanns ärenden som 
saknade aktuella vård och genomförandeplaner tog avdelningschef IFO beslut om att 
avsätta resurs för en extra egenkontroll som genomfördes av en utsedd enhetschef 
under maj 2022. Enhetschefen gick igenom alla familjehemsplacerade barns akter för 
att kontrollera vård och genomförandeplaner.  
Egenkontrollen resulterade i följande: Enhetschefen bedömer att det är tydligt att 
barnens socialsekreterare i nya familjehemsteamet arbetar aktivt med att korrigera det 
som släpat efter. Enhetschef och avdelningschef som tagit del av resultatet känner sig 
trygga med att alla brister kommer vara korrigerade under 2022.  

- Varje månad, från november 2021, genomförs placeringskonferenser där alla 
stadigvarande placeringar gås igenom. Vid placeringskonferenserna säkerställer vi att 
det finns aktuella vård och genomförandeplaner i alla ärenden. Om det inte finns 
aktuella planer ska det tydligt framgå hur man planerar in att upprätta dessa. Ansvarig 
för att följa upp att detta genomförs är enhetschef för familjehemsteamet.  

- Varje vecka träffas socialsekreterare och coach vid Lean-tavla – där ett av områdena 
handlar om att se över att socialsekreterarna följer lagrum, förordningar och styrande- 
och stödjande dokument. Ansvarig för detta är coacher.  

- Egenkontrollen har under halvår 2 2021 förändrats till att vara mer ändamålsenliga. 
Dessa egenkontroller genomförs 2 gånger årligen.  Ansvariga för detta är enhetschefer, 
coacher och de socialsekreterare som har i uppdrag att samordna egenkontrollen. 
 

Framtida planerade åtgärder: 
- Socialsekreterare och chefer kommer att avsätta mer tid för att genomföra 

egenkontroll och hantera de åtgärder som är nödvändiga efter att egenkontroll har 
utförts.  Ansvarig för att följa upp att detta sker är enhetschef för familjehemsteamet 
och enhetschef barn och ungdomsgruppen. 

- Under november 2022 kommer det genomföras extra egenkontroll som en uppföljning 
på den egenkontroll som gjordes i maj 2022. Ansvarig för att säkerställa att detta sker 
är avdelningschef IFO.  

- Coacher kommer från och med hösten 2022 vara behjälpliga i att åtgärda brister som 
upptäcks i samband med egenkontrollen. 

- Berörda socialsekreterare och enhetschefer ska genomgå yrkesresan som påbörjas 
hösten 2022. Syftet med deltagandet är att öka kunskapen och kompetensen hos 
medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga. 

- Egenkontrollen ska i större utsträckning systematiseras och ett stöd i detta kommer 
vara det nya system och verktyg till kvalitetsledning för vård och omsorg, som nämns 
under punkt 1.  

- Workshops där medarbetare samt berörda chefer (enhetschefer/avdelningschef) samt 
SAS kommer delta ska genomföras under hösten 2022. 
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4. Säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på likformigt sätt 
 

Socialnämndens yttrande: 
 
Vidtagna åtgärder: 

- Under den extra insatta egenkontrollen under maj 2022 har detta uppmärksammats och 
åtgärder pågår i de ärenden där uppföljning inte skett enligt fastslagna rutiner.  
 

Planerade åtgärder: 
- Inför kommande egenkontrollen ska enhetschefer alltid vara med och informera 

socialsekreterarna om rutinerna.  Ansvariga för detta är enhetschefer, coacher och de 
socialsekreterare som har i uppdrag att samordna egenkontrollen. 

- Coacherna ska under hösten få utökat uppdrag avseende kontroll av att vi 
dokumenterar på ett likformigt sätt. Ansvariga är berörda enhetschefer och coacher.  

- Berörda socialsekreterare och enhetschefer ska genomgå yrkesresan som påbörjas 
hösten 2022. Syftet med deltagandet är att öka kunskapen och kompetensen hos 
medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga. 

 
 

5. Säkerställa att målen i vård-och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara. 
 
Socialnämndens yttrande 
I den kontakt vi har med brukarna och våra uppdragstagare har vi en ständig dialog kring 
innehållet i vård och genomförandeplanerna, de är med och utformar samt följer upp målen i 
vård-och genomförandeplanerna. Vi uppfattar i kontakten med berörda parter att målen 
uppfattas vara tydliga och mätbara, för dem. Det finns idag i vårt verksamhetssystem 
möjlighet att få stöd i hur vi ska utforma planerna och hur innehållet i dessa bör formuleras.  
 
Planerade åtgärder: 

- För att säkerställa att brukare och uppdragstagare uppfattar innehållen om vård och 
genomförandeplanerna ska vi genomföra brukarundersökningar under 2023. 
Ansvariga för att detta genomförs är berörda enhetschefer.  

- Berörda socialsekreterare och enhetschefer ska genomgå yrkesresan som påbörjas 
hösten 2022. Syftet med deltagandet är att öka kunskapen och kompetensen hos 
medarbetare som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga. 

- Enhetscheferna med stöd av coacherna ska genomföra metodträffar under hösten 
2022/våren 2023 med berörda medarbetare för kollegialt lärande samt vid behov se 
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över om det finns skäl öka kunskapen om hur mål i vård- och genomförandeplaner ska 
utformas, genom exempelvis ytterligare utbildning. 

Page 106 of 256



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Piteå kommun 
 Uppföljande granskning av placeringar  
 
 2022-06-13 

Uppföljande granskning av 

placeringar  
Rapport  
Piteå kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KPMG AB 

2022-06-13 

Antal sidor 21 

Antal bilagor 1  

Page 107 of 256



 

 1 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Public 

Piteå kommun 
 Uppföljande granskning av placeringar  
 
 2022-06-13 

 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 3 

2 Bakgrund 4 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 
2.2 Revisionskriterier 5 
2.3 Metod 5 

3 Lagstiftning och föreskrifter 6 

4 Resultat av granskningen 8 
4.1 Organisation 8 
4.2 Styrande- och stödjande dokument 8 
4.3 Uppföljning 12 
4.4 Vård- och genomförandeplaner 14 

5 Slutsats och rekommendationer 19 

A Socialtjänstens organisation 2021 21 
 
 
 

 

Page 108 of 256



 

 3 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Piteå kommun 
 Uppföljande granskning av placeringar  
 
 2022-06-13 

1 Sammanfattning 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av placeringar. Syftet med granskningen är att, med utgångspunkt i 
granskningarna som genomfördes år 2016 och 2019, bedöma om individ- och 
familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och 
institutionsplaceringar för barn och unga.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande 
saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn 
och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning som genomfördes av tio 
placerade barns/ungas vård- och genomförandeplaner. Fyra av tio placerade barn 
saknade genomförandeplan (40 procent att jämföra med 27 procent vid den tidigare 
granskningen 2019). Vidare saknade ett av tio barn/unga en vårdplan (samtliga hade 
en vårdplan vid den tidigare granskningen, dock var några vårdplaner i den tidigare 
granskningen äldre exempelvis en var 28 år gammal).     
Vidare är vår bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument 
kopplat till granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den 
senaste granskningen (år 2019). Dock är vår bedömning att de styrande och stödjande 
dokument som finns inte är tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att 
de ej heller efterlevs fullt ut.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att: 

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, ”den röda 
tråden” (avsnitt 4.2). 

— säkerställa att Riktlinjer för myndighetsutövning efterlevs (avsnitt 4.2.1). 
— säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga 

efterlevs (avsnitt 4.2.2). 
— säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs (4.2.3). 
— säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn/unga har en upprättad 

aktuell vård- och genomförandeplan (avsnitt 4.4). 
— säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i 

enlighet med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument 
(4.4 samt 4.2).   

— säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt (avsnitt 4.4 
samt 4.2). 

— säkerställa att målen i vård- och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara 
(avsnitt 4.3). 

— kommunicera/implementera de styrande- och stödjande dokument till samtliga 
berörda i organisationen (avsnitt 4.2).  
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2 Bakgrund 
Vi har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp den granskning gällande 
institutionsplaceringar/familjehemsplaceringar som genomfördes år 2016 och 2019. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i de granskningar som genomfördes 
år 2016 och 2019 bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig 
styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. 
Granskningen 2016 påvisade ett flertal brister så som brister i rutiner och uppföljning. 
Granskningen från år 2019 visade på att det vidtagits en del åtgärder efter 
granskningen 2016, bland annat hade Riktlinjer för myndighetsutövning samt Riktlinjer 
placeringsbeslut gällande barn och unga tagits fram. Dock framkom att det fortfarande 
saknades flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn 
och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning av 15 placerade barns/ungas 
vård- och genomförandeplaner som genomfördes. Två av 15 placerade barn saknad 
genomförandeplan. Ytterligare två barn/unga saknade giltiga genomförandeplaner. 
Med anledningen av att det funnits påfallande stora brister i de tidigare granskningarna 
och med utgångspunkt i sin risk- och väsentlighetsanalys har Piteå kommuns revisorer 
gjort bedömningen att det är angeläget att genomföra en uppföljande granskning på 
området.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes 
år 2016 och 2019 bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig 
styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga.  
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:   

— Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för uppföljningar gällande utredningar inom 
barn och ungdom? 
- Är dessa riktlinjer och rutiner tydligt kommunicerade ut i verksamheten? 
- Efterlevs dessa riktlinjer och rutiner? 

— Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för uppföljning av öppenvårdsinsatser? 
- Är dessa riktlinjer och rutiner tydligt kommunicerade ut i verksamheten? 
- Efterlevs dessa riktlinjer och rutiner? 

— Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för uppföljningar gällande vård- och 
genomförandeplaner? 
- Har alla en vård- och genomförandeplan? 
- Är målen i vård- och genomförandeplanerna tydliga och mätbara? 
- Följs målen i vård- och genomförandeplanerna upp? 
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Granskningen avser socialnämnden och avgränsas till individ- och familjeomsorgen år 
2021. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
— Socialtjänstlagen, 2001:43 (SoL) 
— Lag med särskilda bestämmelser av vård av unga, 1990:52 (LVU)  
— Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:11) om socialnämndens ansvar 

för barn och unga i familjehem, jourhem, eller hem för vård eller boende1 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrande- och 
stödjande dokument och intervjuer/avstämningar bland annat med avdelningschef, 
enhetschef barn och unga samt två socialsekreterare. Vidare har tio vård- och 
genomförandeplaner granskas närmare. 
 
Rapporten är faktakontrollerad av avdelningschef och enhetschef. 
 
  

 
1 Föreskriften ska tillämpas vid placering av barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 
boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga. 
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3 Lagstiftning och föreskrifter 
Socialtjänstlagen (SoL) reglerar att insatser ska ges utifrån individuella bedömningar 
och i samråd med den enskilde. I första hand bör insatser ges i öppna former men av 
olika skäl placeras barn och unga på institution och i familjehem. Socialtjänstens 
insatser ska enligt SoL hålla en god kvalitet. Det innebär bland annat att familjehem 
som anlitas ska, innan placering, utredas för att säkerställa att det finns vilja och 
förmåga att ge den omsorg som barnet behöver. Hem för vård eller boende, HVB-hem, 
ska innan en placering utredas för att säkerställa att den rätta kompetensen finns för att 
ge den omsorg och skydd som barnet behöver. Utifrån både individ- och 
ekonomiperspektivet är det viktigt att placeringarna leder till önskat resultat.  
Huvudregeln när det gäller socialtjänstens insatser till barn och unga är att det ska ske 
med vårdnadshavarnas och den unges samtycke med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en kompletterande lag 
som reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande 
frivillighetsprincipen i SoL. Om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker 
till de insatser för barnet eller den unge som nämnden anser vara nödvändiga, kan det 
bli aktuellt att tillämpa LVU.  
När det gäller ingripande till barns skydd eller stöd ska alla utredningar bedrivas 
skyndsamt och vara slutförda senast inom fyra månader, vilket framgår av SoL 11 kap. 
2 §. Finns särskilda skäl2 får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.  
En vård- samt en genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap. 3 §. Lagen 
stipulerar, när någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller 
familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna 
(vårdplan). För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende 
eller familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras 
(genomförandeplan). Enligt SOSFS 2012:113 ska nämnden verka för att ett barn som 
är placerad i ett familjehem eller HVB-hem, tillsammans med vårdnadshavare, deltar i 
arbetet4 med genomförandeplan. Genomförandeplanen bör upprättas i samband med 
att barnet eller den unge placeras.  
Enligt SoL 6 kap. 7 b § ska nämnden noga följa vården av placerade barn och unga 
genom regelbundna besök, enskilda samtal med barnet samt samtal med 
familjehemmet och vårdnadshavare. 13a § LVU reglerar att nämnden noga ska följa 
vården av den som får vård med stöd av LVU.  
Enligt SoL 6 kap. 7 c § ska placerade barn ha en särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakterna med barnet. Socialsekreteraren ska besöka barnet 
regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets behov och önskemål. Av 
Socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS 2012:11 framgår att barnet eller den unge bör 

 
2 Särskilda skäl, en förlängning av tiden kan bli aktuell i sådana fall då till exempel en barnpsykiatrisk 
utredning eller en polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna 
tiden. 
3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende. 
4 Upprätta, följa upp och vid behov revidera. Av genomförandeplanen ska framgå vilka åtgärder som 
planeras för barnet. 
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besökas av en socialsekreterare minst fyra gånger per år. Yngre barn samt barn och 
unga som nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett HVB-hem kan behöva tätare 
kontakt.  
Det primära syftet med uppföljningen är enligt SOSFS 2012:11 att se till att vården är 
rättssäker och trygg och utgår från barnens och de ungas behov, med utgångspunkt 
från de vård- respektive genomförandeplaner som upprättats. Ett annat syfte med den 
regelbundna uppföljningen är att få underlag till överväganden och omprövningar av 
vården. 
Utgångspunkten för uppföljning bör, enligt SOSFS 2014:6 (S)5 vara målen som finns 
beskrivna i det underlag som ligger till grund för beslutet samt i genomförandeplanen. 
Om genomförandet av en insats behöver förändras, bör befintliga planer för insatsen 
revideras. 
 
  

 
5 Handläggning av ärenden som gäller barn och unga. 
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4 Resultat av granskningen  
4.1 Organisation 

Under socialförvaltningen6 finns sex större avdelningar, Hälso- och sjukvård, Stöd till 
barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri, Ordinärt boende, Särskilt boende för 
äldre, Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet samt Stöd till vuxna 
funktionsnedsatta. Fokus i denna granskning är verksamhetsområdet Stöd till barn och 
familj, vilken beskrivs i bilden nedan.  
Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri 

 

4.2 Styrande- och stödjande dokument 
Det finns en omfattande mängd styrande- och stödjande dokument som pekar mot 
granskningens syfte. Rutinmängden har enligt verksamhetsföreträdare setts över då 
det varit många rutiner och vissa varit oerhört omfattande.  
Vid skapande av styrande- och stödjande dokument får medarbetarna inom 
förvaltningen vara med och tycka till/bjuds in till dialog vilket framhölls som mycket bra 
och uppskattat vid genomförda intervjuer. När nya alternativt reviderade styrande- och 
stödjande dokument tagits fram kommuniceras dessa i huvudsak via mejl men kan 
även komma att gås igenom på metodträffarna, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. 
Metodträffarna sker var 3:e vecka, vid dessa träffar kan vissa fokusområden behandlas 
så som LVU, kunskapsutbyte när någon medarbetare varit på utbildning etc. Vid 
introduktion av nyanställda gås även vissa styrande och stödjande dokument igenom. 
Nedan beskrivs delar av de styrande- och stödjande dokument som ingått i 
granskningen. 

 
6 Socialtjänstens organisationsskiss, se bilaga A 

Avdelningschef

Enhetschef 
FR/LSS/utredare & 

resurser
Stöd till barn och familjer

Enhetschef 
BoU/Mottagning

Stöd till barn och familjer

Enhetschef Öppenvård  
Stöd till barn och familjer

Enhetschef 
socialpsykiatri och 

missbruk vuxen

Vårdsamordning
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4.2.1 Riktlinjer för myndighetsutövning7 
Socialnämnden har beslutat om riktlinje som avser all form av myndighetsutövning 
inom socialtjänstens verksamhetsområde. Riktlinjerna gäller, i tillämpliga delar, även 
för verksamheter och insatser som utförs och erbjuds i form av service och inte kräver 
formella biståndsbeslut. 
Av riktlinjen framgår att myndighetsutövning inom socialtjänsten styrs av lagar, 
förordningar, föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer etc. Riktlinjen ska vara 
vägledande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten till individuell 
prövning. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling när 
det gäller bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Riktlinjen ska även ge 
stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid individuell behovsbedömning. 
Alla verksamhetsområden ska enligt riktlinjen ha väl dokumenterade rutiner och 
metoder för hur myndighetsutövningen ska bedrivas. Detta ska beskrivas i form av en 
processkarta med tillhörande dokumentation och omfatta hela processen från 
ansökan/anmälan till att insatsen/stödet upphör. Processen ska vara känd för 
socialnämnden.  
Enligt fastslagen riktlinje framgår att det ska finnas tydligt uttalade mål för alla insatser. 
Målen kan vara både kortsiktiga och långsiktiga och ska följas upp löpande. Varje 
verksamhet ska enligt riktlinjen ha rutiner för att utforma mål så att dessa är 
uppföljningsbara och mätbara.  
Åtgärder som vidtas av handläggaren för att följa upp att den enskilde får den beviljade 
insatsen utförd enligt beslut ska dokumenteras.  
För alla insatser ska det enligt fastställd riktlinje finnas en individuellt utformad 
uppföljningsplan. För varje verksamhet ska det finnas rutiner som beskriver hur 
uppföljning ska ske och hur samverkan med utförarna ska ske i samband med 
uppföljningen. 
Socialnämnden ansvarar för uppföljning och revidering av riktlinjerna en gång per år 
eller på förekommen anledning. Riktlinjen stipulerar även att vissa rutiner (exempelvis 
samverkan inom socialtjänsten och rutiner för att redovisa i vilken omfattning de 
individuella målen uppnås) explicit ska vara kända för socialnämnden.  

4.2.2 Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga8 
Enligt fastslagen riktlinje styrs myndighetsutövning inom socialtjänsten av lagar, 
förordningar, föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer, FN:s barnkonvention etc. 
Riktlinjen ska vara vägledande och tillämpas vid handläggning utan att inskränka rätten 
till individuell prövning. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och lika 
behandling när det gäller bedömning och tillgång till socialtjänstens insatser. Även att 
förtydliga de krav som socialnämnden ställer gällande kvalitetssäkring av processerna 
och vilken återrapportering som nämnden begär. Socialnämnden anser att väl 
fungerande myndighetsutövning är en viktig grund för en kostnadseffektiv verksamhet. 

 
7 SN 2018-12-19 § 235 
8 SN 2018-12-19 § 236 
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Vidare framgår det att riktlinjen ska ge stöd i handläggningen och praktiskt arbete vid 
individuell behovsbedömning. Den som handlägger ett ärende ansvarar för att gällande 
lagstiftning tillämpas och att handläggningen sker med en etisk utgångspunkt utifrån 
fokus på värdegrund. Verksamhetsansvarig är ålagd att säkerställa implementering av 
riktlinjer samt att erforderliga rutiner och metoder för hur myndighetsutövningen ska 
bedrivas inom aktuella beslutsområden existerar, är kända och lättillgängliga för 
berörda i verksamheten. 

4.2.3 Stödjande dokument 
Enligt föreskriften SOSFS 2011:99 ska den som bedriver socialtjänst identifiera, 
beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalité. 
Detta innebär att verksamheten i varje process identifierar de aktiviteter som ingår 
samt bestämmer aktiviteternas inbördes ordning.  
Det har tagits fram processkartor för vissa av individ- och familjeomsorgens processer 
bland annat stöd till familjer och förstärkt familjehem (bilagor B och C). Dock uppgavs 
det saknas processkartor för ensamkommande barn och ungdomar. Processkartorna 
är strukturerade på kommunens intranät så att medarbetarna kan gå in och klicka sig 
fram och hämta önskad tillämpningsanvisning, rutinbeskrivning eller dylikt.  
Vid intervjuer framkom att de styrande- och stödjande dokument som behövs för 
arbetet anses finnas på plats men att dessa var utspridda. I det så kallade trädet 
(mappstrukturen) finns vissa dokument medan andra går att finna på intranätet, 
Insidan. Dock uppgavs det ”sitta i ryggmärgen” hur de olika situationerna som uppstår 
ska hanteras. I samband med att andra delar av organisationen gjort förändringar på 
Insidan har socialtjänsten tappat kopplingar i processkartorna på IFO. Detta har enligt 
uppgift påverkat tillgängligheten till dokumenten som därmed blir svårare att hitta. 
Rutinbeskrivningen Skapa genomförandeplan10 beskriver hur en genomförandeplan 
ska skapas samt att planen ska låsas när samtliga parter skrivit under. En 
genomförandeplan ska alltid upprättas vid en stadigvarande placering.11 Syftet med 
planen är att vården ska planeras, beskrivas och följas upp, samt att tydliggöra ansvar, 
roller och kontakter mellan berörda parter. Planen bör upprättas när barnet placeras12 
och ska senast vara gjord inom sex veckor. En genomförandeplan ska göras även om 
utredningen pågår och en långsiktig vårdplan inte har hunnit upprättas. Barnet och 
vårdnadshavarna ska uppmuntras att vara delaktiga när planen upprättas, följs upp och 
revideras. I genomförandeplanen ska även andra insatser utöver placeringen beskrivas 
så som; vem som är ansvarig för insatserna, när i tid de ska genomföras, hur ofta och 
länge de ska pågå. Exempel på insatser kan vara; insatser som kontaktperson, 
kartläggning av skolsituationen, läxhjälp, sjukvård, tandvård, fritidsaktiviteter, behov av 

 
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
10 VO-chef 2015-03-13 Lokal rutin, Skapa genomförandeplan  
11 SoL kap. 11 § 3 och BBiC. Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 
myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. 
12 SOSFS 2012:11 och BBiC. 
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stöd vid umgängen, krisstöd till föräldrar eller föräldrastöd för att barnet ska kunna flytta 
hem.13 Rutinbeskrivningen ”fastslår” att alla genomförandeplaner ska följas upp. 
Av Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga framgår det att vårdplanen ska 
vara föremål för ständig uppföljning och revideras allteftersom barnets/den unges 
behov och förhållanden förändras. 
Instruktionen Att skriva vårdplan14 är från år 2013. Av instruktionen framgår hur 
vårdplaner skapas, exempel på formuleringar samt hur mål arbetas fram. Vidare 
framgår att när samtliga parter (vårdnadshavarna och ungdomen) skrivit under 
vårdplanen låses den.  
Rutinbeskrivningen Uppföljning och revidering av planer15 beskriver att medarbetarna 
har skyldighet att dokumentera de uppföljningar som genomförs. Rutinbeskrivningen 
exemplifierar vad som bör ingå i uppföljningen samt hur själva uppföljningen eller 
revideringen ska hanteras i verksamhetssystemet.  
Av kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats16 framgår att en uppföljning av insats bör 
göras efter en till tre månader, därefter vid behov, minst var sjätte månad. Dokumentet 
beskriver att syftet med uppföljningen är att socialsekreteraren tillsammans med 
barnet, vårdnadshavare och familjebehandlare skall följa upp om insatsen är hjälpsam. 
Uppföljningen syftar också till att följa upp om målen är uppnådda eller behöver 
revideras. Vidare beskrivs hur revidering samt uppföljning av genomförandeplaner ska 
hanteras i verksamhetssystemet. Dokumentet beskriver även vad socialsekreterare 
och familjebehandlare ska prata om ifall det inte skett en tillräcklig positiv förändring vid 
uppföljningen. Kvalitetsdokumentet slår även fast att uppföljningsdokumntet ska 
användas vid uppföljning av vård- och genomförandeplaner.  
Kvalitetsdokumentet Genomförande av öppenvårdsinsats17 beskriver när 
genomförandeplan ska upprättas, delaktighet och samtycke samt hur planen skapas i 
verksamhetssystemet.  

4.2.4 Kommentarer och bedömning – Styrande och stödjande dokument 
Det pågår en omorganisation av familjehemsvården. Nya rutiner har tagits fram och 
beslutats i samband med denna granskning dessa är enligt uppgift ännu inte 
implementerade fullt ut. Under övergångsperioden från den gamla till den nya 
organisationen uppger företrädare för verksamheten att samtidigt som de nya rutinerna 
implementeras kommer de gamla vara kvar för att säkerställa att ”inget faller mellan 
stolarna”. Vid intervju framhölls att det kommer bli stor skillnad på samtliga plan i 
organisationen när den nya organisationen implementerats fullt ut. 
Vår bedömning avseende styrande- och stödjande dokument är att dessa till stor del 
finns på plats men inte efterlevs fullt ut. Exempelvis Riktlinjer placeringsbeslut (vad 
gäller uppföljning av planer), Uppföljning av insats (gällande hur uppföljning av insatser 

 
13 Barn och unga i familjehem och HVB, Socialstyrelsen 2014 
14 VO-chef 2013-11-13 
15 Kvalitetsdokument 2015-04-02 
16 Kvalitetsdokument 2021-02-09 
17 Kvalitetsdokument 2021-01-27 
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ska hanteras), Riktlinjer för myndighetsutövning (bland annat saknas processkarta för 
ensamkommandebarn/unga, årlig uppföljning och revidering).  
Vår sammanfattande bedömning vad gäller styrande- och stödjande dokument är det 
saknas ”en röd tråd”/struktur/systematik som löper genom dessa styrande- och 
stödjande dokument. Vi anser att det på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt kunde 
gå att koppla ihop de styrande- och stödjande dokument som är aktuella och ska 
arbetas efter. Vi rekommenderar därför nämnden att ta ett helhetsgrepp vad gäller 
styrande- och stödjande dokument. Detta är dock ett tidskrävande arbete där det initialt 
behöver avsättas personella resurser.  

