Planeringsprinciper – VEP Socialnämnden

Beskrivning av förutsättningar för verksamheten och därmed
verksamhetsplaneringen.
1 Kommunal styrning
1.1 Kommunfullmäktiges vision
”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer
när man kommer hem.”

1.2 Styr- och ledningsprocess i kommunen, årshjulet
Kommunens övergripande styr- och ledningssystem är uppdelad i fem olika delar. Du
hittar systemet under insidan/chefsrummet. Genom att klicka på varje del när du är inne
under chefsrum kan du se det års hjul som gäller för var och en av de olika
planeringsdelarna. Kommunens planeringsprocess utgår från övergripande mål.
I budget och verksamhetsplan planeras hur ekonomi och verksamhet ska nå en hög grad
av måluppfyllelse.
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Den årliga processen för den kommunala styrningen startar upp med att en treårig
verksamhetsplan och årsbudget ska fastställas av kommunfullmäktige för kommande år.
För dess fastställande krävs förutsättningar, fakta och beslut i form av en omvärldsanalys,
årsredovisning och antagande av bokslut för föregående år, aktuellt års verksamhetsplan
och årsbudget samt övriga beslutsunderlag. Beslutsunderlagen blir riktlinjer till
verksamhetsplan och årsbudget som riktar sig till nämnderna.
Nämnderna arbetar därefter fram förslag till nämndspecifik verksamhetsplan och budget
som behandlas i en budgetberedning för att därefter beslutas i kommunfullmäktige.
I samband med antagande av verksamhetsplan och årsbudget fastställs mål inom
områdena ekonomi, personal och verksamhet. Vidare fastställs resurserna för att uppnå
dessa mål. Ett internt budgetarbete startar upp i nämnderna för att i detalj fördela de
ekonomiska ramar som är fastställda av kommunfullmäktige.
Årsredovisningen utgör sedan grunden för kommande års verksamhetsplan, där brister i
måluppfyllelse och förändringar i förutsättningar ska analyseras och hanteras framåt i
processen.

1.3

Reglemente för Socialnämnden

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för
socialnämnden