4.3 Uppföljning 

4.3.1 Iakttagelser 
För att följa upp ärenden har det införts Lean-tavlor på förvaltningen. Av dessa tavlor 
framgår när och om uppföljning skett. Syftet med Lean-tavlorna är enligt uppgift att 
fånga upp så ingen individ faller mellan stolarna samt att vård- och 
genomförandeplaner följs upp. Dock har pandemin och dess restriktioner påverkat att 
det kunnat arbetats på ett adekvat sätt med Lean-tavlorna.  
Från och med november 2021 genomförs månatliga planeringskonferenser där 
ansvarig chef, coach och konsulenter deltar. Vid dessa tillfällen behandlas bland annat 
genomförandeplanerna för barnen/de unga, var arbetsgrupperna är idag och vart de är 
på väg etc.  
Förvaltningen använder sig av Signs of Safety vilket är ett arbets-/förhållningssätt 
kopplat till lösningsfokusering, nätverksarbete och kunskapen om att 
samarbetsrelationen är avgörande för utfallet kopplat till risk och skydd kring barnet. 
Modellen innehåller många adekvata verktyg. 
modell för utredning och uppföljning i socialt barnavårdsarbete med avsikt att 
säkerställa barns säkerhet och skydd. I modellen finns bland annat verktyg för samtal 
med barn (Tre hus, Slottet, Ord- och bildberättelser).18 Signs of Safety uppgavs vara 
ett adekvat verktyg att använda vid utredning och uppföljning. 
I syfte att säkerställa kvalitén i ärenden samt att säkerställa ärendena är korrekt 
hanterade sker ”egenkontroller”. Detta skedde även tidigare men då kontrollerade 
medarbetarna ”sina egna” ärenden. Från och med hösten 2021 kontrollerar nu 
medarbetarna varandras ärenden. För att underlätta kontrollerna har det arbetats fram 
en digital mall. Ansvarig chef får efter kontrollerna en sammanställning över eventuella 
moment som inte är till fylles. Uppföljning ska enligt uppgift ske två gång per år.  
Det genomförs även en kontroll (”egenkontroll”) på samtliga uppdragstagare. Bland 
annat kontrolleras att det finns ett giltigt avtal, att uppgifterna är aktuella, att inte 
utbetalning sker till ej kontrakterat familjehem etc. Denna kontroll måste dock göras 

 
18 ttps://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/samtalmedbarn/metoderochverktyg. 
4408.html  
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manuellt då det med hänvisning till sekretess inte kan tas ut statistik från 
verksamhetssystemen på något annat sätt. Kontrollen görs två gånger per år.  
Företrädare för verksamheten uppgav vid intervjuer att de ansåg att det finns tydliga 
rutiner för uppföljning av exempelvis LVU och SoL.   
Generellt menar verksamhetsföreträdare att dokumentationen avseende uppföljning i 
uppföljningsdokumntet fungerar väl. Det har arbetats med att tydliggöra att uppföljning 
enbart ska ske i uppföljningsdokumntet. Dock uppgav företrädare för verksamheten att 
det kan förekomma uppföljning direkt i journalen exempelvis när händelser uppkommer 
löpande/mer frekvent kan det skrivas in direkt i journalen.  
Målen i genomförande- och vårdplanerna 

Målen som sätts i genomförande- och vårdplanerna upplevs nu mer tydliga och inte 
lika svepande som tidigare. Dock framhölls att det är en utmaning att skriva 
genomförande- och vårdplanerna på ett användarvänligt sätt.  
Familjehem 

Huvudregeln vid uppföljning av familjehem är att socialsekreteraren och handläggaren 
för familjehem träffar familjehemmet var tredje månad, dock kan vilka som deltar på 
dessa träffar variera beroende på situation och placering. Ofta deltar även barnet/den 
unga och föräldrar. Uppföljningsträffen kan ske antingen i familjehemmet eller på 
socialförvaltningen. Vid intervju framhölls fördelen med att träffas på förvaltningen då 
samtliga inblandade ser direkt på storbildsskärm vad som skrivs in i 
genomförandeplanen.  
Kontaktfamiljer och kontaktpersoner  
Kontaktfamiljer följs enligt uppgift upp på samma sätt som familjehemmen. Däremot 
uppgavs uppföljning av kontaktpersoner ske mer sällan var sjätte månad. Vid 
uppföljning av kontaktfamiljer och kontaktpersoner deltar barnet, socialsekreterare, 
kontaktfamiljen/kontaktpersonen och föräldrar. 
Institutionsplaceringar 

Institutionsplaceringarna följs enligt verksamhetsföreträdare upp via Teams minst var 
sjätte månad, ofta var tredje månad. Vid dessa träffar deltar den placerade ungdomen, 
behandlingspersonal, socialsekreterare och i vissa fall även föräldrarna. 
Genomförandeplanerna är skapade av HVB-hemmen men följs upp av 
socialsekreteraren.  
Öppenvårdsinsatser 

Uppföljning av öppenvårdsinsatserna sker enligt företrädare för verksamheten minst 
var sjätte månad, ofta var tredje månad. Vid uppföljningen träffas socialsekreteraren, 
familjebehandlaren och familjen.  

4.3.2 Kommentarer och bedömning – Uppföljning 
Vi ser positivt på att det, efter den senaste granskningen, nu genomförs kontroller av 
uppdragstagarna. Om dessa uppdragstagare inte hanteras korrekt finns det risk att det 
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blir kostsamt för kommunen. Exempelvis om en uppdragstagare som ska avslutas inte 
avslutas korrekt fortsätter utbetalningarna till uppdragstagaren. 
I syfte att säkerställa kvalitén i ärenden samt att säkerställa att ärendena är korrekt 
hanterade sker ”egenkontroller” vilket vi anser är positivt. Däremot kunde vi i vår 
substansgranskning finna ärenden som inte hanterats korrekt då det bland annat 
saknades vård- och genomförandeplaner samt uppföljning av desamma, se avsnitt se 
avsnitt 4.4.1. 
Vi bedömer att det ur ett kvalitetsperspektiv är viktigt att samtliga medarbetare hanterar 
uppföljning på ett likformigt sätt dvs. från själva uppföljningen till dokumentationen. 
Dokumentation av uppföljning sker idag på olika sätt, direkt i journalen eller i 
uppföljningsdokumntet. Enligt tillämpningsanvisningen Uppföljning av insats ska 
dokumentation av uppföljning ske via uppföljningsdokumntet. Vi rekommenderar därför 
nämnden att säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt i 
enlighet med fastslagna styrande- och stödjande dokument. 

4.4 Vård- och genomförandeplaner 
En genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap. 3 §. Genomförandeplanen bör 
upprättas i samband med att barnet eller den unge placeras. Enligt föreskriften SOSFS 
2012:11 ska nämnden verka för att ett barn som är placerad i ett familjehem eller HVB-
hem, tillsammans med vårdnadshavare, deltar i arbetet med genomförandeplan.  
Enligt verksamhetsföreträdare finns den ett samlat avidentifierat dokument där samtliga 
placeringar finns uppräknade. Av detta dokument framgår om individen har en vårdplan 
och en genomförandeplan. Vid intervjuer uppgavs att de upplevde att alla individer 
hade en vårdplan och en genomförandeplan, dock fanns det en osäkerhet om samtliga 
genomförandeplaner var uppdaterade.  

4.4.1 Substansgranskning, vård- och genomförandeplaner 
Av nedan tabell framgår antal placeringarna i förstärkt familjehem, institutioner samt 
familjehem åren 2016 till 2021.19  

år  2021  2020  2019  2018 2017 2016 

Antal placerade barn/unga 
(förstärkt familjehem, 
familjehem samt 
institutionsvård) 85 77 94 125 95 97 

Åren 2016 – 2019 låg antalet placeringar runt 100, undantaget år 2018 då 
placeringarna uppgick till 125. Åren 2020 – 2021 minskade placeringarna i förhållande 
till åren 2016 – 2019.  

 
19 https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Resultat-och-kvalitet/Ekonomi/Arsredovisning/ för åren 
2016–20218 samt uppgifter lämnade av förvaltningen (2019-2021) 
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Av 2021 års placeringar har vi slumpmässigt inom ramen för denna granskning valt ut 
tio individers genomförande- och vårdplaner för närmare granskning.  

4.4.1.1 Genomförandeplan 
En genomförandeplan bör användas som utgångspunkt i de kontinuerliga 
uppföljningarna. Genomförandeplan ska enligt 11 kap. 3 § andra stycket 
socialtjänstlagen, om det inte möter särskilda hinder, beskriva;20 
1. målet med de särskilda insatser som behövs, 
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras, 
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp, 
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra 
huvudmän än socialnämnden ansvarar för, 
5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra 
närstående ska ordnas, 
6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och 
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på 
genomförandet av den planerade vården. 
Vi valde slumpmässigt ut tio barn/unga som var placerade på familjehem, förstärkta 
familjehem samt institutionsplaceringar under år 2021 för närmare granskning. Av 
nedan tabell framgår om genomförandeplan fanns för de enskilda individerna samt om 
planen (målen) följts upp. Vi har inom ramen för denna granskning bett om att ta del av 
de två senaste uppföljningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Socialtjänstförordning (2001:937, SFS 2018:1935) 5 kap. 1 §. 
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Barn/den 
unge 

Finns genomförandeplan 
(GP) upprättad? 

Finns adekvat uppföljning av GP (två senaste 
uppföljningarna)? 

1 Nej. Finns GP dock giltig 
t.o.m. 2016 

Ja, dock ej i anvisat uppföljningsdokument. Datum 
för uppföljning framgår ej tydligt. 

2 Ja Ja  
3 Ja Ja. Datum för uppföljning framgår ej tydligt. 
4 Nej Nej 

5 Ja Ja, dock ej i anvisat uppföljningsdokument. Datum 
för uppföljning framgår ej tydligt. 

6 Ja Ja 

7 Ja Nej, vi har endast tagit del av en uppföljning. 
Uppföljning har ej skett i anvisat dokument.  

8 Nej Ja, trots att det saknas GP. Uppföljning har ej skett 
i anvisat uppföljningsdokumntet. 

9 Ja Ej aktuellt då placeringen skett mindre än 6 
månader tillbaka i tiden.  

10 Nej Ja, trots att det saknas GP. Uppföljning har ej skett 
i anvisat uppföljningsdokumntet. 

Av de tio barn/unga som valdes ut via stickprovskontroller hade sex aktuella 
genomförandeplaner.  
En av stickprovskontrollerna påvisade att barnet/den unga hade en genomförandeplan 
som sträckte sig till år 2016 trots att barnet, vid tidpunkten för granskningen, 
fortfarande var placerad (nr 1 ovan). Däremot har uppföljning av insatsen skett.  
I ett av fallen har vi enbart tagit del av en uppföljning (nr 7). 
Uppföljning ska enligt kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats ske i anvisat 
uppföljningsdokument. I fem av de granskade fallen användes inte 
uppföljningsdokument (nr 1, 5, 7, 8 samt 10).  
Datum för uppföljning var i flertalet handlingar svåra att utläsa dock uppger 
verksamhetsföreträdare att detta är tydligt i verksamhetssystemet. Vid efterfrågade 
kompletteringar fick vi dock information om när i tiden uppföljningen skett. 

4.4.1.2 Vårdplan 
Vårdplanen ska beskriva vilken vård som barnet/den unga behöver och det ska gå att 
utläsa när vården är uppfylld. En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket SoL ska, om 
det inte möter särskilda hinder, beskriva;21 
1. de särskilda insatser som behövs, 
2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra 
närstående ska ordnas, 

 
21 Socialtjänstförordning (2001:937, SFS 2018:1935) 5 kap. 1 §. 
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3. målet med vården, och 
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes vårdnadshavares 
syn på den planerade vården. 
Vi genomförde stickprovskontroll av tio ärenden som var placerade år 2021 på 
familjehem, förstärkta familjehem och institutionsplaceringar. Av nedanstående tabell 
framgår en sammanställning; om det fanns en upprättad vårdplan samt om vårdplanen 
(målen) följdes upp. Vi har inom ramen för denna granskning bett om att ta del av de 
två senaste uppföljningarna.  

Barn/den 
unge 

Finns upprättad vårdplan 
(VP)? 

Finns adekvat uppföljning av VP (två senaste 
uppföljningarna)? 

1 Ja, från 2015 Ja, dock ej i anvisat uppföljningsdokument. 
2 Ja Ja  
3 Ja Ja. Datum för uppföljning framgår ej tydligt. 
4 Ja Ja 

5 Ja Ja, dock ej i anvisat uppföljningsdokument. Datum 
för uppföljning framgår ej tydligt. 

6 Ja Ja 

7 Ja Nej, vi har endast tagit del av en uppföljning. 
Uppföljning har ej skett i anvisat dokument.  

8 Ja Ja, dock ej i anvisat uppföljningsdokument. Datum 
för uppföljning framgår ej tydligt. 

9 Ja Ej aktuellt då placeringen skett mindre än 6 
månader tillbaka i tiden.  

10 Nej Ja, trots att det saknas VP. Uppföljning har ej skett 
i anvisat uppföljningsdokumntet. 

I den substansgranskning som genomfördes hade nio av tio barn/unga en upprättad 
vårdplan (nr 10 ovan saknade en vårdplan).   
Enligt kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats ska uppföljning ske enligt anvisat 
uppföljningsdokument. I fem av de granskade fallen användes inte 
uppföljningsdokument (nr 1, 5, 7, 8 samt 10).  
I flertalet av uppföljningarna var det svåra att utläsa när, dvs. vilket datum, uppföljning 
skett då detta inte framgick av dokumentationen vi tagit del av. Dock uppger 
verksamhetsföreträdare att detta är tydligt i verksamhetssystemet. Vid efterfrågade 
kompletteringar fick vi dock information om när i tiden uppföljningen skett. 

4.4.2 Kommentarer och bedömning – Vård- och genomförandeplan 
Det primära syftet med uppföljningen är, enligt Socialstyrelsen, att se till att vården är 
rättssäker och trygg och utgår från barnens och de ungas behov, med utgångspunkt 
från de vård- respektive genomförandeplaner som upprättats.22 Enligt den 

 
22 SOSFS 2012:11 
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dokumentation vi tagit del av saknades det genomförandeplaner för fyra av de tio 
granskade genomförandeplanerna samt att vårdplan saknades för en individ.  
Vi kan, utifrån den substansgranskning som genomförts, konstatera att 
Socialstyrelsens föreskrift samt de interna styrande- och stödjande dokumenten (se 
även avsnitt 4.2 ovan) inte efterlevs fullt ut. Vi rekommenderar därför, precis som vid 
de två senaste granskningarna (2016 och 2019) nämnden säkerställa att uppföljning av 
vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och följs upp enligt fastställt lagrum, 
förordningar samt styrande- och stödjande dokument.   
Utifrån de stickprovskontroller vi genomfört är vår bedömning att Socialtjänstlagens 
(SoL) 11 kap. 3 § inte efterlevs fullt ut. Vi rekommenderar därför, som vid de tidigare 
granskningarna, socialnämnden säkerställa att SoL efterlevs genom att alla barn/unga 
har en upprättad aktuell vård- och genomförandeplan samt att vård- och 
genomförandeplanerna följs upp med ett tydligt angivet datum för uppföljningen.   
Vid vår förra granskning framkom att målen var av svepande och allmän karaktär och 
inte gav en tydlig vägledning till utförarna vilket även gör uppföljningarna svåra. Vår 
bedömning idag är att målen fortfarande kan utvecklas och bli tydligare. Nämnden bör 
säkerställa att samtliga barn/unga har en aktuell vård- och genomförandeplan samt att 
målen i dessa är tydliga.  
Dokumentation av uppföljningarna görs på olika sätt, direkt i journalen alternativt i 
angivet uppföljningsdokument. För att säkerställa dokumentationen av uppföljning på 
ett likvärdigt sätt rekommenderar vi att uppföljning av vård- och genomförandeplaner 
sker på ett likformat sätt för alla barn/unga dvs. i uppföljningsdokumntet vilket 
kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats stipulerar ska användas. 
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår bedömning är att det till stor del finns styrande och stödjande dokument kopplat till 
granskningens syfte samt att det genomförts en del åtgärder efter den senaste 
granskningen (år 2019). Dock är de styrande och stödjande dokumenten inte 
tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller efterlevs fullt ut.   
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande 
saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en 
tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn 
och unga. Detta visade tydligt den substansgranskning som genomfördes av tio 
placerade barns/ungas vård- och genomförandeplaner. Fyra av tio placerade barn 
saknade genomförandeplan (40 procent att jämföra med 27 procent vid den tidigare 
granskningen 2019). Vidare saknade ett av tio barn/unga en vårdplan (samtliga hade 
en vårdplan vid den tidigare granskningen, dock var några vårdplaner då äldre 
exempelvis en var 28 år gammal).     
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, ”den röda 
tråden” (avsnitt 4.2). 

— säkerställa att Riktlinjer för myndighetsutövning efterlevs (avsnitt 4.2.1). 
— säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga 

efterlevs (avsnitt 4.2.2). 
— säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs (4.2.3). 
— säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn/unga har en upprättad 

aktuell vård- och genomförandeplan (avsnitt 4.4). 
— säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i 

enlighet med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument 
(4.4 samt 4.2).   

— säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt (avsnitt 4.4 
samt 4.2). 

— säkerställa att målen i vård- och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara 
(avsnitt 4.3). 

— kommunicera/implementera de styrande- och stödjande dokument till samtliga 
berörda i organisationen (avsnitt 4.2).  
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Uppföljande granskning av placeringar  
På vårt uppdrag har KPMG genomfört en uppföljande granskning av placeringar. Uppdraget in-
går i revisionsplanen för år 2022.  

Syftet med granskningen har varit att, med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes år 
2016 och 2019, bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och upp-
följning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande saknas flertalet 
vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig styrning och uppfölj-
ning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. Detta visade tydligt den sub-
stansgranskning som genomfördes av tio placerade barns/ungas vård- och genomförandeplaner. 
Fyra av tio placerade barn saknade genomförandeplan (40 procent att jämföra med 27 procent 
vid den tidigare granskningen 2019). Vidare saknade ett av tio barn/unga en vårdplan (samtliga 
hade en vårdplan vid den tidigare granskningen, dock var några vårdplaner i den tidigare gransk-
ningen äldre exempelvis en var 28 år gammal).     

Vidare är vår bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument kopplat till 
granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den senaste granskningen 
(år 2019). Dock är vår bedömning att de styrande och stödjande dokument som finns inte är tyd-
ligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller efterlevs fullt ut.   

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— ta ett helhetsgrepp över samtliga styrande- och stödjande dokument, ”den röda tråden”, 
— säkerställa att Riktlinjer för myndighetsutövning efterlevs, 
— säkerställa att fastslagen Riktlinjer placeringsbeslut gällande barn och unga efterlevs, 
— säkerställa att kvalitetsdokumentet Uppföljning av insats efterlevs, 
— säkerställa att Socialtjänstlagen efterlevs genom att alla barn/unga har en upprättad aktuell 

vård- och genomförandeplan, 
— säkerställa att uppföljning av vård- och genomförandeplaner sker systematiskt och i enlighet 

med enligt lagrum, förordningar samt styrande- och stödjande dokument,   
— säkerställa att dokumentation av uppföljning sker på ett likformigt sätt, 
— säkerställa att målen i vård- och genomförandeplanerna är tydliga och mätbara, 
— kommunicera/implementera de styrande- och stödjande dokument till samtliga berörda i orga-

nisationen.  
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Revisorerna kommer nogsamt följa upp vilka åtgärder nämnden vidtagit med anledning av denna 
granskning. 

 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från so-
cialnämnden önskas senast den 30 september 2022.   

 

 

 

För Piteå kommuns revisorer  
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Hälso- och sjukvård Tertialrapport 2 
 
 
Tertialrapport 2 2022 Hälso- och sjukvård 
 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet under innevarande tertial har präglats till stor del att lösa sommarbemanning samt även lösa 
ut den operativa delen av verksamheten under sommaren. Det har varit en utmaning att rekrytera 
sommarpersonal i den utsträckning vi behövt. Vi har inte nått så lång som vi önskat att få tag i 
bemanningspersonal utan fått lösa ut bemanningsproblem med det semestererbjudande vi har.  
 
Sommaren har generellt varit bra för de flesta delar i avdelningen. Enstaka enheter har haft den bästa 
sommaren på flera år vilket är glädjande. Rehabiliteringsensenheten har tyvärr haft en tuff sommar 
och då framför allt andra semesterperioden där det varit sjukskrivningar som gjort att det varit 
personalbrist.  
 
  
Ekonomi 
 
Vi har under perioden fått in drygt 5,2 miljoner via statliga stimulansmedel riktat till en god 
sköterskebemanning vilket var cirka 800.000 mer än vi räknat med vilket är glädjande. 4,4 miljoner av 
dessa medel redan var inräknade i prognosen med 2,2 miljoner för 2022 och 2,2 miljoner för 2023.  
 
Kvalitet och patientsäkerhet 
 
Under perioden har det upptäckts att det har varit personer som arbetet med delegerade HSL 
uppgifter utan giltig delegation, delegeringar utfärdade men mottagaren har inte skrivit på 
delegationen vilket gör den ogiltig. Detta har avvikelsehanterats samt även samverkats med berörda 
avdelningar. 
Under perioden har det även uppdagats att rehabiliteringsenheten inte hunnit med sina uppdrag och 
detta har resulterat dels i att ordinerad träning hos patient inte blivit utförd i den omfattning som den 
ordinerats. Ett arbete är uppstartat för att komma till rätta med detta.  
 
Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
 
Rekrytering av sjuksköterskor till särskilt boende för äldre går generellt bra. Vi har nu bara enstaka 
vakanser kvar och då har vi ett antal sjuksköterskor som är gravida eller föräldralediga.  
 
Det har varit en stor utmaning att lösa sommarbemanningen. Vi har inte kunnat få bemanningspersonal 
i den utsträckning som vi önskat. Detta har resulterat i att ordinarie personal sålt semesterveckor samt 
jobbat övertid vilket tär på personalen samt att det kommer ett ökat semesteruttag under hösten då 
den personal som jobbat extra under sommaren behöver få ut semester. 
 
Vi har under sommaren provat ett nytt arbetssätt med att anställa HSL-undersköterskor inom särskilt 
boende för äldre vars uppgift har varit att stötta och avlasta sjuksköterskorna under semestrarna. Vi 
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har med denna lösning även kunnat täcka korttidsfrånvaro av sjuksköterskor vilket minskat antalet 
extrapass med semestererbjudande. Arbetssättet har fallit väl ut och tanken är att vi skall använda oss 
av samma upplägg nästa sommar. 
Vi har även anställt en rehabiliterings assistent över sommaren och detta har fungerat bra och den har 
kunnat avlasta både arbetsterapeuter och fysioterapeuter under semesterperioderna och målet är att 
även nästa sommar använda oss av denna lösning.   
Under perioden har framkommit att vår rehabiliteringsenhet har problem att hinna med sitt uppdrag. 
Det har varit ordinationer av träning som ej utförts i den omfattning som den ordinerats. Det rör sig 
även om andra arbetsuppgifter där väntetiden är lång exempelvis utprovning av elrullstol där väntan 
kan vara upp mot ett år och i något enstaka fall över ett år. Det finns sedan tidigare en framtagen 
prioriteringsordning för hur rehabiliteringspersonalen skall arbeta och det har visat sig att de inte hinner 
utföra de lägst prioriterade uppgifterna inom rimlig tid. Ett arbete är uppstartat för att komma till rätta 
med detta. 
 
Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
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Tertialrapport 

T2 2022 

 

Tertialrapport T2 2022 SÄBO 
 

 

Sammanfattning 
Avdelningen har under perioden haft fortsatta svårigheter att rekrytera personal 

vilket tillsammans med den pågående pandemin inneburit stor belastning på 

verksamheten. Sjukfrånvaron har varit hög under vissa veckor även om sommaren 

har förlöpt förhållandevis bra, mycket tack vare att verksamheten aktiverat ett stort 

antal sommaravtal. Ordinarie personal har tillsammans med vikarier gjort ett 

fantastiskt arbete, inte minst under semesterperioden. 

 

Renoveringsarbeten vid de fastigheter som fått anmärkningar vid brandtillsyn har 

genomförts enligt plan. Renoveringen vid Berggården har varit omfattande men är 

nu färdigställd. Renoveringen vid Källbogården och Österbo är påbörjad och 

beräknas pågå under hela hösten. Vid Källbo renoveras även vissa ytskikt. 

 

Första spadtaget för Skogsgården är taget och markarbetet har påbörjats. Detta är en 

viktig milstolpe för avdelningen och utvecklingsarbetet har pågått under hela året. 

Munkberga har utbildats i Silviahemmets metodik och certifieras i september 2022. 

Vid Ängsgården är målsättningen att nå en stjärnmärkning. Samtliga SÄBO ingår i 

den systematiska och yrkesmässiga handledningen av personalen. Vid samtliga 

verksamheter pågår förbättringsarbeten. 

 

Avdelningen har ingått ett samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet och 

påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att bygga upp ett 

kompetenscenter. Evidens och forskning är tänkt att integreras med avdelningens 

verksamhet. 

 

Verksamheten visar ett negativt resultat gentemot budget vid juli månads utgång 

men prognosen för året ligger fortsatt kvar på +/- 0 kr. 

 

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

på de aktiviteter som finns i den ekonomiska handlingsplanen och bedömningen är 

att dessa har genomförts enligt plan: 

 

• Den viktigaste åtgärden att säkra kompetens och förmåga när det gäller 

bemanningsekonomi/schemaläggning. Utbildningsdagar är inplanerade för nya 

chefer men även förändrat arbetssätt för analys och uppföljning. 

• Avdelningen har inrättat ett avdelningsgemensamt nätverk för att stödja 

schemaläggning och samplanering. Nätverksträffar har genomförts under perioden 

liksom pulsmöten. 
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Verksamheten visar ett negativt resultat gentemot budget vid juli månads utgång 

men prognosen för året ligger fortsatt kvar på +/- 0 kr.  

 

Aktuell handlingsplan: Ekonomisk handlingsplan. 

 

 

Kvalitet och patientsäkerhet 
 

Systematisk handledning 

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

när det gäller yrkesmässig handledning i omvårdnad och omsorg. Denna 

handledning pågår under hela 2022 och involverar samtliga SÄBO. Planen är att 

fortsätta även under 2023. 

 

Stjärnmärkt och Silviahemmet 

Vid Ängsgården har en utvecklings- och utbildningssatsning påbörjats som ska 

leda till att boendet blir stjärnmärkt. Vid Munkberga har vi genomfört en utbildning 

i Silviahemmets metodik för all personal. Certifiering sker i september 2022. 

 

Förbättringsarbetet i verksamheten 

Vid varje SÄBO pågår ett myller av förbättringsaktiviteter utifrån de specifika 

förutsättningar som råder i verksamheten. Som exempel kan nämnas att införandet 

av BPSD fortsätter liksom implementering av planeringsverktyget Senovic.  

 

Roknäsgården arbetar vidare med projektet renodling av roller. Flera hus arbetar 

med att förbättra introduktion av nyanställd personal och att utveckla 

handledarskap. Samtliga arbetar vidare med värdegrundsarbete och aktiviteter för 

att nå målen. Utvecklingsarbetet omfattar fortsatt utveckling av 

kontaktpersonrollen vilket är ett avdelningsgemensamt arbete.  

 

Ett strukturerat samarbete mellan SÄBO och HSL har startats upp för att utveckla 

samverkan mellan avdelningarna och för att stärka ett teambaserat arbetssätt.  

 

Aktuella handlingsplaner: Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet samt 

avdelningens och lokala aktivitetsplaner för resp SÄBO. 

 

Arbetsmiljö/kompetensförsörjning 
 

Ansträngt personalläge 

Det ansträngda personalläget har varit kännbar under perioden. Bristen på vikarier 

är påtaglig och stora ansträngningar har gjorts för att rekrytera vikarier till 

sommarperioden. Under andra semesterperioden har läget varit särskilt ansträngt p 

g a hög smittspridning av COVID. Sommaren har gått relativt bra tack vare att 

avdelningen aktiverat ett stort antal sommaravtal men också genom ett fantastiskt 

arbete av både ordinarie personal och vikarier.  

  

Kompetensförsörjning 

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

inför. Planen innehåller prioriterade aktiviteter och ska genomföras från och med 

augusti 2022.  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsplatsträffar har genomförts enligt plan liksom medarbetarsamtal. Därtill 

arbetar varje SÄBO med friskfaktorer och hälsofrämjande arbete. Under våren har 

APT-kit tagits fram som syftar till att utveckla arbetsplatsträffar för högre 

delaktighet och medledarskap.  

 

 

Övriga händelser av särskild vikt under perioden 
 

Skogsgården – nytt demensboende 

Första spadtaget för Skogsgården är taget och markarbetet har påbörjats. Detta är 

en viktig milstolpe för avdelningen och utvecklingsarbetet har pågått under hela 

året. Projektet går nu in nästa fas där själva utformningen av kompetenscentret 

kommer att prioriteras med bland annat fokus på utbildningsinsatser för personal 

och samverkansfrågor med civilsamhället.   

 

Samverkan med LTU 

Ett samverkansavtal har upprättats med LTU där avdelningen gemensamt utvecklar 

kompetens inom äldreomsorgen. Evidens och forskning integreras i verksamheten 

och ska säkra kvalitet och kompetens inför framtiden. 

 

Underhåll och renovering 

Aktuella fastighets- och renoveringsprojekt är Källbogården, Berggården och 

Österbo. Vid Berggården har ett omfattande arbete genomförts för att leva upp till 

krav i brandsäkerhet. Även vid Källbo ska sprinklers installeras p g a anmärkningar 

i brandskyddet. Vid Källbogården renoveras även vissa ytskikt. Österbo startas upp 

under augusti 2022 och är även detta föranlett av brister i brandskyddet. 

 

Livskvalitet hela livet – ett samverkansprojekt 

Projektet ”Livskvalitet - hela livet” har pågått sedan 2020 och utgör ett 

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

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

Betaniastiftelsen kommer att utbilda kulturombud vid varje SÄBO under hösten.  

 

Avdelningen Särskilt boende för äldre 

 

 

 

Magdalena Jonsson 

Avdelningschef 

Page 136 of 256



 
Ärende 15 

Tertialrapport 2, 2022 
Stöd till funktionsnedsatta 
 

Page 137 of 256



Tertialrapport 2 maj - augusti 2022 
Stöd till funktionsnedsatta 
  
Sammanfattning: 
Under tertial 2 har sjukfrånvaron lättat, vilket har resulterat i att kompetensförsörjningen inte 
varit lika utmanade som under tertial 1. Under maj – juni ersatte ordinarie personal majoriteten 
av behoven, under juli -augusti har behoven ersatts både av ordinarie och vikarier.  Vi har under 
perioden haft få brukare med bekräftad covid-19, sjukfrånvaro hos medarbetare med bekräftad 
covid-19 har minskat. 
Korttidsverksamhetens bemanningsproblem har under senare delen av tertial 2 lättat, detta 
hänger ihop med att 1 brukare med beslut om 14 dygn/månad upphört.  
Sommarsemesterplaneringen har varit ansträngd, främst inom personlig assistans, alla behov 
blev inte tillsatta med sommarvikarier samt att en ärende påtagligt förändrats. 
 
Ekonomi 
För att möta beslutet att minska nyttjande av tim. vikarier har ytterligare en resursperson 
anställts inom avdelningen vilket innebär att vi nu har tre resurspersoner som jobbar 100% med 
riktat uppdrag att täcka frånvaro.  
Inom personlig assistans har ett ärende förändrats påtagligt och arbetsmiljön därefter, i väntan 
på försäkringskassan och/eller kommunens utredning om utökad assistans har vi själva måsta 
ta kostanden för ökad bemanning- ur ett arbetsmiljöperspektiv.  
Vår totala prognos för avdelningen är Pers ass: +0,5 mkr, Korttids: -1mkr, total prognos:         
-0,5mkr  
Kostnader för sommarens planerade sommarerbjudanden beräknar vi till ca 165 tkr. Kostnad 
för sommarerbjudande som uppkommit oplanerat beräknar vi i skrivande stund till mellan 75 -
100 tkr. 
 
Kvalitet och Patientsäkerhet 
Egenkontroll av LSS/Sol visar på varierande kunskapsbrister inom journalanteckningar, 
genomförandeplaner/mål/målbeskrivning samt arbetsbeskrivning (PPP). Brister finns att skriva 
i rätt lagrum, att skriva journalanteckning- händelse av vikt samt att förstå 
genomförandeplanens syfte och dess tänkta innehåll. Vidtagen åtgärd är 
dokumentationsombudets insatser, kvalitetsgrupper samt kunskapsklyftande åtgärd på APT av 
enhetschef.  
Egenkontroll av Patientsäkerhet visar på förbättringsområden gälladen användning av 
plastförkläden, handsprit före vårdnära arbete samt ringar, klockor och korta naglar. Åtgärder i 
form av dokumentationsombudets insatser, fortsatt dialog med våra medarbetare på APT, 
kvalitetsgrupp samt genomförande av självskattningstest under tertial 3. 
Egenkontroll av avvikelser visar på behov på genomgång av rutiner för avvikelserapportering och 
hantering. 
Egenkontroll av klagomål och synpunktshantering visar på behov av kompetenshöjande insats för 
enhetscheferna, vilka sedan för ut i verksamheten.  
Egenkontroll av basala hygienrutiner visar på behov av förbättrande insatser gällande 
smycken- ringar och armband, långa naglar och nagellack. Förstå vikten av att sprita händerna 
vid rätt tillfällen, använda förkläden.  
Egenkontroll av barnkonventionen, under hösten kommer upprättande av handlingsplan och 
implementera syn/förhållningssätt både inom korttidsverksamheten och personlig assistans att påbörjas.  
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Arbetsmiljön/kompetensförsörjning  
Enhetschefer: 
Arbetsmiljö för enhetscheferna har under periodens första del varit ansträngd utifrån stor 
press och oro för hur man ska komma att klara behoven för sommarsemestrar. När vi klev in i 
semesterperioderna så har belastningen lättat men fortfarande utmanade gällande att lösa den 
daglig frånvaron. Enhetscheferna har under semesterperioderna täckt upp för varandra, vilket 
har inkluderat korttidsverksamheten. Daglig avstämning och gemensam samplanering/arp av 
verksamhetens behov har resulterat till en hållbar arbetsmiljö för enhetscheferna i sommar.   
 
Vi har ett antal medarbetare som slutit an till semestererbjudande under pågående 
semesterperioder, vilket har varit stor hjälp.  
Personlig assistans: 
Arbetsmiljö- för våra medarbetare har under våren varit pressad och stressad utifrån känslan; 
kommer jag få semester eller inte. Många semesterveckor är löst med sommarerbjudande. 
Sjukfrånvaron har allteftersom under perioden lättat, vilket kan läsas i tabellen nedan. Dock 
har perioden varit fortsatt ansträngd utifrån att många arbetspass inte kunnat lösas med hjälp 
av vikarier utan istället av tillsvidareanställda.  
En brukares hälsoläge har från april påtagligt försämrats vilket i hög grad har påverkat 
arbetsmiljön hos medarbetarna, ett resultat av detta är att 3 medarbetare har valt att sluta sin 
anställning i ärendet. Svår bemanningssituation i ärendet under sommaren pga 3 vakanser.  
Korttidsverksamhet:     
Arbetsmiljö- för medarbetare har arbetsbelastningen psykosocialt och fysiskt ökat påfallande 
det senast året, vi ser kopplingar mot hemmaplanslösningar samt brukare med särskilda behov 
vilka bla kan kräva extra bemanning, ensamvistelse eller begränsad och/eller anpassa vilka 
brukare som vistas tillsammans. Under senare delen av perioden har arbetsbelastningen lättat, 
vilket beror till stor del på att en resurskrävande brukare inte längre vistas hos oss. Att 
verksamheten under tertial 1 och 2 minskats med tre brukare (resurskrävande) möjliggör för 
oss att nu ligga i linje med lagd personalbudget. 
Uppdragsbekräftelse med Previa är underskriven där man tillsammans kommer jobba med 
kartläggning av den organisatoriska och social arbetsmiljön inom korttidsverksamheten. 
Påbörjas under hösten. 

 
 
Kompetensförsörjning: 
Maj och juni månad har i huvudsak bestått i att jobba med sommarrekrytering för båda 
verksamheterna. Korttidsverksamheten blev tidigt färdig, fick dock redan innan 
semesterperioden började gå till ett avslut med en vikarie. Inom personlig assistans har 
bemanningsläget inför sommaren varit mer ansträngd, fick inte vikarier till alla behov. 
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Enhetscheferna har gjort ett fantastiskt arbete med att lösa alla pass man har bla pussla om i 
scheman, man har tecknat ytterligare sommarerbjudanden.  
Den frånvaro som uppstått under semesterperiod har ersatts både av vikarier och av ordinarie 
medarbetare, vissa dagar har gått lättare att lösa medan andra har varit mera utmanande för 
enhetscheferna. 
 
Övriga särskilda händelser av vikt under perioden 
Inom personlig assistans har 2 brukare varit sjuka med bekräftad covid-19, situationen har 
även lättat kopplat till medarbetarna, få har insjuknat med bekräftad civid-19. 
Mötesplatsen- Kaleido, hade sommaravslutning den 2 juni med korvgrillning och tipsrunda på 
Norrstrand. 20 brukare, personal och närstående deltog.  
Närstående/godeman till 4 brukare där 3 har privat assistansanordnare och 1 är ett nytt ärende 
har under perioden kontaktat avdelningschef med funderingar om kommunen som 
assistansanordnare. En brukare dvs ett ärende där har godeman lämnat besked om att man väljer 
kommunen som assistansanordnare. Övriga lämnar besked under hösten.   
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 Socialtjänsten 
 

Tjänsteskrivelse 
 
Datum: 2022-07-25 
Dnr:  

  

Förändring av delegationsordning  
 
Förslag till beslut 
 
Att socialnämnden beslutar enligt förslag nedan 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

A 3.1 
 
 
 
 
 
 
F 6 
 
  

Beslut om 
anmälan till 

överförmyndare 
om behov av 
godman eller 

förvaltare 
 

Beslut om 
ekonomiskt 
bistånd till 

övriga skulder 

5 kap 3 § 
pkt  
1 SoF 
 
 
 
 
4 kap 1§ 
och 2§ SoL 
  

Handläggare 
STF 
 
 
 
 
 
Enhetschef STF 
 
    

 
 
Ärendebeskrivning 
A 3.1 Handläggare STF saknas som delegat i dessa ärenden. 
 
F 6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder över 1000 kr, delegat Enhetschef. Vid avslag till 
övriga skulder, delegat handläggare. Vid bifall till övriga skulder under 1000 kr, delegat handläggare.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Inger Blomqvist 
Enhetschef Stöd till försörjning 
Socialtjänsten
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Inledning 
I Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1§ anges Socialtjänstens övergripande mål. 
Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på 
respekt för människornas självbestämmande och integritet. 

 
Riktlinjernas syfte och tillämpning 
Handläggare som utreder och fattar beslut om bistånd arbetar utifrån denna riktlinje som är 
Socialnämndens styrdokument. 
Riktlinjen bidrar till mer enhetliga bedömningsgrunder för handläggaren så att likställighet och 
rättssäkerhet garanteras.   

 
Socialtjänstlagen 
Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1§ SoL, där det står att, den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin 
försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde personen ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

 
Barnperspektivet 
Barnets bästa ska alltid beaktas enligt 1 kap. SoL. 
Särskild hänsyn ska alltid tas vid bedömning av förmedlingsmedel då barnets situation ska beaktas. 

 
Förmedlingsmedel 
Förmedlingsmedel (egna medel), är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Den enskilde personen ska 
klara sin försörjning genom att handläggaren på Stöd till försörjning, förmedlar egna medel. 
Biståndsbeslutet ska vara tidsbegränsat till maximalt 1 år. Under detta år ska personen ges aktivt stöd 
av handläggaren i förmågan att hantera sina egna inkomster. Finns behov av att förlänga 
förmedlingsmedel ska ny utredning göras då tidsbegränsningen går ut. 
Förmedlingsmedel ska hanteras med stor restriktivitet. 
 
Uppgiften är likvärdigt med sysslomannaskap och är reglerat i 18 kap. handelsbalken. Det innebär en 
redovisningsskyldighet som innefattar redovisning av inkomster och utgifter till den enskilde 
personen.  
Socialnämnden har en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den enskilde personen har 
behov av god man eller förvaltare enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen (SoF). 
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Regler om god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB) 
 
I 11 kap. 4 § FB finns reglerat om någon som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom 
eller sörja för sin person, så ska rätten att besluta om att anordna godmanskap finnas. 

 
Syfte med förmedlingsmedel 
Den enskilde personen ska på sikt ta hand om och ansvara för sin egen ekonomi. Alternativt få hjälp 
att ansöka om godman eller förvaltarskap. 

 
Handläggning och dokumentation 
Ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett bistånd enligt 4 kap. 1 § i SoL. och beslut fattas 
enligt gällande delegationsordning. Om rätt till förmedlingsmedel finns ska beslut tas enligt 4 kap. 1 
§ SoL. Om rätt till förmedlingsmedel inte föreligger ska Socialnämnden, liksom i andra 
biståndsärenden, fatta ett avslagsbeslut samt lämna besvärshänvisning. 
 
Dokumentationsskyldighet gäller även för förmedlingsmedel och finns reglerad i Socialtjänstens 
verksamhet i 11 kap. 5 och 6 § SoL. Det innebär att löpande journalanteckningar ska föras, reglerna 
om insyn i akten samt rätten att få anteckningar tillförda till akten ska tillämpas. Arbetet ska präglas 
av kvalité och säkerhet enligt 3 kap. 3 § SoL. 

 
Period för vilket beslutat fattats samt uppföljning 
Varje beviljat beslut om bistånd avseende förmedlingsmedel gäller under max 1 år. 
I genomförandeplanen ska det planeras för en tidpunkt då uppföljning ska ske. Vid behov av 
förlängning ska biståndet omprövas. 

 
Kriterier 
Beslutsfattaren ska ha försäkrat sig om att den enskilde personen har provat andra sätt för att komma 
till rätta med sin ekonomi såsom budget- och skuldrådgivning, autogirobetalning och hjälp av 
anhöriga. Om dessa tillvägagångssätt inte har haft effekt på den enskilde personens ekonomi kan 
förmedlingsmedel bli aktuellt.  
 
En förutsättning för insatsen är också att den enskilde personen har förmåga till insikt i sin egen 
privatekonomi. Planeringen av insatserna ska utformas så att målet är att den enskilde personen på 
sikt kan ta eget ansvar, följa planering och se till att räkningarna betalas i tid. 
 
Finns behov av god man eller förvaltare är förmedlingsmedel endast ett bistånd i avvaktan på detta 
stöd. 
I de fall den enskilde personen har mycket svårt att sköta sin ekonomi under en längre tid ska 
anmälan om god man eller förmyndare skickas till Överförmyndarnämnden, enligt 5 kap. 3 § 
Socialtjänstförordningen (SoF).
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Samhällsbyggnad

• Grunder till ombyggnation
• Foton
• Effekt
• Utformning
• Parkeringsfrågan
• Omvärldsspaning
• Tidplan
• Frågor / Synpunkter

Ombyggnation Lillbrogatan-
Hamngatan
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Samhällsbyggnad

Grunder till ombyggnation

Gatan är behov i av ombyggnation eftersom den tekniska Gatan är behov i av ombyggnation eftersom den tekniska 
livslängden är slutlivslängden är slut

Ur ÖP2030:Ur ÖP2030:
““I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
prioriteras och gatumiljö  ska vara funktionell för prioriteras och gatumiljö  ska vara funktionell för 
varutransporter…” varutransporter…” 

“Parkering ska i första hand ske i parkeringshus som ger hög “Parkering ska i första hand ske i parkeringshus som ger hög 
nyttjandegrad och i andra hand kvartersmark”nyttjandegrad och i andra hand kvartersmark”

Stadens golv – Gestaltningsförslag  för centrala Piteås gatumiljöerStadens golv – Gestaltningsförslag  för centrala Piteås gatumiljöer
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Samhällsbyggnad

Foton
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Samhällsbyggnad

• Gaturum - Livsrum
• Trivsammare miljö
• Attraktivare stadskärna
• Renare luft
• 120 st nya cykelparkeringar
• Tryggare och säkrare för oskyddade trafikanter
• Drift och underhåll
• Färre parkeringar

Effekt

Illustration av Prioritetsordning mellan transportslagen
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Samhällsbyggnad

Styrande dokument samt andra stödjande dokument
Utformning

Page 159 of 256



Samhällsbyggnad

Lillbrogatan

Hamngatan

Prästgårdsgatan

Stadens golv

Lillbrogatan
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Samhällsbyggnad

Parkeringsfrågan
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Samhällsbyggnad

Omvärldsspaning
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Samhällsbyggnad

• Samråd maj - juni 2022
• Projektering juni - nov 2022
• Presentation av framtagna handlingar okt 2022
• Upphandling dec 2022 – jan 2023
• Ombyggnation maj – okt 2023

Tidplan
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Samhällsbyggnad

Frågor / synpunkter
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 85 
 

Program för etableringar 
Diarienr 22KS270 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Program för etableringar. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till program för etableringar är framtaget som ett komplement till gällande 
näringslivsprogram. Programmet beskriver de grundförutsättningar som gäller vid arbetet med 
externa etableringar. Programmet är en vägledning i det prioriteringsarbete som löpande sker i 
samband med externa prospekt och ska också peka ut vilka övergripande prioriteringsgrunder 
som kommunen arbetar efter. 
 
Syfte och målsättning 
Piteå ska, såväl av internationella som av lokala företag, uppfattas som en etableringsort med 
tydliga visioner, en stark framtidstro, handlingskraft och ett enkelt och professionellt 
bemötande. 
 
Etableringsarbetets övergripande syfte är att bidra till att Piteå kommun ska uppnå 
befolkningsmålet. Därutöver ska det stödja de övergripande målen om jämställdhet, mångfald 
och hållbarhet samt att Piteå ska vara en attraktiv ort för företagande och vara Sveriges 
barnvänligaste kommun. 
 
Specifika mål för etableringsarbetet till 2026 
-Attrahera ytterligare 500 nya arbetstillfällen till Piteå inom tjänstesektorn i syfte att förbättra 
branschbalansen, dvs balansen mellan ortens branscher, industri- och tjänsteföretag. 
 
-Attrahera ytterligare 300 nya arbetstillfällen till Haraholmens Industriområde kopplat till den 
gröna industriella omställningen. 
 
Näringslivsavdelningen ansvarar genom Näringslivschef/etableringsansvarig för att internt 
och externt koordinera det löpande etableringsarbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med 
politisk ledning, kommunchef, berörda förvaltningar, kommunala bolag och berörda 
intressenter. ”Team Piteå” är arbetsnamnet på en skräddarsydd grupp som skapas utifrån de 
specifika behov som uppdagas vid större förfrågningar. 
 
Dialog och inhämtande av synpunkter på programmet har skett med Näringslivsrådet. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V), Mats Dahlberg (MP) och Karl-Erik 
Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att under rubrik Arbetssätt och 
prioriteringar, stycke två ändra meningen till: Syftet är att snabbt få en överblick av 
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

prospektets behov av infrastruktur i form av mark, logistik, el, vatten, tillstånd, finansiella 
möjligheter etc. 
  
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Återremittera ärendet för att omarbeta 
programmet för en mer realistisk syn på företagsamhet och mindre styrd inriktning av företag 
som räknas som välkomna i Piteå. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  
Ordföranden finner att det därefter endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Program för etableringar 
 
 
Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 92 
 

Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och 
Piteförslag 
Diarienr 22KS197 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och 
Piteförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt, till 
Kommunfullmäktige vid två tillfällen per år. 
 
Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2021, § 
216. 
 
Dessutom ska Kommunstyrelsen och övriga nämnder redovisa alla publicerade Piteförslag 
som inte gått till beslut, till Kommunfullmäktige två gånger per år. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner, 
medborgarförslag och Piteförslag. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning motioner och medborgarförslag, obesvarade 
 Piteförslag, publicerade obesvarade 

 
 
Paragrafen är justerad 
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Program för etableringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Program för etableringar Program 2022-06-20 § 85 Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 1 22KS270 2026-06-30 
Dokumentinformation Program för fler nya företagsetableringar 
Dokumentet gäller för Kommunens medarbetare i etableringsfrågor 
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Inledning 
Detta program ska beskriva de grundförutsättningar som gäller vid arbetet med externa 
etableringar. Den ska också vara en vägledning i det prioriteringsarbete som löpande sker i 
samband med externa prospekt och också peka ut vilka övergripande prioriteringsgrunder som 
kommunen arbetar efter. Etableringsplanen ska betraktas som ett komplement till 
Näringslivsprogrammet. 

Syfte och målsättningar 
Piteå ska, såväl av internationella som av lokala företag, uppfattas som en etableringsort med 
tydliga visioner, en stark framtidstro, handlingskraft och ett enkelt och professionellt 
bemötande. 
 
Etableringsarbetets övergripande syfte är att bidra till att Piteå kommun ska uppnå 
befolkningsmålet. Därutöver ska det stödja de övergripande målen om jämställdhet, mångfald 
och hållbarhet samt att Piteå ska vara en attraktiv ort för företagande och vara Sveriges 
barnvänligaste kommun. 

Specifika mål för etableringsarbetet till 2026 

- Attrahera ytterligare 500 nya arbetstillfällen till Piteå inom tjänstesektorn i syfte att 
förbättra vår branschbalans, dvs balansen mellan ortens branscher, industri- och 
tjänsteföretag. 

 
- Attrahera ytterligare 300 nya arbetstillfällen till Haraholmens Industriområde kopplat 

till den gröna industriella omställningen.  

Bakgrund till etableringsarbetet 
Det förutspås en tillväxt på 50 000 - 100 000 nya människor i Norra Sverige kommande 
decennier. Piteå har reviderat sina fastslagna befolkningsmål, 46 000 människor till 2030 och 
50 000 invånare år 2040. Gigantiska investeringar pågår och planeras. Markbygden 1101, 
Northvolt, H2GS, LKAB, Hybrit och Norrbotniabanan är exempel på satsningar som är och 
kommer att vara lok i den gröna omställningen och som kommer att utveckla och förändra 
samhället på många plan.  
 
En relativt stor del av befolkningen i Piteå kommun är verksamma inom tillverkningsindustri 
och produktion, exempelvis inom pappers- och träindustri, produktion av förnybara drivmedel, 
produktion av förnybar energi etc. Flera av de nya branscher som nu växer fram i den gröna 
industriella omställningen finns också inom detta segment, till exempel produktion förnybar el, 
stål, batterier, vätgas etc. 
 
Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska omvärldsläget kan investeringstakten komma att 
påverkas och det kan leda till att antalet internationella förfrågningar inom området 
tillverkning/industri minskar under kommande år. Det rådande läget försvårar arbetet för 
internationella etablerare att göra kostnadskalkyler för en specifik etablering då priserna på 
drivmedel, råvaror, el, metaller etc. svänger kraftigt och tillgången i vissa fall kan vara osäker. 
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Piteå kommun ser dock en fortsatt stark efterfrågan från lokala, tillverkande företag på nya 
verksamhetsytor och industrilokaler. Det är också en ökande efterfrågan från tjänsteföretag på 
kontorslokaler i centrala lägen.   

Etableringsarbetets grundförutsättningar 

Näringslivsavdelningen ansvarar genom Näringslivschef/etableringsansvarig för att internt och 
externt koordinera det löpande etableringsarbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med politisk 
ledning, kommunchef, berörda förvaltningar, kommunala bolag och berörda intressenter. 
”Team Piteå” är arbetsnamnet på en skräddarsydd grupp som skapas utifrån de specifika behov 
som uppdagas vid större förfrågningar. 
 
Att stärka Campus Piteå/Acusticum med fler utbildningsanordnare, nya utbildningar, nya 
företag och ny forskning är högt prioriterat och arbetet sker i nära samverkan med bl.a. 
Campusutvecklare och Piteå Science Park.  
 
Vidare är attraktiva lokaler i centrala lägen efterfrågat av tjänsteföretag. Här ska kommunen 
stärka samarbetet med fastighetsägarna. 
 
Det finns idag enligt Vattenfall och Pite Energi max 60 MW tillgängligt i Piteå till år 2028. 
 
Att aktivt arbeta med såväl ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet är centralt.  

Analysmodell för branschbalans 
Piteå kommun kommer att använda externa, etablerade analysverktyg när branschbalans 
analyseras. I detta etableringsprogram har kommunen använt Bisnode näringslivsanalysmodell, 
i denna delas arbetslivet upp i tre delar.  
 
1. Tillverkande branscher (grön) - här är Piteå kommun mycket starka idag. De tillverkande 

företagen och industrierna utgör i hög grad grunden för kommunens försörjning. Intressanta 
nya prospekt växer fram, vilka ofta kopplas till den gröna omställningen. 
   

2. Företagsstödjande branscher (gul) - branscher som stödjer den tillverkande sektorn. Här 
avses t.ex. IT/Telecom, Kreativa Näringar, Logistik, Finans och Försäkring etc.  

 
3. Ortstjänster (röd) - skapar attraktivitet att bo i kommunen eller regionen. Här avses t.ex. 

detaljhandel, utbildning, sport, kultur, fritid etc. Senaste handelsindex visar på en stor 
tillväxtpotential inom handelssektorn för Piteå. 
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Nuvarande Branschbalans 

 
I en modern kommun med god attraktionskraft och stark tillväxt så är arbetsställena fördelade 
med ungefär 1/3 inom respektive sektor (se tabell ovan). Piteå har alltså stor tillväxtpotential 
inom områdena Företagsstöd och Ortstjänster. Enligt näringslivsanalysen är en tillväxt på ca 
500 tjänster önskvärd och möjlig. 

Framgångsfaktorer för ett stärkt etableringsarbete 
Piteå konkurrerar ofta regionalt, nationellt eller ibland internationellt när det gäller att attrahera 
externa etableringar. Piteå kommun ska jobba efter nedanstående kända framgångsfaktorer:  
  

- Att tydligt visa på en helhetsbild där relaterade frågor synliggörs - boendemöjligheter, 
kvalitet inom utbildning och omsorg, fritidsutbud mm - blir allt viktigare. 

 
- Att samtliga människor som är inkopplade från Piteå Kommun, de kommunala bolagen 

och näringslivet uppvisar stort personligt engagemang och en professionalism vid 
etableringsarbetet.  

 
- Att planmässiga och infrastrukturella förutsättningar finns på plats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och de kommunala bolagen arbetar intensivt med detta.   
 

- Att det finns ”En väg in”. Det uppskattas såväl av befintligt näringsliv som av externa 
aktörer. 

Arbetssätt och prioriteringar 
Förstudie ska alltid göras i tidiga skeden vid stora eller strategiska prospekt. Det bör göras med 
stöd av en handfull enkla prioriteringsgrunder. Med tanke på att det finns begränsade resurser 
för etableringsarbetet, såväl personella, ekonomiska som infrastrukturella, är det viktigt att 
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kunna rikta tid och pengar på de prospekt och förfrågningar som bidrar till Piteås utveckling på 
bästa sätt.  
 
När nya större prospekt initieras, ansvarar Näringslivsavdelningen för att göra en 
snabbscanning av utmaningar och möjligheter med aktuellt prospekt. Denna scanning sker 
inom 1 - 2 veckor och blir ett stöd i det fortsatta arbetet för politisk ledning, kommunledning 
och andra berörda. Syftet är att snabbt få en överblick av prospektets behov av infrastruktur i 
form av mark, logistik, el, vatten, tillstånd, finansiella möjligheter etc. samt vad prospektet 
genererar i form av nya arbetstillfällen, utveckling av våra befintliga företag, möjligheter till 
inflyttning, teknisk utveckling etc. 
 
Förstudien visar i ett tidigt skede av processen om det finns rimliga, faktiska förutsättningar att 
gå vidare med prospektet eller inte. Den visar också vilken grad av seriositet och 
professionalism som de människor och företag som står bakom ett visst prospekt uppvisar.   
 
Säkerhetsfrågan ska alltid behandlas i en förstudie. Vid osäkerhet i ett specifikt prospekt ska 
kontakt ske med kommunens säkerhetschef för en dialog.  

Övergripande prioriteringsgrunder i etableringsarbetet 

De prospekt som bedöms ge bäst effekt för Piteå totalt sett uppfyller minst en, men helst flera 
av nedanstående prioriteringsgrunder: 
 

A) Prospekt som tydligt stärker förutsättningarna för befintligt näringsliv i Piteå.  
 

B) Prospekt som förbättrar branschbalansen. 
 

C) Prospekt som underlättar inträdet på arbetsmarknaden för grupper/individer som har 
särskilt svårt att få ett arbete.  

 
D) Prospekt som, på ett optimalt sätt, nyttjar befintliga infrastrukturella förutsättningar i 

form av mark, logistik, el, vatten, etc och samtidigt skapar stor nytta i Piteå genom 
många nya arbetstillfällen, inflyttning etc. Det ska finnas en rimlig balans mellan t.ex. 
den yta och el som tas i anspråk i relation till hur många arbetstillfällen som skapas.  

 
E) Prospekt som tydlig bidrar till att Piteås/regionens självförsörjningsgrad stärks. Här 

avses primärt livsmedelsproduktion.   
 
 
 
Antagen av KF 2022-06-20 § 85
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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Ovalen, Stadshuset  

  Tisdag 22 februari 09:00-12:00 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 

Robin Nilsson, PRO 

Christina Oscarsson, PRO 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Gunn Bergdahl, SPF Seniorerna  

Inger Sjöström, SKPF 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden  

Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

Elisabeth Lindberg, Kultur, park, och fritidsnämnden  

 Agneta Ehlin, Fastighets- och servicenämnden 

Åke Forslund, Barn- och utbildningsnämnden  

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Joakim Lundberg, projektledare gatuavdelningen  

Magdalena Jonsson, avd.chef SÄBO för äldre 

Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef 

Zara Berg, sekreterare 

          

      
 

Utses att justera Christina Oscarsson, PRO 

 
       Paragrafer §35 - §46 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

 
 

Justerande Christina Oscarsson 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  

 

§36 

Val av justerare 

Christina Oscarsson, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
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§38 

Parkering Lillbrogatan 

 

Joakim Lundberg är inbjuden för att berätta kring ombyggnationen av Lillbrogatan.  

 

Se bilagor för att ta del av Joakims material. 

 

Bilaga 1 – Lillbrogatan-Hamngatan  

Bilaga 2 – Foton Lillbrogatan-Hamngatan  

Bilaga 3 – Zonkarta för parkering i Piteå centrum  

 

Synpunkter/frågor gällande Lillbrogatan kan mejlas till: Joakim.Lundberg@pitea.se 

 

§39 

Aktuell utveckling  

 

Christer Grahn börjar med att berätta vad som är på gång inom hälso- och sjukvård. De har 

90 stycken års-arbetare, sjuksköterskor (SSK), arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det är 

en utmaning att rekrytera sjuksköterskor. Sen något år tillbaka har man även haft 

undersköterskor i hemsjukvården. I sommar ska det testas på SÄBO, man rekryterar fyra 

undersköterskor (USK), på kopplingsområdena för SÄBO. Detta för att minska sårbarheten 

och testa verksamheten även där. USK har även också många funktioner och kunnande som 

man kan ta nytta av även i SSK-nära uppgifter. Under våren har man gått ut med 

utvecklingstjänster för SSK, kombinera SSK med utvecklingsarbete. Regionen har jobbat så 

här sen några år tillbaka och nu vill man också testa det. Det jobbas också en del med 

digitalisering, säkra videmöten i egen verksamhet.  

 

Magdalena Jonsson tar över och informerar om särskilt boende för äldre. De har två 

anställda utvecklingsledare, en på 100 % och den andra på 50 %. Det är ett arbete där man 

handleder vårdpersonal och ger råd i svåra situationer. Det finns ett uppdrag som kallas 

Tryggare, ett uppdrag för att förbättra palliativ vård. Ett teambaserat arbetssätt mellan USK 

och SSK. Det är genomfört en utbildning med personal från alla hus.  

 

På det nya demensboendet Skogsgården, som ska byggas, så jobbar man med att utveckla 

verksamheten. Ett kompetenscentrum, det är ett stort arbete. En utbildning som blivit 

bekostad via stimulansmedel. Munkberga blir det första huset i norra Sverige som kan 

certifiera sig som ett Silviahem. Både personal och chefer utbildas. Man får en 

kvalitetsstämpel att man klarat dom krav som ställs. Tanken är att fler hus ska bli Silviahem 

för att höja kompetensen ännu mer. 
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I verksamhetsplanen har husen själva förbättringsaktiviteter som de vill genomföra. 

Allt från värdegrundsarbete, teambuilding-aktiviteter, BPSD, förbättra intro, handledaskap 

med mera. 

 

Helena Magnussons tar vid och berättar om hemtjänsten samt Trädgårdens Äldrecentra. Det 

pågår ett arbete kring bemanning, hur blir man mer attraktiv och att försöka öka antalet 

anställda. Man vill bli mindre beroende av timanställda vikarier och öka antalet 

tillsvidareanställda men man har inte lyckats. Betydligt färre har sökt sommarjobb i år. Det är 

en sänkning år för år och det är tydligt att det är för få som söker. Det är för få som bor i 

Piteå och för låg arbetslöshet.  

 

Gällande teknik så hade man för avsikt att testa hemtjänstens planeringssystem, som idag 

skrivs ut på ett papper, i telefoner. Tekniken har dessvärre strulat men det är på gång med 

mobiltelefoner till personalen.  

 

Man testar ett mer tillitsbaserat arbetssätt, tillitsbaserad styrning, i Öjebyns samtliga tre 

hemtjänstgrupper. Syftet med projektet är att prova ett förändrat och mer tillitsbaserat 
arbetssätt inom hemtjänsten för att komma ifrån dagens detaljstyrda och tidskrävande sätt 

att jobba. Man vill frångå den modell man har idag där hemtjänsten får en utredning av 

biståndshandläggaren och medborgaren får ett beslut om vad den har rätt till. I beställningen 

om insats finns en tidsangivelse i timmar eller minuter som man arbetar efter. I arbetssättet 

som testas så får hemtjänstpersonalen själva istället ta ansvar av planering och tid samt 

samordning av insatser. Då är det behovet som får styra över hur lång tid insatsen tar. 

Personalen kan på detta sätt använda sin tid bättre. Detta är positivt på många sätt, både 

arbetsmiljömässigt samt att minska stress. Pilotprojektet pågår ett halvår (april-oktober) och 

kommer sedan att utvärderas. 

 

Beslut om fast omsorgskontakt från första juli 2022. Det innebär att när man har en insats i 

hemtjänsten så har man rätt att få en fast omsorgskontakt, en typ av kontaktperson. Men det 

blir från ett statligt håll hur det ska fungera och vilken kompetens man ska ha. Skyddad 

yrkestitel från år 2023. 

 

§40 

Bemanningsläget 

 

Siffran går lite upp och ner, från dag till dag. I dagsläget saknas ungefär 26 personer.  

Det ser bäst ut personalmässigt på gruppbostäderna.  
 

Det är brist på legitimerad personal, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter.  

Det har varit ett svårt läge hela vintern med personal, man har aldrig kommit upp i en bra 

nivå, sett till hela förvaltningen. Läget ser sämre ut denna sommar än sommaren 2021. 
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Nytt för i år är att erbjuda vikarier en sommarbonus på 3000 kr om de arbetar hela 

semesterperioden. Man har även olika bonusar för ordinarie personal om de väljer att flytta 

sina semesterveckor. Många har tackat ja till att flytta sina semesterveckor. 

 

§41  

Filmvisning byafilm 

 

Bya-filmer som gjordes i samarbete med Piteå 400 år. Det gjordes totalt fyra filmer.  

 

Här finns länk till alla filmerna:  

http://www.vimeo.com/user/90720915/folder/9562620 

 

§42 

Lokaler i Piteå kommun för ideella organisationer 

 

Elisabeth visar vart man kan hitta lokaler att hyra i Piteå kommun (länkas nedan). Kaleido går 

att hyra för icke politiska organisationer. Det finns väldigt många lokaler för uthyrning 

utanför stan ute i byarna.  

 

Följ dessa länkar för lokalbokning:  

Boka lokal - Motion & idrottsanläggningar (pitea.se) 

Lokaler för uthyrning - Samlingslokaler i Piteå (pitea.se) 

Samlingslokaler i Piteå - Boka lokal (pitea.se) 

Alkoholfria lokaler för uthyrning - Samlingslokaler i Piteå (pitea.se) 
 

§43 

Föregående mötesprotokoll  

 

Ingen har något att påpeka.  

 

§44 

Frågor från föreningarna 

 

Inga frågor.  
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§45 

Nämnderna har ordet  

 

Fastighets- och servicenämnden 

 

Böle potatis ska leverera skalad potatis från i höst. Ej beredd potatis. Färskt fika från ICA 

Kvantum i vecko-pack till SÄBO. Petterssons Charkuteri ska leverera. Palt från Piteortens 

Chark. 

 

Matpriserna stiger, man får vara beredd på en höjning.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Statsutveckling Öster och Skogsgården pågår, ett planarbete runt det. 

Fördjupad förfrågan till olika byggföretag att lämna in förslag på att bygga, tre områden. BD 

bygg vann en etapp, upplåtelseformer och boendeformer. Samhällsbyggarna en annan, drygt 

100 bostäder. Tredje område vanns av Gretabo, hyreslägenheter men även bostadsrätter.  

 

Det är en hög efterfrågan på villatomter på Pitholmshöjden. 

Upp till 600 nya bostäder. Då krävs en till skola.  

 

Projekt Smart stad, med ny digital teknik ska titta på, och bygga, den nya stadsdelen, som en 

smart stadsdel. 

 

Man har tagit fram en interaktiv karta där man kan gå in och titta på vad för nya bostäder 

som planeras.  

 

Länk till karta: 2 130 nya bostäder skapas innan 2030 – ny karta visar var - Kommun och politik - 

Aktuellt (pitea.se) 

 

Planarbete kring Norrbottniabanan fortgår.  

 

Kommunens glesbygd, precis uppstartat. Hur påverkar vindkraftparker hela bygden och vad 

kan man göra? Bo, verka och leva i områden som är definierat som glesbygd. 

 

I Öjebyn pågår just nu ett arbete med Öjagatan. Jobbet kommer stå still under Öjeby 

kyrkmarknad och Piteå Summer Games.  

 

VA-planering, Rosvik. 

 

Många medborgardialoger förs i Öjebyn. Planarbete pågår. 
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Kultur, park- och fritidsnämnden 

 

Ingen på plats då Elisabeth Lindberg avvek från sammanträdet.   

 

Kommunstyrelsen 

 

Låg aktivitet just nu, mycket är satt på vänteläge då det är val till hösten. 

 

Socialnämnden 

 

Prognostiserar ett underskott på minus 24,5 miljoner. 26 miljoner underbudgetdebiterade 

 

Intensiv period i Socialtjänsten med många nya lagar på gång.  

 

Nära vård-konceptet. 

 

Val-år, verksamhetsplan (VEP) för år 23–25, lämnas in sista augusti.  

Har ingen nämnd i augusti, tar budget och VEP innan midsommar istället.  

 

§46 

Övriga frågor 

 

Sven-Gösta meddelar att en representant från Norrbottniabanan är inbjuden till kommunala 

pensionärsrådets sammanträde 29 november.  

 

Brith Fäldt tillägger att den 15 juni, klockan 18:00, är det ett offentligt möte i Christinasalen 

gällande Norrbottniabanan. 

 

 

 

 

Mötet avslutas.  
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Redovisning motioner 
och medborgarförslag
Halvår 1 2022Kommunfullmäktige
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Innehållsförteckning 
Återredovisning av obesvarade motioner, obesvarade medborgarförslag och 
medborgarförslag beslutade i nämnd. ...............................................................................3 

Obesvarade Motioner ..........................................................................................................3 

Obesvarade Medborgarförslag ............................................................................................3 
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Återredovisning av obesvarade 
motioner och obesvarade 
medborgarförslag. 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen (KL 5:22) har alla ledamöter i kommunfullmäktige rätt att väcka ärenden genom motioner. 
Kommunfullmäktige får även utöka denna rätt till alla som är folkbokförda i kommunen genom medborgarförslag 
(KL 8:1), vilket Piteå kommun har gjort i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Kommunfullmäktige kan överlåta till styrelsen eller nämnd att besluta om medborgarförslag. 

En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då möjligheten att avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs att Kommunstyrelsen och nämnderna två gånger varje år ska redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång 
på hösten. Nämnd som handlägger medborgarförslag ska minst en gång om året återrapportera till fullmäktige om de 
beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år. 

Obesvarade Motioner 
Anmäld Skriven av  Rubrik Status 
2021-06-21 Ulf Lindström (L) (L) Osund konkurrens i Piteå kommun  Pågår 
2021-06-21 Magnus Häggblad (Sd

) 
Motorgård till den bilburna ungdomen  Pågår 

2021-11-24  (Sl
p) 

Resecentrum i Lomtjärnsområdet  Pågår 

2022-02-21 Anders Nordin (SLP) (Sl
p) 

Gratis solelanläggning till landsbygdens folk  Pågår 

2022-02-21  (L) Flexibla nattstopp i kollektivtrafiken  Pågår 
2022-02-21  (Sd

) 
Placera tågstationen i Lomtjärn  Pågår 

Obesvarade Medborgarförslag 
Anmäld Rubrik Beslutas av Status 
2021-05-24 Inför porrfripolicy och installera porrfilter Kommunstyrelsen  Pågår 
2021-05-24 Cykelpump vid Öholmabron Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
2021-05-24 Parkbänkar vid småbåtshamnen Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2021-05-24 Större återvinningsstation i Rosvik Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
2021-06-21 Förkortad arbetsdag före röd dag för personal 

inom förskolan/skolan 
Kommunstyrelsen  Pågår 

2021-09-13 Ungdomsgård i fd. Bryggans lokaler Kommunstyrelsen  Pågår 
2021-11-01 Ökad prioritering samt påskyndande av nytt 

bostadsområde Pitholmshöjden 
Kommunfullmäktige  Pågår 

2021-11-29 Kanotuthyrning vid Norra Hamn Barn - och 
utbildningsnämnden  Pågår 

2021-11-29 Öjebyvägg på Öjatorget Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2021-11-29 Låt gräsytor växa Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
2022-02-02 Räfflade traktorskopor vid snöröjning Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
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Anmäld Rubrik Beslutas av Status 
2022-02-21 Bevara barnrikehusen Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
2022-02-21 Bussturer havsbadet/klubben Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
2022-02-21 Förbjud tomgångskörning vid skolor och 

förskolor 
Kommunfullmäktige  Pågår 

2022-02-21 Rådhustorgets utveckling Samhällbyggnadsnämnden  Pågår 
2022-03-28 Vassröjning i Fårösundet Kultur och fritidsnämnden  Pågår 
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Ange en rubrik som beskriver ditt förslag. Status Inskickat Anledning till "Ej behandling". DNR
Hundrastgård Avvisat 2021-11-01 15:37:17 Kommunen har behandlat ett likartat 

ärende de senaste 2 åren.
21KS492

Höj OB  ersättning till vård och omsorgspersonal i 
socialtjänsten

Avvisat 2021-11-02 15:01:46 Handlar om förhållandet mellan Piteå 
kommun som arbetsgivare och dess 

21KS497

Rondell Timmerleden Avvisat 2021-11-03 07:59:52 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

Fritidsgård Avvisat 2021-11-03 08:09:54 Kommunen har behandlat ett likartat 
ärende de senaste 2 åren.

Gång- och cykelväg mellan Framnäs och Böle Avvisat 2021-11-03 20:29:29 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

Övergångsställe och sänkt hastighet vid korsningen 
Porsnäsvägen-Knabbgatan-Gesällvägen i Norrfjärden

Avvisat 2021-11-04 21:27:16 Kommunen har behandlat ett likartat 
ärende de senaste 2 åren.

21ks512

Gör en "avkörningsfil" vid trafikljusen från 
havsbadsvägen till vänster mot stadshuset.

Avvisat 2021-11-08 21:46:02 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

21ks523

En trevligare infart till Piteå. Avvisat 2021-11-12 11:20:10 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

21KS531

Piteå behöver en umgdomsgård Avvisat 2021-11-21 22:10:25 Detta förslag utreds redan i pågående 
Skyltsöndag deluxe Avvisat 2021-11-22 11:34:42 Detta ligger inte inom kommunens 

ansvarsområde.
Hundpark Avvisat 2021-12-15 08:57:32 Kommunen har behandlat ett likartat 

ärende de senaste 2 åren.
21KS610

Fotbollshall Avvisat 2021-12-20 14:31:11 Detta förslag utreds redan i pågående 22KS215
Öka bemanningen på kommunens vård- och 
omsorgsboenden!

Avvisat 2022-01-06 21:59:58 Handlar om förhållandet mellan Piteå 
kommun som arbetsgivare och dess 

22KS214

Tidigarelägg högerfilen på Timmerleden som leder in på 
Uddmansgatan.

Avvisat 2022-01-14 13:54:25 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

22KS213

Friskvårdstimme Avvisat 2022-02-23 15:04:19 Handlar om förhållandet mellan Piteå 
kommun som arbetsgivare och dess 

22KS216

Återvinningsstation i Långträsk Avvisat 2022-03-19 15:21:24 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

22KS221

Ungdoms ställe Avvisat 2022-04-16 19:03:28 Detta förslag utreds redan i pågående 

Piteförslag, publicerade ej besvarade
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Flygbuss till Kallax från Piteå Avvisat 2022-05-03 09:54:45 Detta ligger inte inom kommunens 
ansvarsområde.

Inventering av vattentäkter. Publicerat 2022-03-10 15:06:52 22KS218
Badhus Rosvik Publicerat 2022-03-12 18:40:59 22KS219
Allmän skridskobana Publicerat 2022-03-15 12:46:14 22KS220
Komplettera med knäckebröd Wasa Frukost till 
skolmåltiderna

Publicerat 2022-04-06 22:00:04

Kajen vid Strömbacka strand Publicerat 2022-04-26 09:40:16
Blomska gården till Bondön Utreds 2021-11-01 15:06:11 21KS491
Belysning i gångtunnel Utreds 2021-11-02 18:21:29 21ks508
Belysning vid lekparken mellan Brogatan och Anders-
Pärsagatan i Norrfjärden

Utreds 2021-11-04 21:49:45 21KS514

Skärgårdsutveckling i Piteå Utreds 2021-11-05 10:08:46 21KS511
Förenkla svänga höger från Sundsgatan vid rondellen vid 
Strömbackaskolan

Utreds 2021-11-08 21:55:54 21KS526

Belysning Klubbgärdets lekpark Utreds 2021-11-18 15:47:12 21KS546
Körkort i gymnasieutbildning Utreds 2021-11-20 12:11:27 21KS576
Rädda barnrikehusen Utreds 2022-01-05 11:59:43 22KS149
Handledare till ferieungdomar avseende sommarjobb i bl 
a byarna

Utreds 2022-03-02 13:56:52 22KS217

Gymma för pensionärer Utreds ej, för få röster 2021-11-01 10:13:02 21ks489
Trafikljus vid övergångsställe Storgatan! Utreds ej, för få röster 2021-11-02 12:35:35 21ks496
Gatubelysning behöver ökas. Utreds ej, för få röster 2021-11-08 18:21:27 21ks524
Norra hamn sjösättning bryggor Utreds ej, för få röster 2021-11-10 05:55:08 21KS522
Avsläppningsficka och parkeringsmöjligheter vid Piteå HC Utreds ej, för få röster 2021-11-10 18:39:48 21KS527

Näringslivslots & Evenemangslots. Utreds ej, för få röster 2021-11-11 11:33:18 21KS528
Sundsgatan Utreds ej, för få röster 2021-11-11 20:10:17 21KS529
Vänstersväng sundsgatan Utreds ej, för få röster 2021-11-11 21:07:51 21KS530
Gångväg på Nygatan mellan Muraregatan och 
Industrigatan

Utreds ej, för få röster 2021-11-12 09:23:07 21KS532

Inomhus skatepark Utreds ej, för få röster 2021-11-16 12:26:09 21KS540
Ta tillvara och återbruka trä Utreds ej, för få röster 2021-11-18 18:27:25 21KS547
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Anlägg en upphöjd övergång vid Hamnplan / Lillbrogatan  
övergången mot Stora Coop.

Utreds ej, för få röster 2021-11-21 01:01:35 21KS575

Månadsparkering på Piteå kommuns parkeringar Utreds ej, för få röster 2021-12-02 04:17:13 21KS588
Flytta två jullovsdagar från januari till december Utreds ej, för få röster 2021-12-10 10:44:03 21KS595
Isbana/Lekpark Klubbgärdet Utreds ej, för få röster 2021-12-11 12:17:53 21KS609
Toaletter vid isbanan Nördfjärden Utreds ej, för få röster 2021-12-15 09:46:53 21KS611
Fullfölj Norra Ringen! Utreds ej, för få röster 2021-12-15 20:39:38 21KS612
Detaljplan Lusthusbacken Utreds ej, för få röster 2021-12-16 11:00:16 21KS613
Parkering/plattform för pendling/samåkning från Roknäs Utreds ej, för få röster 2021-12-22 17:21:57 21KS622

Rådhustorget/Aronsgatan Utreds ej, för få röster 2022-01-10 22:48:29 22ks150
Bussturer havsbadet/klubben Utreds ej, för få röster 2022-01-10 23:15:19 22KS151
Lekpark Utreds ej, för få röster 2022-01-11 18:43:37 22KS152
Famijeäventyr Utreds ej, för få röster 2022-01-11 20:06:27 22KS153
Första Hjälpen Vad kan jag göra och hur ? Utreds ej, för få röster 2022-02-04 15:41:50 22KS154
Utfart till Nils Edens väg Utreds ej, för få röster 2022-02-07 22:10:22 22KS155
Bojkott av ryska flaggor vid kommunala installationer. Utreds ej, för få röster 2022-02-24 10:42:56 22KS156
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Backa, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00             

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, Socialnämnden 
Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
Helén Lindbäck, KS ersättare för Patric Lundström, KS 
Elisabeth Lindberg, K & F 
Malte Larsson, FUB 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
samhällsplanering och Rebecca Granström, enhetschef, planeringsav-
delningen 
 Utses att justera 

 
Monica Nyman Björklund, HRF 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 18 - 30 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Monica Nyman Björklund, HRF  
    

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2022-06-01  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 18 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
______ 
 
 
KTR § 19 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes.  
 
________ 
 
 
KTR § 20 
Val av justerare 
Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF. 
 
________  
 
 
KTR § 21 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 16 mars 2022 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 22 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 
välkommen.  
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
HjärtLung 
Sven-Gösta hälsar Helena Magnusson, avd chef, ordinärt boende välkommen till 
punkten 1. 
 
1. Utvärderingen av Trädgården, är den klar och finns den i tryck? 
 
Helena Magnusson, avd chef ordinärt boende säger att utvärderingen är drygt 2 år 
gammal, se slutrapport, bilaga 1. De har arbetat vidare med underlaget och valt att 
prioritera och arbeta brett med personalen och annan berörd personal, gjort risk och 
konsekvensanalyser med mera.  
 
De har jobbat med att strukturera upp verksamheten inne på Äldrecentrat för att få 
rätt målgrupp, bättre flöden och bättre arbetsmiljö. Utskrivningsteamet ger Äldre-
centrat uppdrag gällande personer på utredningsplats. För närvarande pågår ett för-
ändringsarbete avseende samvaroverksamheten och dagverksamheten för minnes-
svaga. Dagverksamheten som för närvarande finns på Munkberga kommer att flytta 
till andra lokaler.  
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar om en person som har varit på avlastning är 
i fysiskt sämre skick när denne kommer hem från Trädgårdens äldrecentra. Det finns 
inte rätt utrustning för att kunna träna. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen säger att man kan få 14 dagars avlastning per 
månad, men fick inte det. Man får boka avlastning max 1 månad innan och då kunde 
det vara fullbokat redan.  
 
Helena Magnusson tycker att den anhörige ska prata med personalen. Viss utrustning 
är inköpt för de som är där för utredning, men man ska ju inte bli sämre av att vara 
där. 
 
Beslut: Helena Magnusson, avd chef tar med sig synpunkterna som har kommit 
fram från Anita Berglund och Eva Lundström. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättar om ett förändrat arbetssätt i Öjebyns 
hemtjänstgrupper att försöka minska på detaljstyrningen, hjälp med att laga mat, 
snabbare hantering. Det har varit väldigt positivt.  
 
______ 
 
HjärtLung 
2. Nya området Piteå Östra. Strövområden planeras och HjärtLung har ett 
utarbetat koncept, Hälsans stig, och de vill propagera för den eftersom den är 
tillgänglig för personer med olika funktionshinder. 
 
Anna Stamblewski tycker att konceptet om Hälsans stig är bra och att ta in det i 
det nya området. 
 
3. Som vanligt torget. Kan man ha en container stående på torget hela sommaren 
måste det vara möjligt att ha en eller två handikapparkeringar där. 
 
Rebecca Granström, enhetschef, planeringsavdelningen säger att det är inte riktigt 
samma sak. Det råder parkeringsförbud på hela torget, ingen får parkera där, ska vara 
ett gångstråk, ett vardagsrum. Det kommer heller inte att göras några handikappar-
keringar där.  
 
Reumatikerna 
Fråga efter rundvandringen i Öjebyn. Hur arbetar kommunen med att få privata ägare 
att åtgärda saker som påpekats som bristande tillgänglighet för våra medlemmar, till 
exempel efter stadsvandringen som är gjord i Öjebyn? 
 
Om man inte kan få igenom förbättringar hos privata ägare ser de inte meningsfullt 
att ens påpeka bristerna för dem. 
 
Anna Stamblewski säger att hon tar upp alla inkomna åtgärdspunkter med de 
ansvariga i de ansvarsområden de har hand om. COOP, ICA, Sparbanken och RAWI 
är inte kommunägda. Anna har haft dialog, stött på och mejlat de berörda. COOP, 
ICA och Sparbanken har åtgärdat sitt. RAWI har inte åtgärdat med markiser och 
dörröppnare, det råder delande meningar om vem som ska göra det. 
 
Ledstråken ska åtgärdas från gatuavdelningen nu i vår. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Neuro 
Hur görs upphandlingar för snöröjning?  
 
Rebecca Granström säger att upphandlingen ska göra det möjligt för lokala 
entreprenörer att få vara med. Göra en snösväng så kostnadseffektiv som möjligt, en 
lantbrukare kan ha nytta av sina fordon vintertid och det finns ett antal som täcker 
upp olika delar i kommunen. Exempelvis en lantbrukare lämnar in enbart för ett 
plogområde i Norrfjärden för det är där den verkar. En konkurrenssituation, får slåss 
lite grann om priset. Får inte vara för gamla fordon. 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar om vem som helst får lämna anbud för 
snöröjning med vanliga traktorer inne på bostadsområden? 
 
Rebecca svarar, teoretiskt ja, villkoren i ett frågeunderlag, ju mer vi bestämmer och 
skriver ju lägre blir konkurrensen. Vissa gator är inte byggda för vilka fordon som 
helst, en del är alldeles för tunga. Är det för mycket snö har de inte någonstans att 
lämna snön. 
 
Thomas säger att de senaste vintrarna har det legat kvar snö. 
 
Rebecca säger att det är nog en kostnadsfråga. Prisbild per timme för siktröjning och  
bortforsling av snö. En mycket dyr post. 
 
Rebecca säger att vägområdet är kommunens ansvar och det är fastighetsägarens 
ansvar att röja sin infart. 
 
Thomas har tagit upp flera gånger i detta råd om att snöröjarna lägger upp snö på 
handikapplatser där det blir liggande för länge.  
 
Beslut: Rebecca Granström, enhetschef, planeringsavdelningen tar upp frågan om 
att snö läggs upp på handikapparkeringar med Micael Kemi, avd chef, 
samhällsbyggnad. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Handikapptoaletten vid Piteå hälsocentral saknar handtag. Fastigheten tillhör Piteå 
Näringsfastigheter, PNF. 
 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare berättar att hon har ringt och pratat med Johan 
Söderlund, Drifttekniker vid PNF angående det saknade handtaget på handi-
kapptoaletten. Han säger att alla fastigheter besiktas när det har byggts nytt eller 
blir ombyggt och att de följer de regler och bestämmelser som gäller. Toaletterna 
ska ju vara handikappvänliga om det inte är något som gått sönder. När jag pra-
tar med honom börjar han dra sig till minnes att det är en handikapptoalett vid 
Piteå hälsocentral som har ett trasigt handtag. Han ska ringa och kolla med rör-
mokaren så att det är åtgärdat. Med jämna mellanrum görs också besiktningar. 
 
_____ 
 
 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Anhörigföreningen 
Parkeringstillstånd för anhörig när personen är så funktionshindrad, att den 
behöver hjälp med det mesta. Personen kan inte köra sin rullstol själv och den 
anhörige är själv i dåligt skick. 
 
Rebecca Granström berättar att det är lättare att få parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade om man själv är i behov av det. 
 
Hur ser bestämmelserna ut för detta?  
 
Rebecca säger att de följer de lagstadgade regler som finns för parkeringstillstånd. 
Kommunen gör bedömning utifrån läkarintyg som är utfärdade, mycket kan bero 
på hur duktig läkaren är att beskriva patientens behov av parkeringstillstånd. Det 
är handläggaren som beslutar utifrån lagen och läkarintyget. 
 
______ 
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KTR § 23 
Lillbrogatan – parkeringar 
Anna Stamblewski säger att hon har varit på en träff med funktionsrättsorganisation-
erna den 18 maj om Lillbro- och Hamngatans ombyggnation. 
Här kommer punkterna som avhandlades vid träffen. 
 
- P-platser blir längsgående (färre vanliga platser) 

- Samma antal P-platser för rörelsehindrade (en tas bort en från Lillbrogatan och en 
kommer till utanför entrén på Piteå HC (3,6 m) – nedsänkta kanter vid HKP 

- Även färdtjänstangöring ordnas vid Piteå HC 

- Möbleringszon 

- Bredare trottoarer 

- Raka trottoarer (ta bort lutning i sidled) 

- En rad med träd  

- Flytta belysningsstolpar och skyltar 

- Avgränsade cykelställ kommer att placeras nära Storgatan 

- Raka övergångsställen över gatan, inte som nu sneda 

- Korsningen Lillbrogatan - Storgatan blir plan med ramper på båda sidor om kors-
ningen för att dämpa hastigheten på biltrafiken. Raka övergångsställen över Lill-
brogatan målas. Idag är de målade snett över gatan. 

- Hela korsningen Lillbrogatan - Hamngatan lyfts upp. Övergångsställen planeras 
över alla gator i korsningen samt eventuellt ett diagonalt övergångsställe över 
korsningen. Ramper byggs i anslutning till korsningen för att hålla nere hastighet-
erna. 

Kommer att bli mycket trevligare, tryggare och tillgängligare miljöer att vistas i 
staden för alla oskyddade trafikanter. 
 
Fortfarande bara skiss, inget är spikat. 
 
Dialog med fastighetsägare har varit och en träff med företagarna är inplanerad. 
 
Syftet med träffen var att informera om planerna och att funktionsrätt fick lämna 
förslag. 
 
Diskussion fördes i rådet om blad annat problem med backande bilar, trånga 
parkeringar som lutar i sidled. 
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KTR § 23, forts 
Lillbrogatan – parkeringar 
Trafikmiljön rörig, höga trottoarkanter, cyklar står på ledstråken har varit i flera år. 
Hamngatan - stentrappor går ut på trottoaren smal trottoar. 
 
Rebecca Granström säger att det blir 15 parkeringar och 9 handikapparkeringar, inget 
beslut är taget i frågan. Cykelparkering närmast gågatan. 
 
Dialog har förts med Norconsult, handeln, kommunala pensionärsrådet m. fl. 
Fortsatta samråd ska hållas med handlarna, många intressen krockar med varandra. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen säger att det är dåligt för allergiker när det plante-
ras vanliga björkar, ornäsbjörken är bättre, 30 % av befolkningen är pollenallergiker. 
 
Rebecca vet inte vilka björkar som ska planteras, renar luften från avgaser. 
 
Beslut: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare tar med sig frågan om olika björk-
sorter. 
 
______ 
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KTR § 24 
God och nära vård 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Emma Janzén, samordnare välkommen.  
 
Emma berättar att hon jobbar med nära vård i kommunen, se bilaga 2. 
 
______ 
 
KTR § 25 
Skogsgården 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Magdalena Jonsson, avd chef, SÄBO  
välkommen.  
 
Magdalena berättar om det nya boendet Skogsgården – ett kompetenscenter, 
se bilaga 3. 
 
______ 
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KTR § 26 
Bussfrågor 
Fortfarande finns obesvarade frågor om bussarnas tillgänglighet, busshållplatser, 
funktion och användning av ramper. Textad och talad info i bussen.  
Verksamhetens chef hör inte av sig.  
 
Eftersom alla personer inte var på plats på senaste sammanträdet den 16 mars 2022 
får vi återkomma till ovanstående punkter på dagens möte. 
 
Anna Åström, SBN har svarat att hon har tagit upp med samhällsbyggnadsnämnden, 
SBN att det finns en del synpunkter på nya bussarna och lyft de "punkter" som 
nämndes på förra sammanträdet, se ovan. Har även framfört att det upplevts vara 
svårt att få svar när synpunkter lämnats. 
  
Anna har inga konkreta svar på synpunkterna men, i samråd med nämnden så be-
stämde de att de ville ha en återkoppling/utvärdering/uppföljning av första året med 
nya bussarna så snart det går.  
 
Brith Fäldt, KS har velat ha information från förvaltningen som en infopunkt tidigare 
på nämnden, men då fått höra från förvaltningen att det varit för tidigt att utvärdera 
och följa upp. Nu är det dags, då bussarna gått ett tag. 
  
Så de nya bussarna kommer på kommande agenda, och då kommer Anna lyfta till-
gänglighetsperspektivet och fråga kring hur dialogen med medborgare sett ut och hur 
de tänker kring sådant. 
 
______ 
 
Rebecca Granström berättar på dagens möte att stadsbussarna uppfyller satta funk-
tions- och tillgänglighetskrav, bussen niger ner mot trottoaren, man kan be chauffö-
ren om hjälp om man behöver använda ramp.  Det finns 2 st handikapplatser utrus-
tade med bälte, det är en standardökning, kommunen vill ha två i stället för 1 plats. 
Ska vara ledstråk och vissa färger för synskadade. Jobbar med synkroniseringen med 
utrop som inte fungerar fullt ut. Storleken på linjeskylten är mindre på de nya bus-
sarna men klarar kraven. Rampen klarar också kraven. Alla busshållplatser klarar 
inte av kraven. 
 
Öjagatan byggs om till sommaren, äskar pengar till att få göra om 2 busshållplatser 
så de blir tillgängliga enligt tillgänglighetskraven. Linjerna kommer kanske att dras 
om. 
 
______ 
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KTR § 27 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Elisabeth Lindberg berättar att nu är det byte av säsong för bland annat badplatser, 
behöver se över ramper. 
 
Bryggan vid västra kajen är väldigt dålig, ska underhållas, vet inte i dagsläget var 
Norrbotniabanan kommer att gå.  
 
Ser att föreningar har haft problem att komma igång efter pandemin, gäller speciellt 
kontaktsporter.  
 
Samlingsplatser för föreningar. Finns lokaler ute i bygden som man kan hyra billigt. 
Finns beskrivet på kultur & fritids hemsida hur lokaler är anpassade.  
 
En farlig grop finns utanför sinusplattorna upp mot Rådhustorget vid Kaledio. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen undrar om det finns tillgång av badrullstol? 
 
Elisabeth säger att det kan man hyra hos kultur & fritid. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg vill informera om den chef som har avstängts på grund av att det 
har hittats oegentligheter och att nämnden och förvaltningen ser allvarligt på det in-
träffade, de har nu anlitat KPMG från Göteborg som ska titta på fallet och utreda det. 
Kommunchefen är insatt i det. 
 
______ 
 
Fastighets- och servicenämnden 
Kommunens livsmedelsupphandling är klar och börjar gälla i oktober. De lokala le-
verantörerna Böle potatis, Petterssons Chark och ICA Kvantum kommer i höst att 
leverera potatis, chark och pålägg samt färskt fikabröd till verksamheter inom kom-
munen.  
 
______ 
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KTR § 27, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Kommunstyrelsen 
Helén Lindbäck berättar att Kyrkcenter ska byggas om, när det är klart finns det 
lokaler att hyra, både stora och små. 
 
______ 
 
Medborgarförslag om parkeringstillstånd för socialtjänstens personal och företaget 
”Boende livet ut” ska få ett speciellt parkeringstillstånd s.k. nyttoparkeringstillstånd 
som innebär gratis parkering utan P-skiva. 
 
Förslaget fick avslag. 
 
_____ 
 
Det blev även avslag för flytt av Blomska gården till Bondön. Den hör inte hemma 
på Bondön. 
 
______ 
 
Motorgård till den bilburna ungdomen, ska utredas. 
 
______ 
 
Motion - Osund konkurrens i Piteå kommun. Ska införa en tjänst, visselblåsarfunk-
tion. 
 
______ 
 
Socialnämnden 
Sven-Gösta Pettersson berättar om april månads bokslut -26 mkr under budget. 
Helårsprognos sätts till -24,5 mkr. 
 
______ 
 
Hälso- och sjukvård måste ta in hyrsjuksköterskor. 
 
______ 
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KTR § 27, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Missbruksvården blir dyrare på grund av placeringar och längre placeringar. 
 
______ 
 
Budget och VEP i juni 2022. 
 
______ 
 
Ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 
______ 
 
Det pågår dels en samsjuklighetsutredning där förslaget handlar bland annat om hur 
ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos en 
och samma huvudman Regionen. 
 
En annan utredning som pågår är ett förslag till en ny äldreomsorgslag som komplet-
terar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och 
som bland annat långsiktigt ska stärka äldreomsorgens förutsättningar samt tydlig-
göra dess uppdrag och innehåll. Förslaget till en äldreomsorgslag ska redovisas 
senast den 30 juni 2022. Inga beslut är fattade. 
 
______ 
 
Komma igång med nybyggnation av gruppbostad. 
 
______  
 
Bemanningsläget - saknar 26 personer som ska jobba i sommar. Gjort många insatser 
får mer pengar, flytta semesterveckor, det blir en tuff sommar. 
 
______ 
 
Viktigt att möjliggöra ledighet för personalen som är hårt ansträngda. 
 
______ 
 
Försörjningsstöd minskar kraftigt med 100 hushåll färre.  
 
______ 
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KTR § 28 
Övriga frågor 
Föreningsbidraget 
Sven-Gösta Pettersson informerar om att Piteå Funktionsrätt Centrum inte har in-
kommit med handlingar som visar att de har haft årsmöte, så därför kommer nämn-
den att hålla inne det administrativa bidraget på 75 000 kr tills de har haft sitt års-
möte. 
 
______ 
 
Vid förra Kommunala tillgänglighetsrådets sammanträde den 16 mars 2022 kom 
följande fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum upp: 
 
Hur ser kontrollen ut av hörselslingor i kommunens publika lokaler?  

Var finns de? 
 
Vem/vilka är ansvariga för att de fungerar? 
 
Beslut: Marianne Hedkvist, F&S kollar upp hur det är med hörselslingor och vem 
som är ansvarig. 
 
______ 
 
Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef för fastighets- och serviceförvaltningen 
har svarat på ovanstående frågor  

• Hur ser kontrollen ut av hörselslingor i kommunens publika lokaler? 
Svar: Ett konsultföretag kontrollerar slingorna under våren 2022. 

• Var finns de? 
Svar: Se bilaga 4. 

• Vem är ansvarig för att de fungerar? 
Svar: Ur Gränsdragningslistan => Stationära hörselslingor i hörsalar och sam-
lingssalar är fastighetsägarens ansvar, hörselslingor beställda av verksamhet-
en ansvarar hyresgästen för.  

  
______ 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar hur är det med kommunens skyddsrum 
för exempelvis rullstolsburna? Tar upp det på nästa sammanträde. 
 
Beslut: Kommunens skyddsrum tas upp på nästa sammanträde. 
______ 
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KTR § 29 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 11 augusti 2022, 
klockan 13:00 i Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, Stadshuset.  
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att  
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid  
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 25 augusti 2022, klockan 08:30 i 
Ovalen, Stadshusets entré.  
 
______ 

 
KTR § 30 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar dagens möte.  
 
______ 
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Bakgrund  
 
Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

En projektledare får i uppdrag att utvärdera/analysera verksamheten på Trädgårdens 
äldrecentra och hemtagningsverksamheten. En delprojektledare utvärderar/analyserar 
dagverksamheten. 

Bakgrund 
* Trädgårdens äldrecentra öppnades hösten 2016 med inriktningen avlösning/växelvård och 
till heldygnsbedömning gällande aktivitetsförmåga/ behov av hjälp. Enheten med 6 platser 
skulle serva personer med behov av lugn miljö. Huset planerades och byggdes med 
utgångspunkt i det salutogena synsättet. Upplevelsen idag är att verksamheten inte har det 
verksamhetsinnehåll som det planerats för. 
* Hemtagningsverksamheten består av ett: 
SIP team: ansvarar för samordnad individuell planering hos den enskilde.   
Utredningsteam: utreder och bedömer aktivitetsförmågan för att öka den enskildes 
självständighet. Utredningen ger underlag för beslut om ev. fortsatta insatser. 
Vård och omsorgsteamet (VOT): bedömer, utför vård- och omsorg och social service med 
målet att trygga äldre i ordinärt boende i 2-3 veckor för att därefter överlämna till ordinarie 
hemtjänstgrupp. 
*Anhörig och demensstöd startades för att stödja den enskilde och anhöriga. 
*Dagverksamhet för personer med demenshandikapp finns på Munkberga samt i 
Trädgårdsvillan.  
 

Mål och inriktning 
Målet är att göra en genomlysning för att hitta förslag på begränsningar och 
verksamhetsförbättringar som leder till att verksamheten bättre klarar sitt uppdrag. Tydliggöra 
förslag på nytt verksamhetsinnehåll som utgår från tecknade avtal, lagstiftning och med sikte 
på omställningen ”Nära vård”. Målet är också en förbättrad process kring utskrivning från 
slutenvården som leder till förbättrad arbetsmiljö för personalen.   
 

Omfattning och avgränsningar 
Analysen bör inte omfatta bostadsanpassningen. 
SIP team: ansvarar för samordnad individuell planering hos den enskilde. Inte aktuellt med 
uppföljning i dagsläget då man nyligt gjort förändringar i arbetssätt. 
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Genomförandet 
• Nulägesanalys och beskrivning av verksamheten 
• Omvärldsspaning- hur ser liknande verksamheter ut i liknande kommuner samt några 

norrbottenskommuner?  
• Ekonomiskt perspektiv och i jämförelse med liknande kommuner 

Brukar- och anhörigas behov/synpunkter på verksamheten  
Personalens perspektiv 

• Kartlägga flöden i verksamheten 
• Ta hänsyn till eventuella fastighetsförändringar 
• Ta hänsyn till ökad demografi de närmaste åren 
• Rapporten ska innehålla analyser, slutsatser och ett par åtgärdsförslag 

 

Organisation och bemanning 
Styrgrupp: Äldreomsorgens ledningsgrupp 
Projektledare: Karin Olofsson 
Delprojektledare: Ewa Karlsson-Sjölander 

 
Konto och uppdragsgivare: 504, Helena Magnusson 

 

Tidsram 
2019-11-25 - 2020-02-28 
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Nulägesanalys och beskrivning av verksamheten 
 
I både VEP 2019 och kvalitetsplan 2019 för Trädgårdens äldrecentra står att bedömningar i första 
hand ska utföras i hemmet. Om detta inte är möjligt utförs heldygnsbedömning på Äldrecentrat. 
En bedömningsperiod i hemmet är 2- 3 veckor. 
 
 Beskrivning av de olika bedömningar som kan göras: 

• Konsultbedömning: Biståndshandläggaren beställer bedömning av vård- och 
omsorgsbehov för underlag till biståndsbeslut. Bedömningen utförs av utredningsteam 
tillsammans i centralorten. HSL ansvaret ligger kvar på hemsjukvården under 
bedömningsperioden. 

• Hel HSL bedömning: Biståndshandläggaren beställer bedömning av vård- och 
omsorgsbehov för underlag till biståndsbeslut. Bedömningen utförs av utredningsteam 
tillsammans med ordinarie hemtjänstgrupp utanför centralorten. HSL ansvaret tas över av 
utredningsteamet under bedömningsperioden. 

• Arbetsmiljöbedömning: Vid akut försämring då behov av dubbelbemanning uppstår 
beställer hemtjänstchefen bedömning av utredningsteamet. En bedömning av behov och 
alternativa arbetssätt görs. 

• Vård och omsorgsteamet (VOT): bedömer, utför vård- och omsorg och social service 
med målet att trygga äldre i ordinärt boende i 2-3 veckor för att därefter överlämna till 
ordinarie hemtjänstgrupp. 

 
Statistiken av utförda bedömningar visar att vi inte längre utför bedömningar i första hand i 
hemmet. 2013 gjordes 245 bedömningar i hemmet medan under 2019 utfördes endast 94 
bedömningar. I de ärenden VOT har deltar utredningsteamet i bedömningen i olika grad beroende 
på ärendets art. 
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*Våren 2015 startade VOT med uppehåll i 8 veckor under sommaren. 
Totala antalet bedömningar (inne+ ute) som gjordes 2016 var 300, 2017 utfördes 258 bedömningar, 2018 gjordes 233 och 2019 bedömdes 234 
personer. Visa i diagrammet  
Skälen till minskningen av bedömningar i hemmet kan vara flera bland annat att det våren 2015 
blev krav på biståndsbeslut för utredning/ bedömning och avlösning och att det ansågs omständligt 
att skicka ett ärende. Brister i samverkansrutiner och att det anställts flera nya biståndshandläggare 
och hemtjänstchefer som saknar kunskap om vilka bedömningar som finns. Att det upplevs 
omständligt att skicka ett ärende och att det är knepigt att SOL personal beslutar om HSL.                                  
  
Det har varit mindre ärenden till VOT under 2019 jämfört med 2018. Hos 59 personer kunde 
insatserna minskas under 2019 jämfört med 44 personer 2018. För 9 personer fick insatserna ökas 
2019 vilket var 15 personer 2018. 5 personer klarade sig utan insatser 2019 medan det var dubbelt 
så många 2018. 
 
Antalet heldygnsbedömningar på Äldrecentrat har varit ganska lika de senaste tre åren. Det 
varierar mellan 104 till 140 utförda bedömningar. Trots att hembedömningarna minskat mycket 
kan men inte se någon ökning på bedömningarna inne. 73 % av de som under 2019 kommit för 
bedömning kom direkt från sjukhuset 
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Beläggningen beräknad på halva Äldrecentrat (18 platser) var 81,5 % i snitt under året. 42 % av de 
som kom för utredning 2019 fick biståndsbeslut om särskilt boende. 3 % skickades till sjukhuset. 
7 % avled på Äldrecentrat och 48 % gick hem till ordinärt boende. 
 
Antalet avlösningsgäster har varit ganska lika senaste tre åren. Det har varierat mellan 122 till 138 
gäster. Under 2019 finns ett fåtal personer i väntan på särskilt boende medtagna i statistiken för 
avlösningsgäster. Beläggningen beräknad på halva Äldrecentrat (18 platser) var 72 % i snitt under 
året.  
 
Kostnadsanalys daggäster 
Under 2019 har funnits tre stadigvarande daggäster.  

• en daggäst ca 152 dagar (avlösning 3 dag/v och dagverksamhet 1 dag/ v) 
• en daggäst 81 dagar 
• en daggäst 38 dagar fram till hösten (flyttade sen till särskilt boende) 
• en ny daggäst tillkom från hösten med 33 dagar.  

Totalt ca 354 dagar med daggäster. Ingen person har endast varit där som nattgäst.  
 

 
* Enligt årsredovisning 2018 
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Anhörigstöd och demensstöd 
I kommunens äldreomsorg startades 2017 ett demensteam bestående av 50 % arbetsterapeut och 
50 % sjuksköterska som arbetar mot personer över 65 år med demenssjukdom i ordinärt boende. 
Den andra delen av dessa tjänster arbetar de med anhörigstöd. På Äldrecentrat avdelades även 50 
% underskötersketjänst att ingå i demensteamet som projekt.  
 
Syftet med demensstödet är att stötta och handleda personalen i ett personcentrerat arbetssätt med 
fokus på bemötande. Demensteamet ska även fungera som stöd till anhöriga som vårdar 
närståendemed demenssjukdom eller demensliknande beteende. 
 
Demensteamet utbildar personal, både i ordinärt och särskilt boende, i BPSD. 
Ärendena till teamet kommer via biståndshandläggare, anhöriga själva, distriktssköterskan eller 
hälsocentralen. 
 
För äldreomsorgens särskilda boende finns en årsarbetare demensstöd. Tjänsten delas idag av två 
personer. 
 
Syftet med anhörigstödet är att erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder. 
 
Dagverksamheter 
Kommunens första dagverksamhet för personer med minnessvikt öppnades vid Prostgården 1989 
med plats för 6 personer. Senare flyttades den dagverksamheten till IOGT:s lokaler i Öjebyn. 1998 
öppnades ytterligare en dagverksamhet för 6 personer på Munkberga. När Trädgårdsvillan 
färdigställdes 2013 flyttades den befintliga verksamheten från IOGT:s lokaler till Trädgårdsvillan. 
Syftet med dagverksamheterna är att personer med minnessvikt som bor hemma ska få komma till 
verksamheten för att må bra, orka med sin situation och få möjlighet till eget social liv. Gästerna 
har en genomförandeplan där deras intressen och tidigare erfarenheter har beskrivits. 
Verksamheten är ett komplement till hemtjänst och stöd för anhöriga.  
 
Dagverksamheterna är öppen mellan 09.00 - 14.30 måndag - fredag. Personalen planerar in 
gästernas sammansättning utifrån hur de trivs tillsammans, vilket är viktigt för att de ska komma 
tillbaka och känna trygghet, lugn och ro. En del av gästerna kommer 1-2-3 gånger per vecka 
beroende på deras vilja men även behov.  
 
Personalen kontaktar de gäster som ska besöka dagverksamheten och hälsar dem välkomna samt 
ordnar med färdtjänst. När de anländer samtalar de en stund, dricker kaffe och smörgås. Därefter 
görs olika aktiviteter beroende vilket behov gästerna har och vilken "kondition" de har just den 
dagen. De som kan och vill hjälper till med matlagningen utifrån deras förmåga. Innan de åker 
hem med färdtjänst samlas alla och dricker kaffe tillsammans. Andra aktiviteter kan vara sång och 
musik, promenader och sällskapsspel. 
 
Bägge dagverksamheterna bjuder in 6 gäster/dag, när efterfrågan är stor försöker de bereda plats 
för någon fler. Alternativet kan vara att gästerna får mindre antal dagar i veckan som de besöker 
dagverksamheten. De har även en anhörigträff varje år. 
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Personalresurser 
I personalbudgeten finns 4,0 årsarbetare, 3,5 tjänster är tillsvidareanställda och 0.50 % är i 
dagsläget vakant.  
Tre av dem arbetar 100 % mellan 08.00 - 16.00 varje dag. 
En person (0.50 %) får enbart arbeta 4 timmar/dag och varierar mellan förmiddag och 
eftermiddag. 
 
Omvärldsspaning 
Hur ser liknande verksamheter ut i liknande kommuner samt några Norrbottenskommuner 
 
Vänersborg, Falkenberg, Trelleborg är de Piteå-liknande kommuner som kontaktats. Av 
Norrbottens kommuner kontaktades Haparanda, Älvsbyn, Arvidsjaur, Kiruna och Luleå. Förutom 
dessa kontaktades även Skellefteå och Höör. Höör av den anledningen att de i stor utsträckning 
användes som mall när Piteås Äldrecentra och hemtagningsverksamhet startades upp.  
 
De flesta kommuner jag varit i kontakt med satsar på hemtagningsteam.  Flera beskriver att de sett 
en tendens att de som kommer till korttidsenheten blir kvar för att sedan flytta till särskilt boende. 
De väljer därför att styra utredningarna till hemmet. Går det inte att utreda hemma får personen 
komma till korttidsenheten. Utredningstiden är i de flesta kommunerna är 2 till 3 veckor. Älvsbyn 
sticker ut med en utredningstid på 3 dagar innan ärendet lämnas över till ordinarie hemtjänstgrupp. 
 
I Skellefteå har man hemtagningsteam dygnet runt medan Luleå har möjlighet att ha 
nattbemanning några enstaka nätter för natt eller dygnsobservationer. Älvsbyn kan bemanna 
nattetid under en begränsad tid mellan 3-5 dygn om behov finns. Haparanda önskar möjlighet till 
nattbemanning i teamet vid behov. 
 

• Haparanda har 35 korttidsplatser varav 16-21 är platser i väntan på särskilt boende.  
• Älvsbyn har idag 14 korttidsplatser men stänger denna vår 7 av dessa.  
• Arvidsjaur har 15 korttidsplatser men bedömer att de i dagsläget kunde klara sig med 10 

platser.  
• Kiruna har 19 korttidsplatser idag spridda på olika särskilda boenden. Planerar inflyttning i 

nytt korttidsboende under våren. 
• Luleå har 49 korttidsplatser vilket man idag bedömer tillräckligt. 
• Vänersborg har 24 korttidsplatser varav hälften är avlösningsplatser. Har under året fått 

låna avlösningsplatser till personer i väntan på särskilt boende. 
• Falkenberg har 34 korttidsplatser och 5 växelvårdsplatser. De flesta platserna på korttids är 

belagda med personer i väntan på plats på särskilt boende. 
• Trelleborg har 36 korttidsplatser. 
• Skellefteå har 36 platser på korttidscentra med möjlighet att utöka till 40. Utöver detta 

finns 5 platser spridda på olika boenden och tre tvårumslägenheter för personer i väntan på 
plats på särskilt boende. 

• Höör har 10 platser på rehabcentrum och 7 korttidsrum för växelvård. Om det finns lediga 
rum på särskilt boende kan de användas som utredningsplats. 

I många kommuner används korttidsplatserna i stor utsträckning till personer i väntan på särskilt 
boende.  
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Omvärldsspaning Dagverksamheten 
 
Mark, Vänersborg, Alingsås är de Piteå-liknande kommuner som kontaktats. Av 
Norrbottenskommunerna kontaktades Luleå och Boden. Förutom dem kontaktades även Halmstad 
mest för att de hade dagverksamheter, gruppaktiviteter, anhörigstöd, restaurang samlat i samma 
hus och hade en ”röd tråd” i sin verksamhetsbeskrivning.  
 
De allra flesta dagverksamheterna erbjuder dagverksamhet med olika aktiviteter på liknande sätt 
som i Piteå. Många kommuner har samvaro, anhörigstöd och volontärer samlat för att främja olika 
besöksformer. Övriga aktiviteter som erbjuds är aktivitetsgrupper (inget biståndsbeslut), ex. 
Minnenas café, Klubb kreativ och Samtala hjärna, här träffas man i s.k. slutna grupper. Syftet är 
att erbjuda varierad verksamhet och så snabbt som möjligt nå de personer som är i behov. En del 
kommuner erbjuder gratis drop-in anhörigstöd en eftermiddag/vecka. Hos en del kommuner följs 
biståndshandläggaren och personal från dagverksamheten vid första besöket hos en ny gäst.    
 
I många kommuner samarbetar flera yrkesgrupper vid dagverksamheterna. Det är undersköterskor, 
demensvårdsutvecklare, arbetsterapeut, anhörigkonsulent, anhörigstöd och enhetschef.  
 
Det är få kommuner som tillagar lunchen vid dagverksamheten. Antingen äter de vid en 
närliggande restaurang eller så beställer man färdiglagad huvudrätt och ordnar tillbehören på egen 
hand (koka potatis).  
 
En central samordnare sköter administrationen i Luleå. Det innebär att samordnaren eller anhörig 
sköter bokningarna av taxi och tillfällig avbokning av plats. Kostnaderna för taxi och lunch 
faktureras gästen eller anhörig. 
 
Någon beskriver också hur man har arbetat med ”uttryck” ex. dagverksamhet – mötesplats, 
färdtjänst – taxi med speciella förmåner mm. 
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Ekonomiskt perspektiv och i jämförelse med liknande kommuner1 
 
Piteå har fler platser i särskilda boenden (både 65-79 år och 80+) jämfört med alla Piteå-liknade 
kommuner. Piteå har mindre andel platser för åldersgruppen 65-79 år jämfört med de flesta 
Norrbottens kommuner. Däremot är andelen platser för åldersgruppen 80+ lika som de flesta 
kommunerna i länet. 
 
Piteå har flest innevånare 65+ som är beviljade korttidsboende i jämförelse med alla Piteå-
liknande kommuner. Bland Norrbottens kommuner är det endast två kommuner som har fler 
innevånare 65+ som är beviljade korttidsboende än Piteå. Endast två Piteå-liknande kommuner har 
färre boendedygn på sina korttidsplatser jämfört med Piteå. Bland Norrbottens kommuner är det 
en kommun som har färre boendedygn på sina korttidsplatser jämfört med Piteå. 
 
Gällande nettokostnaden för korttidsvården ligger Piteå bland de kommunerna med lägst kostnad 
både i jämförelse med Piteå-liknande kommer och med Norrbottens kommuner.  
 
Jämför vi nettokostnaden för äldreomsorg så ligger Piteå med 12 098 kr/invånare ganska precis i 
mitten bland Piteå-liknande kommuner. I jämförelse med Norrbottens kommuner har Piteå den 
lägsta kostnaden. 
 
När det gäller kostnaden för dagverksamheten har Piteå inte rapporterat in någon siffra till Kolada. 
Däremot har kostnaden redovisats i socialtjänstens årsredovisning. Den visar att 2016 kostade ett 
besök 1 085 kr. 2017 kostade ett besök 925 kr. Slutligen 2018 kostade ett besök 808 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Uppgifter tagna från Kolada 2018 
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Brukar- och anhörigas behov samt synpunkter på verksamheten  
 
Gäster och anhöriga vid Äldrecentrat 
Av Äldrecentrats gäster och anhöriga har 26 blivit tillfrågade om de vill lämna synpunkter. 10 har 
tackat ja, en gäst och nio anhöriga. En anhörig har dock inte kunnat nås trots upprepade försök. 
 
Personerna som kontaktats har varit på avlösning på Äldrecentrat. Samtliga är nöjda med att 
möjligheten till avlösning finns. En person beskriver att utan denna möjlighet hade den anhöriga 
varit tvungen flytta till särskilt boende.  
 
De flesta upplever att personalen är trevliga och tillmötesgående och att de ger gott stöd. Någon 
beskriver att det finns bra flexibilitet i verksamheten. Alla beskriver att de får möjlighet till 
avlösning när de önskat eller haft behov. Endast vid något tillfälle har avlösningen fått förskjutas 
några dagar, vilket inte upplevts som något problem. En person beskriver lokalerna som fina och 
trevliga.  
 
En person framför kritik gällande bemötande, när man ska börja nyttja sig av avlösning. Hen 
beskriver våndan av att lämna sin anhörig, att det känns som man sviker. Då är det extra viktigt att 
man får ett gott bemötande. Personen saknar även flexibilitet i när man ska lämna och hämta. Hen 
beskriver också att man som anhörig kan känna av en oro hos personalen på Äldrecentrat och att 
man hör att ordinarie personal funderar på att söka sig bort.  
 
Några personer upplever lokalerna som sterila men har samtidigt en förståelse att det ska passa 
många olika personer. En person beskriver att det är dåligt med belysning på enheterna. 
Avsaknaden av möjlighet att se betalkanaler för den som är sportintresserad nämndes av en 
anhörig. Ett par av de som kontaktades tyckte att det var viktigt att det fanns möjlighet för 
besökare att få kaffe. En anhörig beskrev vistelsen på Äldrecentrat som ren förvaring. Inga 
aktiviteter förekommer.  
 
Brukare och anhöriga som haft Vård- och omsorgsteamet (VOT) 
Tre personer (två brukare och en anhörig) är tillfrågade och har tackat ja till att bli kontaktade. 
Alla har lämnat sina synpunkter. 
 
Av dessa tre personer hade två tidigare haft hjälp av hemtjänsten men då endast med städ och 
inköp medan den tredje personen inte haft hemtjänst tidigare. Samtliga beskriver de att de fått bra 
stöd och hjälp av teamet. De beskriver att de känt sig trygga inför hemgång med hjälp av VOT och 
att de litar på dem. De har fått anpassade hjälpmedel och att de med hjälp av VOT gjort framsteg 
efter hemkomsten. 
 
Den anhörige som kontaktats beskriver sin upplevelse av kaos första dygnet på grund av bristen på 
information om den planerade utskrivningen från sjukhuset. Med hjälp av bra stöd och hjälp av 
VOT och utredningsteam har de efter första dygnets kaos fungerat bra och de har känt sig trygga. 
De har nu flyttats över till ordinarie hemtjänst och känner fortsatt trygghet då 
informationsöverföringen fungerat bra 
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Gästernas synpunkter vid Dagverksamheterna 
Alla gäster uttrycker att det är mycket nöjda över verksamheten, bäst är personalen. En del gäster 
vill bara besöka verksamheten 1 eller 2 ggr/vecka, andra vill komma fler gånger. Någon kan tänka 
sig att besöka verksamheten om den var öppen under helgen eller senare på eftermiddagen. Det 
viktigaste är att få träffa dem man passar ihop med och att få delta i aktiviteterna, exempelvis när 
det erbjuds underhållning. 
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Personalens perspektiv 
 
Personal på Äldrecentra, i VOT och utredningsteam 
Personalen på Äldrecentrat, men även i VOT och utredningsteam, beskriver att de idag inte arbetar 
som var tänkt i starten. Gästerna på Äldrecentrat idag har betydligt större vård- och omsorgsbehov 
än den målgrupp som centrat var tänkt ta emot. Det skapar frustration hos personalen och man 
beskriver att det inte var det arbete man sökt sig till.  Lokalerna är inte anpassade till det klientel 
som man har idag. Sammantaget ger det dålig arbetsmiljö för personalen. 
 
Många patienter blir kvar på Äldrecentrat i väntan på plats på särskilt boende. Ibland har det varit 
upp till 20 personer med ett sådant biståndsbeslut. De tar då upp utredningsplatser och platser som 
var tänkta för avlösning den följd att avlösningsgäster blir nekade direkt plats vilket de kunnat få 
tidigare. Blandningen av avlösnings- och utredningsgäster på samma enhet upplevs inte bra för 
någon. 
 
Grön enhet med sex lägenheter för personer med kognitiv svikt som är i behov av en lugnare miljö 
lyfts fram som ett stort problem. De gånger man har någon på grön enhet är det svårt med 
schemaläggningen. Med beläggning på grön sida blir det sårbart nattetid. Då man sällan tjänstgör 
på grön enhet är det svårt att hålla sig uppdaterad där. Försök att förbättra detta med 
schemaläggning har endast flytta problemet.   
 
VOT och utredningsteam beskriver sig som ett hemtagningsteam till 100 %. Nästan inga 
utredningar görs längre i hemmen (se tidigare diagram s. 5) och inget förebyggande arbete utförs. I 
starten gjordes även konsultbedömningar samt hel HSL-bedömning för att hela kommunen skulle 
få likvärdiga bedömningar. Arbetsmiljöbedömning förekom oftare efter kontakt från 
hemtjänstchef. I nuläget förekommer konsultbedömningar i mycket liten grad, samt hel HSL-
bedömning i obefintlig grad. 
 
Alla beskriver brister i samverkan både internt med biståndsenheten och att de rutiner vi har inte 
fungerar. Utredningsuppdragen är sällan preciserade utan en standardfras används, vilket gör att 
utredningen ibland blir mer omfattande än nödvändigt. Utredningarna saknar ibland viktig 
information som de får eftersöka för att kunna utföra uppdraget.  
 
En del av heldygnsbedömningarna som kommer för utredning har ett så stort vårdbehov att man 
direkt är ganska klar över att det blir beslut om särskilt boende. Det handlar då oftast om personer 
med demensdiagnos/omfattande kognitiv svikt där det inte längre fungerar hemma. 
 
När utredningen är klar är det ibland svårt att få tid för uppföljning på grund av tidsbrist hos 
biståndshandläggarna. Ärendet kan då inte flyttas till ordinarie hemtjänst och påverkar flödet då 
ärendena blir kvar onödigt länge vilket innebär att man inte kan ta in nya.  
 
De beskriver även problem i samverkan med både öppen- och slutenvården. Personerna samt 
närstående som kommer till Äldrecentrat och hem med VOT/utredningsteam upplever inte alltid 
att de varit delaktiga i planeringen om hemgång. Sjukhuset har brustit i information och de är 
överrumplade att det blev utskrivning. Teamen får ta mycket frustration. Väldigt ofta flyttas 
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utskrivningsdatumet fram, ibland flera gånger. Resurserna som står redo att ta emot brukaren blir 
då låsta.  
 
Bristerna i samverkan externt innebär merarbete då de får fixa med hjälpmedel, läkemedelslistor 
och annat som saknas.  När behov finns är det är svårt att få kontakt med ansvarig läkare på 
hälsocentralen. 
 
VOT och utredningsteam beskriver att de har ett givande och tillfredställande arbete och att det är 
rätt sätt att arbeta. Samarbetet med hemtjänsten fungerar bra. VOT är duktiga på att få till trygga 
hemgångar och bra avslut på ärendena men att de för att komma dit själva får söka mycket av 
nödvändig information från alla. De beskriver att de oftast klarar av att klargöra tidsåtgång och tid 
på dygnet för hjälpinsatser. 
 
Biståndshandläggare och chef för biståndshandläggare 
Saknar kännedom om syftet med HSL-bedömning och att det ska ses som motsvarande VOT i 
ytterområdena. Biståndsenheten har menat att hel HSL-bedömning inte är deras beslut då det i 
deras ögon handlat om HSL inte SoL. 
 
Biståndshandläggarna ställer sig frågande till varför de ska vara sammankallande till SIP när det 
handlar om medicinska frågor. De ser helst att den medicinska delen i utredningen är klar innan 
uppföljning. 
 
De gör en bedömning av de rapporter de fått inför en uppföljning, men anser att det skulle 
underlätta om de fick den tidigare för att vara mer förberedda. Biståndshandläggarna upplever att 
de får berätta/förklara för den enskilde/anhöriga på uppföljningen då de menar att 
rapportunderlaget borde gås igenom med den enskilde/anhöriga av personalen på Äldrecentrat 
innan uppföljningen. De får ibland frågor de inte kan svara på. Önskvärt vore att 
arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska är med under uppföljningen och/eller pratar med den 
enskilde innan mötet.  
 
De frågar efter ökad flexibilitet med mer individuell tid för bedömning. Några kan behöva en 
längre utredningstid (allt mer komplexa ärenden) medan andra kanske kan bedömas kortare tid. 
De anser att de utredningar/ bedömningar som görs på Äldrecentrat eller i utredningsteamet borde 
göras utifrån punktinsatstänket 
 
En önskan från biståndshandläggarna är att Äldrecentrat hintar till dem innan uppföljning när de 
har personer som de bedömer inte kan gå hem till ordinärt boende.  
 
Biståndshandläggarna ser att trycket på platserna på Äldrecentrat troligtvis kommer att öka i och 
med ”en socialtjänst”. Att det blir fler brukare under 65 år som kommer dit. 
 
Även biståndshandläggarna beskriver interna rutiner som inte fungerar. Det menar att det finns en 
tröghet i arbetssättet som går att speeda upp.  
 
Chefen ser behov av utveckling av utredningen då det är underlaget till beställningen. Det skulle 
göra beställningen tydligare. Hela verksamheten, både myndighet och utförare behöver gå från ett 
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insatstänk till ett behovstänk. Myndighet beviljar vad = d.v.s. insatsen hemtjänst + beskriver 
behoven utifrån ICF. Utförare = planerar vilka aktiviteter som behöver utföras för att behoven ska 
tillgodoses. Hur det ska genomföras och när planeras tillsammans med omsorgstagaren 

Det saknas ett demensteam som kan användas till att göra hembedömningar när behov av att veta 
hur en person fungerar i hemmet utifrån det kognitiva. Detta team skulle kunna avropas av den 
som ser behovet. Känslan är att vi idag utbildar i BPSD men sedan inte använder det. 
 
Det är viktigt att vi i fortsättningen har kvar möjligheten till avlösning. Vi skulle behöva jobba mer 
för att stödja anhöriga till avlösningsgäster så att de orkar. Det behövs utökade verktyg i 
hemtjänsten för att bättre stödja anhöriga redan när de börjar nyttja avlösning ex. en utökning av 
dagverksamheten.  
 
Om vi i fortsättningen styr utredningarna till ordinärt boende behöver det finnas en ledig plats för 
akuta behov om det inte fungerar hemma. Det kommer att finnas behov av heldygnsbedömningar 
på Äldrecentrat även i fortsättningen men i mindre omfattning än nu. Det kommer därför att 
krävas färre platser för heldygnsbedömningar på Äldrecentrat. Sedan kommer det alltid att finnas 
behov av att göra undantag från det som beslutats och det är viktigt att vi är medvetna om detta. 
 
Vi behöver jobba mer med att stärka det friska för personerna i ordinärt boende. VOT skulle 
kunna jobba mer utanför centrala Piteå. Det kan också vara att man i varje hemtjänstgrupp har 
någon anställd med mer salutogent tänk och att den personen tillsammans med utredningsteamet 
går in i utredningsärendena. 
 
Chefer äldrecentra, utredningsteam, demensteam, dagverksamheter och VOT 
Det är av största vikt att man får en tydlig målbild av vad man ska göra på Trädgårdens 
Äldrecentra. Idag gör man helt annat än vad som var tänkt för verksamheten. Beslutet för 
framtiden behöver tas ganska snart. 
 
Undersköterskeresurserna för avlösning och heldygnsbedömning är inte tillräckliga på grund av 
det mer sjuka klientelet och det höga flödet av gäster som medför mycket arbete. 
 
Äldrecentrat har svårt att uppnå 100 % beläggning då de inte kan styra varken inkommande eller 
avresande eftersom det är beroende av när anhöriga önskar avlösning eller hur många som har 
behov från sjukhuset. De behöver även förhålla sig till den fastställda rutinen om max 5 
inkommande gäster på avlösning varje dag. Verksamheten är i behov av ett bokningssystem men 
det är svårt att få till trots att flera försök. 
 
HSL- uppdraget har blivit tydligare efter en ny rutin from dec 2019. Närsjukvårdsteamet och 
Utskrivningsteamet fyller en viktig funktion med sin första filtrering och sitt frågebatteri.  Man ser 
att det skett en viss förbättring med detta. Kan se ett behov av utökning av koordinator så att det 
blir två kompletta team.  
 
Sjuksköterskornas utmaningar på Äldrecentrat:  

- Svårt få tag i läkare vid behov. Läkarsamverkan är särskilt viktigt vid palliativ vård och i 
väntan på boendeplacering. I dessa ärenden har ofta ssk ett orimligt stort ansvar. 
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- Ett fåtal av gästerna har dosdispenserade läkemedel vilket alltid innebär att dosetter ska 
delas vid varje ankomst. Det betyder även att alla läkemedel behöver vara på plats samt att 
det finns uppdaterade läkemedelslistor. 

- Riskbedömningarna ska göras på alla gäster och åtgärder sättas in.  

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter:  
I samband med utskrivningar från sjukhus behöver denna personalgrupp finnas med, det är 
avgörande för att det finns de hjälpmedel som behövs för både individen och personalen.  De har 
kunskapen om rehabilitering tillbaka från skadan eller sjukdomen. Ett beslut om inriktning, hur 
Socialtjänsten vill använda sin rehabpersonal behövs. Alla kan inte jobba i det som uppstår för 
dagen. Vi behöver i framtiden även personal med utbildning och kompetens som kan jobba 
strategiskt och förebyggande för att på sikt minska behovet av vård. Det är viktigt för övrig 
personal att rehab finns nära som stöd och trygghet för dem när frågorna uppstår flera gånger per 
dag och det behövs handledning.  
 
I dagsläget har vi behov av både fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att kunna klara 
uppdraget vid frånvaro eller sommarsemestrar. Det är tre arbetsterapeuttjänster och två 
fysioterapeuttjänster som arbetar med bedömning och avlösning.  
 
2015 startade hemtagningsteamet. Det är en svår verksamhet som svänger snabbt. Teamet behöver 
få mer detaljerade beställningar på bedömningar. VOT scannar av utifrån SoL. De börjar med att 
lägga upp en genomförandeplan. Vecka 1 får personen generöst med tid. Tiden snävas åt andra 
veckan. Viktigast är att få en bra överlämning mot ordinärt boende både när det gäller HSL och 
SOL insatser. 
 
Det kunde vara större flexibilitet i bedömningsperioderna. Ibland räcker det med en 
bedömningsperiod på en vecka. Men det är viktigt att tiden är tillräcklig så alla yrkesgrupper 
hinner göra sitt. 
 
Det behöver göras en översyn av Viva för att underlätta/ minska administration. Kan man ha en 
dygnsavgift/ schablonavgift under utredningstiden? Sen behöver även förbättringar gällande 
överrapportering göras. Idag krävs att arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska skriver var 
sitt dokument. Vilket underlag behöver biståndshandläggaren? De får nu 3 rapporter från HSL 
personalen och en genomförandeplan Sol från VOT. Går det att underlätta och förbättra? 
 
Teamsamverkan mellan USK/AT/FY/SSK är otroligt viktigt för att nå framgång i ärendena. 
En fundering är hur långt ut i pitebygden vi kan göra bedömning utifrån resurs och kostnad? 
Ärendegången växlar, svårt med planering. Planeringar från sjukhus, svårt sjuka där behovet 
förändras är en utmaning.  
                                                                                                                                                                                  
Vi tror på arbetssättet att i första hand göra bedömning av personerna i det egna hemmet men vi 
ser en problematik att det saknas någon avdelning för eftervård av exempelvis komplicerade 
frakturer som behöver längre tid på sig eller nyinsjuknade med stroke samt Palliativ vård.  
 
Ett stort behov av samverkansrutiner finns för att vår verksamhet skall fungera i alla övergångar. 
Sedan utskrivningslagen trädde i kraft har vi inga fungerande samverkansrutinerna för 
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Äldrecentrat/biståndsenheten/ordinärt boende/ Hemsjukvården. Eftersom vi samverkar med alla 
dessa stöter vi på dagliga problem.                                                        
 
Många runt omkring har åsikter om Äldrecentrat, vilka gäster vi ska ta mot. Förutom att det 
kommer akuta förfrågningar från hemtjänst så kommer det även från akuten, ambulanspersonal 
och privatpersoner. På kvällar och helger är det inte ovanligt med akuta oplanerade gäster.  
 
Chefsuppdraget upplevs spretigt då man är chef för fyra olika yrkeskategorier som arbetar med 
helt olika uppdrag, dygnet runt. Jämför Bostadsanpassning (som är myndighetsutövning) med natt 
undersköterskor inne på ÄC och Dagverksamheterna.  
 
Bra att rehab och sjuksköterskor hör organisatoriskt under Äldrecentrat, det gagnar teamarbetet 
och kompetensen hos baspersonalen kan hållas hög, men chefen känner otillräcklighet då hon 
saknar sjuksköterskekompetens och gästerna idag är så sjuka och det då är svårt vara ett stöd till 
sjuksköterskorna. Även avsaknaden/följsamheten av rutiner i HSL- frågor gör det svårt att kunna 
stötta och hjälpa. 
                                                                                                                                                                                         
Samtliga enhetschefer ser en jätteutmaning i att kunna rekrytera personal med kompetens i 
framtiden, behöver vi ha överanställning under året för att klara uppdraget under somrarna? När 
det inte finns personer att anställa blir det svårt att kunna leva upp till sitt arbetsmiljöansvar eller 
det verksamheten ska utföra. 
 
Pga. av arbetsledarnas ansvar för ett stort antal personal med allt vad det innebär, komplexiteten i 
de olika inriktningarna på vår verksamhet med dagliga svängningar (som finns beskrivet ovan) så 
uppstår under en dag allehanda frågor, mer eller mindre akuta. Där behöver man som enhetschef 
lägga allt annat åt sidan, stötta i olika beslut vilket medför att det vissa dagar kan vara svårt att 
kunna genomföra andra planerade möten och arbeta strategiskt med framförhållning.  
 
En stor fördel vi har, är vår undersköterskesamordnare och ärendesamordnare som är till stor hjälp 
för enhetscheferna. Problemet uppstår när de ska ersättas somrar mm. Utmaningen är stor för 
enhetscheferna att leda och fördela arbetet i alla inriktningar att hinna med att varje dag spänna 
över denna bredd av frågor och samtidigt förväntas utveckla verksamheten i alla olika 
delar/inriktningar.                                                                                                                                                                           
 
Hemtjänstchefer 
Antalet arbetsmiljöärenden uppskattas till cirka 1 per månad.  Beskrivningen från 
hemtjänstcheferna är att utredningar i hemtjänsten ofta utförs av den egna rehabpersonalen inte av 
utredningsteamet. Upplevelsen är att utredningsteamet inte är så intresserade och att man får vänta 
länge då behovet oftast är akut och hjälp behövs senast inom en vecka. Vid kontakt med 
utredningsteamet blir man ofta hänvisad till den egna rehabpersonalen som man upplever ställer 
upp snabbt. Det känns som om det blir mycket omständligt när man kontaktar utredningsteamet. 
Först går det åt några dagar till att utreda vem som ska utreda.  
 
En fundering är om resurserna i teamet inte räcker till och att det är därför det ser ut så här. För 
utredningsteamet har inte konsultärendena första prioritet vilket kan innebära att man inte får 
hjälpen man behöver tillräckligt snabbt. Om utredningsteamet utreder och det visar att behov av 
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hjälpmedel finns kopplas rehab in för förskrivning då utredningsteamet inte har något HSL ansvar. 
De gånger utredningsteamet utredd får man bra underlag och en tydlig bedömning. 
 
På grund av platsbrist kan man se att det ibland utreds personer i onödan. Där man är klar över att 
det handlar om behov av särskilt boende. Det behövs både fler särskilda boendeplatser och platser 
i väntan på. 
 
Ibland behöver personer få tid för att förstå att de behöver ansöka om särskilt boende. De behöver 
därför få komma till äldrecentra.  
 
VOT ser man som den bästa lösningen för dem som har möjlighet att använda den. Det skulle 
behövas även en landsbygds VOT. De få gånger man haft hel HSL utredning utanför centralorten 
har inte hemtjänstens tid utökats som det man gör i VOT. Med de problem man har idag att 
bemanna i hemtjänsten ser man svårigheter att utöka tiden i hemtjänstgruppen för att klara 
utredningar tillsammans med utredningsteamet. 
 
Informationen från sjukhuset upplevs bristfällig. När hemtjänsten träder in vet de inte så mycket 
om vilket behov personen har utan det handlar mycket om att gissa, vilket inte känns så 
professionellt. 
 
Tidigare fick inte biståndshandläggaren fatta beslut om särskilt boende om det saknades plats även 
om det var helt klart rätt beslut. Om samma sak gäller än är man osäker.  Det finns personer som 
kommit från sjukhuset till Äldrecentrat med beslut om tillfälligt boende. 
 
Idag bor flera personer hemma med så mycket hemtjänsttid att det kan jämföras med personlig 
assistans.  
 
Anhörigstöd och demensstöd 
Vad vi erbjuder/gör:  

• Handledning av personalgrupper i hemtjänsten och Trädgårdens äldrecentra 
• Arbetat med individärenden kopplat till ordinarie hemtjänst 
• Utbildning av BPSD-administratörer i Piteå kommun, både ordinärt boende och särskilt 

boende 
• Erbjuder handledning till de säbo som vi utbildat i registret samt uppföljningsträffar 
• Implementering av BPSD-registret i ordinärt boende 
• Samverkar med regionens hälsocentraler 

Vad som fungerar bra:  
• Bra organisation kring själva utbildningstillfället – förbeställt fika och lunch samt bokat 

datorer och lokal  
• Bra stöd kring beställning av material till BPSD-utbildningarna 
• Vi har hög flexibilitet utifrån när det passar verksamheten att komma på utbildning.  
• Vi har hög tillgänglighet för handledning i BPSD-arbetet i ordinärt boende/Trädgårdens 

äldrecentra. 
• Korta väntetider för handledning av personal i individärenden i hemtjänsten.  
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• Samverkan/ärendeanmälan via DSK och biståndshandläggarna 
• Samverkan med rehabenheten kring BPSD-arbetet 
• Bra respons från administratörer vid admin-träffar. 

Utmaningar:  
• Teamet är inte komplett – Laila är aldrig utanför ÄC. Teamet?  
• Planera en verksamhet (BPSD-arbetet, utbildningstillfället) som innefattar många andra 

yrkesgrupper, framför allt de som arbetar på schema – kräver längre framförhållning än 
den som finns i dagsläget. Även chefer för verksamheten och rehabpersonal behöver 
kallas, närvara.  

• Svårt att få till ett fungerande koncept för BPSD-arbetet då framförhållning saknas, ingen 
långsiktig planering för arbetet finns översiktligt i kommunen.  

• Ingen budget för att kunna delta på registrets nätverksträffar för certifierade utbildare som 
är 1 g/år, vilket är en del i ett lyckat implementeringsarbete.  

• Ingen plan för implementering av arbetssättet finns övergripande i kommunen, ser ett stort 
behov av fortsatt kontinuerlig handledning av administratörerna efter avslutad utbildning. 
Handledning erbjuds kontinuerligt till enhetschefer, men hittills svalt intresse. 

• Otydlighet i uppdraget gällande demensteam. Många chefer inblandade, otydlig styrning.  
• Svårigheten att dela uppdrag 50/50, täcka korttidsfrånvaro på ÄC under året, 

sommarsemestrar (AT + SSK) samt helgjobb i en annan verksamhet (SSK i 
Hemsjukvården) 

• Saknas förståelse för demensteamets arbete i kommunernas verksamhet – BPSD.  
• Certifierade utbildare medverkar inte i dagsläget i den nätverksgrupp som finns för 

enhetschefer för utbildade säbo i kommunen. Det är svårt att fånga upp svårigheter och 
problem på enheterna och att komma med tips och goda råd som kommer från registret. 
Utbildarna har bjudits in att delta vid ett tillfälle.   

Utvecklingsförslag:  
• Utbilda och implementera BPSD-registret i ordinärt och särskilt boende. Att kunna följa 

och stötta i hela processen.  
• Att vi får skapa (och sprida) ett årshjul för utbildning/implementering samt 

tid/förutsättningar och tillit från ledningen att utföra jobbet.  
• En tydligt formulerad arbetsbeskrivning av uppdraget, både för egen del men även för 

övrig organisation.  
• Samordning med demensstödet(Säbo), samma mål, samma dokument, dokumentation, 
• Att vi får satsa och arbeta med dessa två uppdrag helhjärtat, inte dela vår tid med alla andra 

uppdrag som läggs på, exempelvis ssk/at-pool vid korttidsfrånvaro på ÄC (samt sommar 
och jul), helgjobb i HSV, samordningsuppdraget, diverse andra uppdrag.  

• En ansvarig chef. (ord.bo/säbo) 
• En verksamhet som finns året om och som medborgarna och medarbetarna känner väl till  
• Att årligen kunna organisera nätverksträffar för utbildade BPSD administratörer för att 

kunna sprida goda exempel som finns i våra verksamheter och ge energi till fortsatt bra 
arbete. (saknas budget för detta i dagsläget) 
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• Önskvärt att implementeringen av BPSD-registret på särskilt boende ingick i uppdraget. 
Bättre kontinuitet och större möjligheter att fånga upp felaktigheter och missuppfattningar 
samt svårigheter som personalen kan ställas inför i ett tidigt stadium. Forskning visar att 
där arbetssättet implementerats framgångsrikt, har livskvaliteten ökat för vårdtagaren, 
användandet av olämpliga läkemedel har minskat, hot och våldanmälningarna har minskat 
och personalen har uttryckt större arbetsglädje samt minskad sjukfrånvaro har mätts.  

• Vi ser stora möjligheter att kunna bidra till att arbetssättet införs på ett hållbart sätt i 
kommunens äldreomsorg, både särskilt boende och ordinärt boende. Det skulle innebära 
stora vinster för samtliga. Det finns idag stora utmaningar på grund av att det inte finns 
någon övergripande plan för BPSD-arbetet eller införandet i kommunen. Det är samma 
utbildare i Säbo och ordinärt boende, men vi förväntas göra olika insatser beroende på om 
det är ett äldreboende som går utbildningen eller en hemtjänstgrupp. Olika agendor för 
demensteamet (ord.bo) och demensstödet (säbo) och olika dokument, som ej är införda i 
VIVA.  

Personal på dagverksamheten 
Den sociala gemenskapen prioriteras alltid eftersom det är viktigt att skapa lugn, ro och trygghet. 
Vissa dagar prioriteras lugn och ro beroende på gästernas dagsform.  
 
Personalen anser att den viktigaste uppgiften är den personliga kontakten på morgonen med 
gästen. En annan prioriterad arbetsuppgift är att gästerna ska trivas hos dem för att gästerna ska 
fortsätta på dagverksamheten. Det händer ganska ofta att det är svårigheter att få gästerna till att 
komma. Personalen ger som förslag att det kanske kan underlätta om det fanns volontärer som 
kunde ”pusha” gästen i sin hemmiljö innan avfärden till dagverksamheten. Det är inte många 
gäster som är under 65 år vilket kan bero på att man inte når deras anhöriga, de ”kämpar på” 
längre hemma.  
 
Under semesterperioderna slås verksamheterna ihop på grund av svårigheter med 
vikarieanskaffningen. Det innebär att Munkbergas gäster är mer orolig eftersom de åker till ett nytt 
ställe. En del av gästerna nyttjar alla avlösningsalternativ vilket leder till att de är även på 
Äldrecentra och kan ibland bli osäkra på var de ska.  
 
Om man slutar tillaga lunchen påverkas kostnaden för de gäster som besöker dagverksamheterna 
3-4-ggr/vecka. Summan kan bli ca 3-400 kr/ vecka vilket gör att alla inte har ekonomisk 
möjlighet. 
 
Följande förslag ger personalen: 

• Bygg ihop Trädgårdsvillan med garaget så kan bägge dagverksamheterna finnas där. 
• Nyttja Samvarolokalerna 
• Finns några andra lokaler att nyttja i samverkan med Svenska kyrkan, EFS m.fl. 
• Kan gröna avdelningen på Äldrecentra användas till dagverksamhet? 

Chefen för dagverksamheten lämnar följande synpunkter: Gruppen har haft fyra olika chefer de 
senaste åren och personalgruppen har olika bakgrunder, någon är omplacerad. Det finns behov av 
samsyn och gemensamt arbetssätt. Chefen vill lyfta frågan om rätt aktiviteter erbjuds utifrån 
gästernas behov? Enligt MAS ska riskbedömningar för gästerna utföras ex. fallrisk. Om någon av 
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gästerna har ett HSL-uppdrag behövs läkemedelsskåp, läkemedelslistor och delegering. I 
dagsläget är det inte klart hur det ska implementeras. Hur ska dokumentationen föras i Viva? 
 
Biståndshandläggarna efterfrågar samarbete med dagverksamheterna för att få kunskap i hur de 
arbetar. De vill även få klarhet i vem verksamheten är till för. De undrar också över varför inte 
hembesök utförs i dagsläget av personalen på dagverksamheten inför en start av ny gäst. De ser 
också att behov finns av en dagverksamhet för andra personer med andra behov. 
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Kartläggning av flöden i verksamheten  
På de 18 avlösningsplatserna var beläggningen under året 4748 dagar av 6570 möjliga. Totalt 
handlar det om 13 platser med full beläggning hela året. 
 
2019 gjordes 140 heldygnsbedömningar inne på Äldrecentrat. Totalt 5353 dagar fanns gäster där 
för bedömning vilket handlar om drygt 14 platser av 18 med full beläggning hela året.  
 

 
 
Fler bedömningsgäster vistas på platser som var tänkt för avlösning då det inte alltid finns 
utrymme, med den följd att avlösningsgäster blir nekade direkt plats som de fått tidigare, de har 
dock fått plats inom en vecka. 
 
Fler får vara kvar ”i väntan på särskilt boende” och tar då upp utredningsplatser det har hänt att det 
varit upp till 20 personer med biståndsbeslut om särskilt boende. 
 
Många av utredningarna som görs inne på Äldrecentrat upplevs som ett förtäckt behov av plats på 
särskilt boende men plats saknas. Det förekommer även att några brukare utreds flera gånger. En 
del av heldygnsbedömningarna som kommer för utredning har ett så stort vårdbehov att man 
direkt är ganska klar över att det blir beslut om särskilt boende. Det handlar då oftast om personer 
med demensdiagnos/omfattande kognitiv svikt där det inte längre fungerar hemma. 
 
 
Totalt utfördes 7 hembedömningar och 87 ärenden i VOT under året. 
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När utredningen är klar är det ibland svårt att få tid för uppföljning på grund av tidsbrist hos 
biståndshandläggarna. Ärendet kan då inte flyttas till ordinarie hemtjänst. Detta påverkar flödet då 
ärendena blir kvar onödigt länge, vilket innebär att man inte kan ta in nya. Resurserna som står 
redo att ta emot personen blir då låsta. 
 
Idag upplevs flödet både stort och ojämnt beroende på utskrivningar från sjukhuset. Man ser 
skillnad sen den nya utskrivningslagen kom. Tiderna för utskrivningsklar flyttas/ändras så sent 
efter att personen planerats hem/till Äldrecentrat utan att avdelningen meddelat ändring. Här finns 
en stor mängd personal startklara med svårighet att planera in annat, vilket är väldigt ineffektivt. 
 
Samtliga beskriver att våra interna rutiner inte fungerar och att det finns en tröghet i systemet samt 
onödig administration. 
 
Fastighetsförändringar 
Ett nytt Särskilt boende för äldre planeras vara klart 2023 vid Strömnäsbacken med 80 platser. 
Munkberga kommer att avvecklas pga. arbetsmiljöskäl och brukarna kommer att flytta till det nya 
boendet. Lokalen där dagverksamheten bedrivs på Munkberga kommer också att läggas ned i 
samband med att det nya boendet blir klart på Strömnäsbacken. I dagsläget finns ingen planering 
för någon ny lokal för dagverksamheten. 
 

Demografi och tillgång till särskilkda boendeplatser 
 
Piteå kommun 
 2013 2020 2023 2026 2030 

 
Personer 80+ (enl. kommunens befolkningsprognos) 

 

 
2184 

 
2471 

 
2752 

 
3223 

 
3720 

 
Lägenheter i särskilt boende 
 

 
555 

 
504 

 
563* 

 
563 

 
563 

 
% platser per 80+ 
 

 
25 % 

 
20 % 

 
20 % 

 
17 % 

 
15 % 

 
* Om nytt särskilt boende som är planerat står klart enligt plan. 
 
Trots den planerade utökningen av platser i särskilt boende 2023 gör ökningen av antalet 80+ att 
kommunen har procentuellt samma antal platser per 80+. Om ingen utökning av platser sker efter 
2023 kommer minskningen av platser per 80+ att bli stor. 
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I september 2017 öppnades Villa Utkiken med 12 platser för personer med biståndsbeslut om 
särskilt boende i väntan på plats. Hösten 2019 flyttades platserna till Ängsgården och minskades 
då till 10 platser. I februari 2020 flyttades dessa platser till en enhet vid Norrgården och minskades 
ytterligare till 9 platser. 
 
På Äldrecentrat vistades sista veckan i juli 2019 tretton personer i väntan på plats på särskilt 
boende. Under september och oktober skedde inflyttning vid Ängsgården. Andra veckan i 
november fanns en person kvar på Äldrecentrat i väntan på plats.  
 
Kösituationen 2020-02-17: 
24 personer har inte fått erbjudande om plats. Av dessa väntar 7 på Äldrecentrat, 9 i hemmet och 3 
i annan kommun. På de nyöppnade 9 platserna på korttidsenheten på Norrgården finns idag 5 
personer. 
 
Analys 
Bedömningen är att vi redan idag har brist på platser på särskilt boende och att den bristen 
kommer fortsatt att öka. I kommunen har vi minskat antalet korttidsplatser för personer med 
biståndsbeslut om särskilt boende i väntan på plats från 12 till 9, då det egentligen skulle behövas 
fler platser. 
 
Till följd av den nya utskrivningslagen som inneburit fler sjukare personer att ta hand om finns 
behov av förändring av verksamheten på Trädgårdens Äldrecentra.  
 
Arbetsmiljön för personal och chefer på Äldrecentrat är inte bra på grund av att uppdraget inte 
stämmer med hur verkligheten ser ut idag. Cheferna på Äldrecentrat har ett spretigt uppdrag och 
har svårt att hinna jobba med utveckling i alla sina olika verksamheter. Eftersom personerna som 
vi sköter är i behov av mer kvalificerad hälso- och sjukvård har cheferna svårt att stödja 
sjuksköterskorna i prioriteringar, då man saknar den kompetensen. 
 
Trots den utökning av utredningsteamet, från 10 årsarbetare till 12, som gjordes 2017 har antalet 
utredningar minskat.  Minskningen kan delvis förklaras med mer omfattande utredningar nu än 
tidigare. Under 2019 gjordes nästan inga hembedömningar. Att dessa nästan försvunnit beror 
troligtvis på bristande kunskap att inriktningen är att utredningar i första hand ska göras i hemmet 
då vi har många nya biståndshandläggare och hemtjänstchefer. Resultaten för de ärenden som 
VOT haft är positiva. Flera personer klarar sig med mindre eller ingen hjälp efter insatsen.  
 
Före 2012 gjordes biståndshandläggaren utredningen och fattade därefter sitt biståndsbeslut. Det 
finns dock ingen statistik på hur många felaktiga beslut som var kostnadsdrivande som fattades. 
Det går därför inte att ha någon uppfattning om hur lönsam utredningsverksamheten är. I VOT:ens 
redovisning framgår dock hur man kunnat minska på tid hos brukarna. 
 
Vi har brister i samverkan internt och de rutiner som finns fungerar inte. Detta skapar otydlighet 
om vem som ska göra vad och när det ska göras. Konsekvensen av detta blir onödigt merarbete 
och kan skapa irritation mellan yrkesgrupperna.  Det kan även stoppa upp i flödet.  
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Det finns problem med samverkan både med den slutna och öppna vården i regionen. Här får man 
fortsätta att arbeta för att få till en bättre samverkan i de samverkansträffar som finns. Man 
behöver också fortsätta skriva avvikelser när brister uppmärksammas. 
 
Väldigt ofta flyttas utskrivningsdatumet fram, ibland flera gånger. Resurserna som står redo att ta 
emot personen blir då låsta i vänta på att personen ska komma hem och inget nytt ärende kan 
påbörjas. Konsekvensen blir stopp i flödet och att vi har stora kostnader för resurser som inte kan 
användas.  
 
Både gäster på Äldrecentrat och de som haft hjälp av VOT och utredningsteam hemma har känt 
sig trygga och är nöjda med den hjälp de har fått. 
 
Analysen visar att gästerna på dagverksamheterna är mycket nöjda. Personalen upplever att det 
finns utvecklingspotential av verksamheterna. Några exempel är förändring av utbudet av 
aktiviteter, andra lösningar för handling av matvaror, tillagning av lunchen och 
kontanthanteringen. Behov av fler platser på dagverksamheten finns eftersom det under förra året 
varit 354 dagar med daggäster.  
 
Anhörigstöd och demensteam bör delas på i framtiden. Ingen kan ha den kompetens som krävs för 
att kunna utgöra det stödet till alla. Att den som fungerar som anhörigstöd ska kunna ha den 
kunskap om demenssjukdomar som krävs för att kunna utgöra det stöd som krävs känns inte 
rimligt.  
 
Däremot bör vi ha ett samlat demensstöd i socialtjänsten som följer brukaren från det behovet först 
uppstår och så länge det behövs. Det känns inte rätt att stödet byts när man flyttar in på särskilt 
boende. Brukaren och anhöriga ska då träffa nya personer som inte har kännedom om brukaren 
och som inte har följt personen under sjukdomsförloppet. Demensstödet bör finnas till för alla 
personer med demenssjukdom alltså även de under 65 år. 
 
Trots att det finns brister som framkommit av utredningen kan man konstatera att det utförs ett 
mycket bra arbete i verksamheterna. Brukarna är trygga och nöjda med den vård- och omsorg de 
ges. För att åstadkomma detta goda resultat åtgår mycket arbete i onödan och det kostar tid och 
kraft för personalen. Därför är det av yttersta vikt att försöka undanröja dessa brister. 
 
Slutsats  
I kontakt med andra kommuner kan man konstatera att de flesta har liknande bekymmer som Piteå 
kommun. Det man beskriver är brist på platser i särskilt boende, ekonomiska problem och 
korttidsplatser som beläggs med personer i väntan på särskilt boende. Flera kommuner är därför 
igång med förändringar i sina verksamheter. Nya särskilda boenden byggs, hemtagnings- och 
utredningsverksamhet startas och utökas. 
 
Långsiktigt skulle vi egentligen behöva satsa på förebyggande arbete. För att kunna göra det borde 
verksamheten på Trädgårdens äldrecentra drivas som det var tänkt från början. Det skulle minska 
och skjuta fram behovet av våra tjänster och därigenom vara mycket lönsamt för framtiden.  
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Men med den demografi vi har är detta inte längre möjligt eftersom vi då skulle ha en stor grupp 
svårt sjuka personer vi inte kan ta hand om någonstans.  Vi har fler äldre med större vård- och 
omsorgsbehov och utbyggnaden av särskilda boendeplatser har inte skett i den takt som behövts 
för att täcka behoven.  
 
Att inte kunna arbeta med den målgrupp och det arbetssätt som var tänkt är frustrerande för 
personalen på Äldrecentrat. Lokalerna fungerar dåligt med den verksamhet som bedrivs där idag. 
Det påverkar personalens arbetsmiljö negativt. Det är därför viktigt att beslutet om vilket 
verksamhetsinnehåll Trädgårdens äldrecentra ska ha i fortsättningen tas snabbt. 
 
Det är viktigt att vi ser till att anhöriga har bra möjlighet till avlösning även i fortsättningen. Vi 
behöver också se hur vi på andra sätt kan öka stödet till anhöriga för att de ska fortsätta orka ta 
hand om sina närstående. En utökning av dagverksamheterna kan vara ett sådant stöd. 
 
Beroende på vad omställningen till ”Nära vård” kan landa i kan det i framtiden innebära stora krav 
på hemtjänsten. Om fler mer sjuka personer ska vårdas hemma av sjukhusets specialistvård 
innebär det troligtvis ett stort behov av insatser från kommunens hemtjänst. Eftersom det handlar 
om specialistvård som ska utföras i hemmet borde det inte beröra kommunens hälso- och 
sjukvårdspersonal, då detta inte är skatteväxlat. 
 
Oberoende av vilket beslut som fattas om förändringar kring Äldrecentrat och 
hemtagningsverksamheten finns ett stort behov av att tydliggöra flöden, upprätta fungerande 
rutinbeskrivningar och försöka underlätta administrationen.  Det behöver även fortsatt arbete med 
att få både intern och extern samverkan att fungera bättre. 
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Åtgärdsförslag 
 

• Flytta ut utredningarna från Äldrecentrat till hemmet med hjälp av utökad VOT. Om det 
inte fungerar får personen komma till Äldrecentrat (se till att alltid finns ledig plats) 

• Nyttja frigjorda platser på Äldrecentrat till personer i väntan på plats på särskilt boende 
och även för palliativa patienter. För dessa platser ha läkaravtal som särskilt boende. 

• Åtgärda brister internt: 
- Brister i samverkan  
- Se till att få bättre och tydligare utredningar 
- Utred endast när behov av utredning föreligger 

• Demensstöd och anhörigstödet bör separeras.  
 
 
Varför behöver vi göra det här: 
Enligt tidigare beslut ska utredningar i första hand göras i hemmet. I hemmiljön har personen 
bästa förutsättningarna att hitta tillbaka till vanor och rutiner och möjlighet att nyttja sina 
förmågor. Här får man också den bästa bilden av hur personen klarar sig hemma. En utökad VOT 
kan klara ett geografiskt större område vilket gör att även medborgare utanför centralorten kan få 
samma möjlighet till utredning i hemmet. En utökad VOT är nödvändig för att klara det ökade 
behovet av hemtjänst när ”Nära vård” implementeras. 
 
För att klara den brist på platser vi har behöver vi nyttja lägenheter på Äldrecentrat till ” i väntan 
på” platser. Äldrecentrat skulle då att bli en blandning av platser som gäller som särskilt boende 
och platser som sorterar under ordinärt boende.  
 
För att inte få stopp i flödet behöver samverkan ses över. Det behöver finnas tider för uppföljning 
när bedömningen är klar så att ärendet kan flyttas vidare och nya kan påbörjas. Vi kan inte 
använda resurser till utredningar när det inte finns behov av utredning. Beställningen av 
utredningen bör preciseras så vi undviker onödigt omfattande utredningar. Ha möjlighet till större 
flexibilitet i utredningstider.  
 
Det behöver finnas tydliga rutiner på vem som ska göra vad så att det är helt klart vem man ska 
vända sig till i de olika ärendena. Idag händer det att hälso- och sjukvårdsansvaret för brukaren 
flyttas mellan kommunens HSL personal vilket behöver ses över.  
 
Bristerna i samverkan skapar många gånger merarbete och även irritation mellan yrkesgrupperna. 
Det är viktigt att förbättra samverkan och behov av samverkansträffar kan behövas. 
 
Skapa ett gemensamt demensstöd för socialförvaltningen som följer brukaren från start och hela 
tiden stödet behövs. Stödet bör finnas för alla även de under 65 år. Anhörigstödet får fungera som 
stöd till övriga grupper. 
 
Övriga saker som behöver ses över 

• Om VOT utökas är det inte rimligt att koordinatorn är arbetsledare. Kanske ansvaret för 
VOT borde ligga under en hemtjänstchef. När det inte har fullt med ärenden i VOT kan de 
förstärka i hemtjänsten som har stora problem med personalförsörjning. 
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• Inga daggäster på Äldrecentrat försöka hitta annan lösning för dessa gäster ex fler 
dagverksamheter med ökad flexibilitet för att frigöra dygnet runt platser på Äldrecentrat 

• Se över rutiner kring de olika utredningar vi kan använda och informera så att alla känner 
till dem.  

• Kan man förenkla administrationen i Viva så att man inte väljer bort något på grund av 
tidskrävande administration. 

• Se över rutiner vid uppföljningar och SIP. Vem gör vad och när. 
• I samverkansträffar och med hjälp av att skriva avvikelser fortsätta jobba för att sluten 

vården och primärvården ska göra rätt, så vi får det vi behöver för att utföra våra uppdrag. 
• Palliativa platser med läkaravtal som på särskilt boende på Äldrecentrat. Ska även kunna 

nyttjas för avlösning för palliativa personer som vårdas av närstående. För dessa gäller att 
de har kvar sin behandlingsansvarige läkare som de har hemma. Behovet av palliativa 
platser varierar över tid. Viktigt med flexibilitet så att man inte låser fast platser och under 
perioder inte har beläggning där. 

• Tidigare planering för uppföljningsträff så att den blir då utredningen är klar för att inte 
stoppa upp flödet. Både utredningar i ordinärt boende och inne på Äldrecentrat. 

• Vem ska göra arbetsmiljöbedömningar. Utredningsteam alt. Rehab hemsjukvården. Den 
som gör bedömningen bör vara den som beställer och provar ut hjälpmedlet samt gör 
uppföljning. 

• Kan lokaler på Äldrecentrat som inte används idag nyttjas till annat? 
• Se över organisation av sjuksköterskor och rehabpersonal. Ska de i fortsättningen tillhöra 

hemsjukvården? Fördelar att ha all HSL personal i samma rör där chefen har rätt 
kompetens och kan fungera som stöd i prioriteringar. Väljer man att flytta dem under 
hemsjukvårdens chefer blir deras uppdrag spretigt med många medarbetare att arbetsleda. 

• Det kommer även att finnas behov av att göra vissa utredningar/ bedömningar på 
Äldrecentrat.  

 
Förslag till åtgärder för Dagverksamheterna 

• Undersök om gästerna har ett behov av att delta i fler aktivitetsgrupper där man nyttjar 
lokalerna på övre plan vid Äldrecenter, ex. träningsköket, sparummet och filmsalen för att 
möjliggöra träffar riktat mot olika intresseområde ex. SPA-behandling, bio, mat eller bak-
kurs. När det gäller Munkbergas dagverksamhet finns gymnastiksalen i källaren.  

• För att nå fler gäster bör det undersökas om det är möjligt att samarbeta med 
demensteamet/anhörigstöd, personalen vid samvarolokalerna, studieförbunden, kyrkan etc. 
På så sätt erbjuds olika gruppaktiviteter på fler ställen för dem som har kognitiv svikt. Ett 
ex. kan vara att en personal från dagverksamheten kan tillsammans med antingen 
demensteam eller personal vid Samvaron tillsammans ansvara för någon gruppaktivitet. 

• Undersök om det är möjligt att erbjuda dagverksamhetsaktiviteter vid samvarolokalera på 
Hamnplan, Källbo och Öjebyn. Ex. en sluten grupp som träffas en dag i veckan i någon 
efterfrågad aktivitet. På så sätt utökar man verksamheten till fler lokaler. 

• Om samarbete bedrivs med demensteam/anhörigstöd, samvaropersonal och personal vid 
dagverksamhet kan även samarbete ske vid anhörigträffar, anhörigcirklar mm. 

• Minimera matlagningen vid dagverksamheten och nyttja restaurangen vid Äldrecenter och 
beställa lunch till gästerna. För Munkbergas dagverksamhet kan samverkan ske med 
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boendet när det gäller mat-beställningar. Det tar mycket tid till att planera, inhandla varor 
och tillaga lunchen.  

• Undersöka möjligheterna om gästerna kan faktureras för färdtjänst, lunchen och ev. 
studiecirkelavgift för att undvika kontanthantering.  

• Kostnaden att vistas som dag-gäst vid Äldrecenter är dyrare än vid dagverksamheten. 
Efterfrågan och behovet av platser vid Äldrecenter är stort och därför känns det nödvändigt 
att undersöka ifall gästerna kan vistas vid dagverksamheten istället. Kan flexiblare 
öppningstider erbjudas? 

• Kan biståndshandläggaren och personal från dagverksamheten tillsammans göra hembesök 
hos en tilltänkt gäst. På så sätt får personalen från dagverksamheten skapa en relation 
direkt och marknadsföra dagverksamheten. 

• Ibland upplevs olika benämningar kränkande, ex ”dagverksamhet – betyder det att jag bara 
är på förvaring”? Förändra dagverksamhetens olika uttryck ex. dagverksamhet – 
mötesplats, färdtjänst – taxi med extra förmåner mm.  

• Ibland upplever en del gäster att de inte vill åka till Munkberga, (det är för långt, trots att 
de åker taxi) de vill istället till Äldrecenter. För att undvika valsituationen erbjuds plats på 
dagverksamheten. 
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Nära vård
Tillsammans utvecklar 
vi hälsa, stöd, vård och 

omsorg
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Delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet
Viktiga delar för att skapa en jämlik vård och hälsa 

Inte vår bästa gren…
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Allt fler lever längre och fler lever med kronisk sjukdom. Vi lär oss mer 
om våra sjukdomar vilket gör att vi både kan och vill göra mer själva. 

Hälso- och sjukvårdssystem är inte utformat utifrån dagens behov.

Färre ska ge vård till fler. Antalet äldre ökar snabbt och antalet i 
arbetsför ålder minskar

Högt insjuknande i sjukdomar som går att förebygga

Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya 
möjligheter.

Fem drivande krafter till varför vi behöver ställa om?

1

2
3
4
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Färre ska försörja fler
Förändringar i procent i olika åldersgrupper, 
2030 jämfört med 2020
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Nära vård en fokusförflyttning

Organisation

Passiv mottagare

Reaktiv

Isolerade vård och 

omsorgsinsatser

Person och relation

Aktiv medskapare

Proaktiv och hälsofrämjande

Sammanhållet utifrån 

personens fokus

Page 236 of 256



Page 237 of 256



Min hälsa och välbefinnande
Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs 
tidigt i livet och jag är mån om min hälsa och strävar efter goda 
vanor i min vardag. 

Mitt välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra 
mina livsuppgifter när jag växer upp, mitt i livet och när jag 
åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och utifrån mina unika 
förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om 
jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om 
vad som är viktigt för mig. 
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Min egen kraft tas tillvara

Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och 
självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och 
kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens 
utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag 
får stöd att vara en aktiv medskapare. 
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Tillsammans för min trygghet

Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning 
och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma 
lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda 
relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min 
trygghet. 
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Sammanhållet och enkelt för mig

Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen 
över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är 
samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt 
för mig när insatser samordnas sömlöst.  
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Nära mig på bästa sätt

Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer 
öppna vårdformer genom förändrade arbetssätt, digitala 
lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll 
över min hälsa känner jag mig trygg.  
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Beslut
Dessa flödesarbeten har startats igång nu under våren:

Piteå: Äldre med komplex problematik i ordinärt boende

Arvidsjaur: Multisjuka äldre

Arjeplog: Multisjuka äldre-hjärtsvikt

Älvsbyn: Nyinsjuknade i stroke

Barn och unga: Barn med sociala utmaningar i hemmiljö 
tex våld, missbruk eller psykisk ohälsa hos förälder
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Strategi Nära vård 
Strategin ska innehålla beskrivning av målbilden -  
grafisk profil och tillhörande texter

Strategin ska konkretisera målbilden utifrån ett 
verksamhetsperspektiv

Strategin ska beskriva önskad riktningsförändring 
och prioriterade områden
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Fördelning av medel 2022 

• Föreläsning i personcentrerad vård

• Utbildning i bemötande och agerande vid 
utåtagerande beteende för vård- och 
omsorgspersonal.

• Dokumentationsutbildning

• Utbildning trycksår

• Utbildning palliativ vård

• Specialistutbildning inom demens för 
sjuksköterskor 

• Utbilda hemtjänstpersonal inför införandet av fast 
omsorgskontakt. 

• Utreda möjlighet att använda lokal till individer där 
det är svårt att tillgodose individens behov. 

• Utveckla VR-teknik i lyftteknik

• Rehab IHR – Intensiv hemrehabilitering

• Medicinsk utrustning – Sugar till SÄBO, Evondos 
läkemedelsrobotar, lyftar

• Samordningsfunktion Nära vård. 
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Skogsgården
– ett kompetenscenter 
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Omvärldsförändringar – ett axplock

Demografiska 
utmaningar 

Fler multisjuka och 
sköra äldre

Större vårdtyngd
Ökade krav och 

förväntningar från 
äldre/anhöriga

Ökad problematik  
t ex äldre med 
psykisk ohälsa

Demenssjukdomar 
ökar

Teknikutveckling Med mera…
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Avdelningen särskilt boende för äldre

• Hortlaxgården
• Roknäsgården
• Munkberga
• Ängsgården
• Berggården
• Norrgården
• Mogården
• Öjagården
• Österbo
• Rosågränd
• Källbogården
• Skogsgården
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• Första fasen är ”klar” – snart sätts spaden i jorden och bygget 

påbörjas

• Nu pågår andra fasen  som handlar om verksamheten

• Påbörja uppbyggnad av kompetenscenterdelen genom att etablera 

samverkan med olika aktörer. 

• Tredje fasen är inköp, rekrytering, introduktion och utbildning.

Projektets tidsplan tom 2024
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• En åldrande befolkning – multisjuka äldre

• Demenssjukdomar ökar

• Kompetensutmaningen – ett sätt att 

bibehålla kompetens och kvalitet

• Använda fördelar med välfärdsteknik

• Med mera…

Bakgrund
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Professionellt stöd till 
anhöriga som har en 

närstående med 
demenssjukdom

Professionellt 
bemötande personer 
med demenssjukdom

Bidra till forskning och 
utveckling

Utveckla samverkan 
med andra aktörer

Skogsgården
- ett nav för kompetensutveckling -
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Kompetensutveckling
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Hörslingor Soc

Norrgården 7 st Rosågränd 2 st

Plan 1 Roten Nordost
Plan 2 Stammen Nordväst
Plan 3 Kvisten
Plan 4 Kronan
Häbret
Loftet
Matsal

Roknäsgården 6 st Munkberga 5 st 

Dagrum  1070 Humlegården
Dagrum  1008 Furugården
Dagrum  2065 Strandgården
Dagrum  2005 Brogården
Dagrum  05-1009 Dagrum plan 2 ( Tv )
Dagrum  05-2009

Hortlaxgården 9 st Mogården 13 st

Dagrum  03-1081 1 A Tv-rum + kök
Dagrum  03-1009 1 B Tv-rum + kök
Dagrum  03-2007 2 A Tv-rum + kök
Dagrum  03-2079 2 B Tv-rum + kök
Dagrum  04-1077 3 A Tv-rum + kök
Dagrum  04-1010 3 B Tv-rum + kök
Dagrum  04-2010 Samlingslokal i Källare
Dagrum  04-2074
Mat och Samlingssal

Berggården 13 st 

Avd AB  3st slingor
Avd CD  3st slingor
Avd EF   3st slingor
Avd GH  3st slingor
Matsal

Österbo 6 st Öjagården 6 st

Dagrum  02-3071 Samlingssal                   PA+Tv nytt uttag
Dagrum  02-4071-72 Viken
Dagrum  02-5015 Näset
Dagrum  02-4043-44 Kullen
Dagrum  02-3043-44 Heden
Matsal Matsal/samvaro
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Hamnplan  

Samlingssal 1 st

Folketshus Munksund

Samlingssal 1 st

Rådhuset 

Samlingssal 1 st

Trädgårdens Äldrecentra     2st drifttagna

Allrum  1043
Mötesrum/Filmsal  2024

Folketshus Norrfjärden

Samlingssal 1 st

Kaleidoo

Fiket ett trådlöst system

Källbogården

Samvaron 1 st

Ängsgården Demensboende 8 st

Bif ritning  inkopplade?

Stadshuset

Sessionssalen

Ovalen
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NCK

Christinasalen
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	Avdelningen prognosticerar en negativ budgetprognos med 1,8 mkr. Till största delen beroende på fler brukare i våra LSS boenden har fått ökade tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver mer personalinsatser. Vi har även ålagts med särskild avgift från IVO som ligger i prognosutfallet. Vi ser att kostnader för vikarier, övertid och sjuklöner har ökat mer än prognos. Dock så är inte det inte helt klart hur utfallet blir efter andra tertialen. Daglig verksamhet/sysselsättning prognosticerar ett minusresultat på grund av dubbla hyreskostnader på grund av brister i gamla lokaler. Vi arbetar med att analysera ekonomiskt utfall och upprätta handlingsplaner per verksamhet.
	Vi följer den upprättade handlingsplanen för Kvalité och patientsäkerhet. Några HSL- avvikelser har inträffat gällande uteblivna doser där personal ej följt fastställda rutiner. Ingen patientskada har inträffat, varken när det gäller utebliven medicindos eller fall. Vi har haft några brukare på olika boenden med bekräftad Covid under tertialen, de har alla uppvisat milda symptom. Vi har inte gjort någon egenkontroll under tertialen. Inga klagomål har inkommit till avdelningen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har hos Förvaltningsrätten begärt utdömande av särskild avgift i ett ärende gällande ej verkställt beslut Bostad med särskild service enligt LSS. Vi har motsatt oss denna begäran och har yttrat oss i målet. Dock vidhåller IVO sitt ställningstagande om särskild avgift på 716.700 kronor. Vi har väntelista både för boende och daglig verksamhet. Piteå kommun står som värdkommun för årets digitala, länsgemensamma vecka för psykisk hälsa.
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	IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2022 till Socialnämnden. Tertialrapporten beskriver händelser utifrån de olika perspektiven ekonomi, kvalité, arbetsmiljö/kompetensförsörjning samt övriga händelser av betydelse.
	Avdelningen har under tertialen fortsatt arbetet med att skapa en medveten och medarbetardriven kultur som utgår från brukarnas behov samtidigt som vi upprätthåller och utvecklar aktiviteter för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.
	Verksamheten har ett ekonomiskt resultat enligt förväntan med undantag för kostnaderna för institutionsplaceringar för vuxna, som har ökat mer än vad vi prognostiserat. Avdelningen har fortsatt erbjuda lättillgängliga öppenvårdsinsatser, både individuellt och i grupp för att kunna tillgodose behovet av stöd/råd och behandling på hemmaplan, men det är inte alltid tillräckligt. Vad det gäller kvalitet finns det utvecklingsområden som vi behöver intensifiera, framför allt när det gäller efterföljande av rutiner, i synnerhet inom enheten stöd till barn och familj. Samverkan och samarbete, både internt och externt har intensifierats i såväl individärenden som på generell nivå, detta arbete behöver fortsätta och stärkas ytterligare.
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	KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av de granskningar som gjorts avseende utredningar och placeringar barn och unga. Syftet med granskningen är att, med utgångspunkt i granskningarna som genomfördes år 2016 och 2019, bedöma om individ- och familjeomsorgen nu har en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga.
	Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det fortfarande saknas flertalet vitala delar för att anse att individ- och familjeomsorgen har en tillräcklig styrning och uppföljning av familjehems- och institutionsplaceringar för barn och unga. Den substansgranskning som genomfördes av tio placerade barns/ungas vård- och genomförandeplaner visade att fyra av tio placerade barn saknade genomförandeplan. Vidare saknade ett av tio barn/unga en vårdplan.
	Vidare är revisorernas bedömning att det till stor del finns styrande och stödjande dokument kopplat till granskningens syfte samt att det till viss del genomförts åtgärder efter den senaste granskningen (år 2019). Dock är deras bedömning att de styrande och stödjande dokument som finns inte är tydligt/fullt ut kommunicerade till verksamheterna samt att de ej heller efterlevs fullt ut.  I bilaga 1 redovisas förslag på yttrande från Socialnämnden.
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	Socialnämnden har tagit del av informationen.
	Ärendebeskrivning
	Arbetet under innevarande tertial har präglats till stor del att lösa sommarbemanning samt även lösa ut den operativa delen av verksamheten under sommaren. Det har varit en utmaning att rekrytera sommarpersonal i den utsträckning vi behövt. Vi har inte nått så lång som vi önskat att få tag i bemanningspersonal utan fått lösa ut bemanningsproblem med det semestererbjudande vi har.  Sommaren har generellt varit bra för de flesta delar i avdelningen. Enstaka enheter har haft den bästa sommaren på flera år vilket är glädjande. Rehabiliteringsensenheten har tyvärr haft en tuff sommar och då framför allt andra semesterperioden där det varit sjukskrivningar som gjort att det varit personalbrist.
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	Avdelningen har under perioden haft fortsatta svårigheter att rekrytera personal, vilket tillsammans med den pågående pandemin inneburit stor belastning på verksamheten. Sjukfrånvaron har varit hög under vissa veckor även om sommaren har förlöpt förhållandevis bra, mycket tack vare att verksamheten aktiverat ett stort antal sommaravtal. Ordinarie personal har tillsammans med vikarier gjort ett fantastiskt arbete, inte minst under semesterperioden.  Renoveringsarbeten vid de fastigheter som fått anmärkningar vid brandtillsyn har genomförts enligt plan. Renoveringen vid Berggården har varit omfattande men är nu färdigställd. Renoveringen vid Källbogården och Österbo är påbörjad och beräknas pågå under hela hösten. Vid Källbo renoveras även vissa ytskikt.  Första spadtaget för Skogsgården är taget och markarbetet har påbörjats. Detta är en viktig milstolpe för avdelningen och utvecklingsarbetet har pågått under hela året. Munkberga har utbildats i Silviahemmets metodik och certifieras i september 2022. Vid Ängsgården är målsättningen att nå en stjärnmärkning. Samtliga SÄBO ingår i den systematiska och yrkesmässiga handledningen av personalen. Vid samtliga verksamheter pågår förbättringsarbeten.  Avdelningen har ingått ett samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet och påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att bygga upp ett kompetenscenter. Evidens och forskning är tänkt att integreras med avdelningens verksamhet.  Verksamheten visar ett negativt resultat gentemot budget vid juli månads utgång men prognosen för året ligger fortsatt kvar på +/- 0 kr.
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	Under tertial 2 har sjukfrånvaron lättat, vilket har resulterat i att kompetensförsörjningen inte varit lika utmanade som under tertial 1. Under maj – juni ersatte ordinarie personal majoriteten av behoven, under juli -augusti har behoven ersatts både av ordinarie och vikarier.  Vi har under perioden haft få brukare med bekräftad covid-19, sjukfrånvaro hos medarbetare med bekräftad covid-19 har minskat.
	Korttidsverksamhetens bemanningsproblem har under senare delen av tertial 2 lättat, detta hänger ihop med att 1 brukare med beslut om 14 dygn/månad upphört.
	Sommarsemesterplaneringen har varit ansträngd, främst inom personlig assistans, alla behov blev inte tillsatta med sommarvikarier samt att en ärende påtagligt förändrats.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta ge handläggare stöd till försörjning delegation att besluta om anmälan till överförmyndare om behov av god man eller förvaltare enligt 5 kap. 3 § p. 1 Socialtjänstförordningen samt ge delegation till enhetschef stöd till försörjning att fatta beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder enligt 4 kap. 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen.  Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att förändringarna träder i kraft 2022-10-01.
	Ärendebeskrivning
	A 3.1 Handläggare STF saknas som delegat i dessa ärenden.  F 6 Beslut om ekonomiskt bistånd till övriga skulder över 1000 kr, delegat Enhetschef. Vid avslag till övriga skulder, delegat handläggare. Vid bifall till övriga skulder under 1000 kr, delegat handläggare.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta Piteå kommuns riktlinjer för förmedlingsmedel.
	Ärendebeskrivning
	I riktlinjer ekonomiskt bistånd finns skrivet om egna medel i korta ordalag.  För att kvalitetssäkra handläggningen av förmedlingsmedel/egna medel behövs riktlinjer som styrdokument så att likställighet och rättssäkerhet blir tydligare för handläggaren.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att det tillfälliga tilläggsbidraget för bostadsbidrag inte ska räknas med vid normuträkning. Tilläggsbidraget ska i stället generera en extra ersättning till familjen.  Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att förändringarna träder i kraft 2022-10-01.
	Ärendebeskrivning
	Från och med juli 2022 till och med december 2022 utgår ett tillfälligt tilläggsbidrag till bostadsbidraget för ökade levnadskostnader. Vissa kommuner räknar det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst, andra inte.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige anta taxa för Socialtjänsten.
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår att ändringen gäller från 2023-02-01.
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	Ändringen gäller från 2023-02-01.
	Uppräkning av nya avgifter inför 2023.
	Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter.  2022-2023 Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim 282 kr/tim Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 221 kr/tim 225 kr/tim Ledsagningsavgift 277 kr/tim 282 kr/tim  Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent.  2022-2023 Individuell kostnad 367 kr/månad/boende 374 kr/månad 499 kr/månad/parboende 508 kr/månad  Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende.
	Diarienr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI).
	Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna skulle gälla från och med 2022-02-01.  Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent. Hyra 73 kr/dygn Tillfälligt boende 73 kr/dygn  Förslag till ytterligare prishöjning ser ut så här: Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr. Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr. Då ligger Piteå Kommun på samma nivå som Regionen.
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	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden flytta arbetsutskottets sammanträde den 28 september till den 27 september 2022.
	Ärendebeskrivning
	Socialchef, Socialnämndens ordförande samt arbetsutskottets ledamöter planerar att besöka Socialchefsdagarna i Göteborg den 28 till 30 september 2022. Socialnämndens arbetsutskott har ett planerat sammanträde den 28 september. Förslaget från förvaltningen är att sammanträdet flyttas till den 27 september.
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	Delgivningar för september anmäls.
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	Socialnämnden har tagit del av delegationsbesluten för perioden 2022-06-01 - 2022-08-31.
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	Socialnämnden
	Förslag till beslut
	Förslag på justerare: Mariann Lindberg.
	Förslag på tid och plats: Digital justering, senast den 14 september kl. 15.00.
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden anta revidering av ekonomisk handlingsplan 2022-2023.
	Ärendebeskrivning
	Den ekonomiska handlingsplanen 2022–2023 är en revidering av den ekonomiska handlingsplanen 2022-2023.
	Revidering görs årsvis för att matcha gällande års förutsättningar. Denna handlingsplan har tagits fram för att beskriva det ekonomiska läget för socialnämnden samt vilka åtgärder som är prioriterade för att bromsa kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen ska fungera som en vägledning och styrning i det ekonomiska uppdraget till avdelningarna som ett komplement till socialchefens inriktningar till verksamheten. Planen ska vara ett levande dokument där nya metoder och arbetssätt för att nyttja resurserna på bästa sätt ska prioriteras som en del i ett långsiktigt kvalitetsarbete där brukare och patienter är i fokus.
	Utifrån 2021 års utfall och 2022–2023 års förutsättningar revideras handlingsplanen för gällande och kommande år.
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Anna Johansson
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden begära utbetalning av tidigare beslutade investeringsmedel ur centrala potten (8 mkr) gällande nya vård- och omsorgsboendet Skogsgården.
	Ärendebeskrivning
	Investeringsmedel om 8 mkr gällande nya vård- och omsorgsboendet Skogsgården är sedan tidigare beslutat och anslagsöverfördes från 2021. Dessa medel ligger nu i KS centrala pott i väntan på begäran om utbetalning.
	Beslutet skickas till
	Anna Johansson, Kommunstyrelsen
	Ärendebeskrivning
	Handlingar och förslag till beslut presenteras vid mötet.
	Förslag till beslut
	Socialförvaltningen föreslår socialnämnden godkänna delårsrapport augusti 2022.
	Ärendebeskrivning
	Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente.  Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål.  Delårsrapporten ska innehålla: - Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos - Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos  Den delårsrapport som skickas ut till nämndsledamöter är inte uppdaterad med siffror för augusti eftersom dessa inte är klara ännu. Komplett rapport med augustis siffror delas ut på Socialnämndens möte 7/9.
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Socialnämnden har tagit del av informationen
	Ärendebeskrivning
	De mesta har handlat om att planera och säkra verksamheten inför sommaren. Att klara de verksamheter som vi måste bedriva och att minska de verksamheter som är möjliga. Detta för att nyttja vikarierna där dom bäst behövs. Sommaren har inneburit en stor utmaning med att klara bemanningen i hela kommunen och alla är överens om att det varit den hittills svåraste sommaren. Vi har i hög utsträckning fördelat personal mellan grupper i hemtjänsten där behovet varit störst. Trots olika sommarerbjudanden och väldigt tillmötesgående personal har sommaren inneburit en stor påfrestning för all personal.  Vissa perioder har utskrivningarna från sjukhuset varit få, förmodligen beroende på få tillgängliga vårdplatser. Ett par avvikelser är skrivna utifrån brister i utskrivningsprocessen eller brister i följsamhet till upprättade rutiner. Stort inflöde till Äldrecentrat under hela sommaren med svårt sjuka brukare och omfattande behov.  Vi har fortsatt arbetet med bemanningsstrategin och även arbetat med vissa av våra aktiviteter i aktivitetsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Men det mesta har handlat om att planeringsarbete inför sommaren.
	Beslutsunderlag
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	Socialnämnden har tagit del av informationen.
	Ärendebeskrivning
	Ny bestämmelse i SoL from 2022-07-01. Den innebär att den som har hemtjänst ska enligt 4 kap. 2 b § SoL erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs.
	Omsorgskontakten är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet, individuellt stöd samt säkerställa kvalitén i vården och omsorgen. Att arbeta med kontinuitet, tydlighet och skapa en professionell relation till vårdtagaren är oerhört viktigt för tryggheten och förtroendet. Från och med 2023-07-01 är kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.  Varje brukare som får insatser enligt SoL ska få ett erbjudande om omsorgskontakt och om brukaren tackar ja ska en omsorgskontakt vara utsedd inom två veckor. Detta gäller ej insatserna trygghetslarm, matdistribution, social service samt inköp. Om behov av att samordna och strukturera insatser finns kan fast omsorgskontakt ändå behöva erbjudas. Tiden som ska avsättas till fast omsorgskontakt uppskattas till i genomsnitt ca 20 minuter per vecka/brukare. Dessa kan användas till planering, samordning, kontakt med andra yrkesgrupper, SIP, andra uppföljningsmöten eller kontinuerlig kontakt med brukaren och anhöriga.  En rutin är framtagen som beskriver ansvarsfördelning, arbetssätt med mera.
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	Helena Magnusson, avdelningschef
	Förslag till beslut
	Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att lämna över yttrandet till revisorerna, med föreslagna ändringar.
	Ärendebeskrivning
	På revisorernas uppdrag har KPMG haft i uppdrag att granska kommunens arbete med kvalitetsledning inom hemtjänsten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Granskningen har haft att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom hemtjänsten sker på ett ändamålsenligt sätt och med fokus på avvikelsehantering och personalens medverkan i kvalitetsarbetet.  Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att kommunens arbete med kvalitetsledning inom hemtjänsten inte är ändamålsenligt och har tydliga brister och mot granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att: -Tydliggöra målstyrningen utifrån kvalitetsaspekter, -Upprätta och säkerställa ett adekvat kvalitetsledningssystem som uppfyller lagstiftning och föreskrifter, -Se över och säkerställa en ändamålsenlig avvikelserapportering, -Upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna,  Revisorerna begär yttrande från Socialnämnden senast 30 september 2022. Förslag till svar är framtaget.
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	KPMG
	Förslag till beslut
	Socialnämnden har tagit del av informationen.
	Ärendebeskrivning
	Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att ligga på en låg nivå och vi har under andra tertialen inte sett några tendenser till ökning. Däremot har den ansträngda bostadsmarknaden blivit tydlig och det är många som vänder sig till Stöd till försörjning på grund av att de av olika skäl inte kan teckna egna kontrakt på bostäder. Oftast har dessa personer en egen inkomst och inga övriga behov som de söker stöd för vilket innebär att de inte uppfyller kraven för biståndsbedömt stöd. Vi har även ett ökat antal personer som har tillfälliga boende lösningar på vandrarhem och liknande vilken även det hänger samman med den ansträngda boendesituationen.   På enheten för myndighetsutövning har arbetet det under andra tertialen fokuserat på att hantera utskrivningar från sjukhuset samt vårt eget interna flöde. Vi kunde redan i maj månad se att många personer som vårdats på sjukhus var utskrivningsklara trots stora vård- och omsorgsbehov. Detta i kombination med att vi haft hög beläggning på utredningsplatserna på ÄC och i väntan på platserna på Björkbacka samt få lediga lägenheter på SÄBO har inneburit en hög belastning på handläggana. Det är även många som skrivs ut från sjukhus med stora och omfattande insatser i ordinärt boende vilket innebär en utmaning för verkställigheten. För LSS-handläggarna har det under andra tertialen varit en rad personliga assistansärenden som varit aktuella. Dels det ärende som resulterat i en Lex Sara anmälan, dels andra ärenden där utredning pågår.
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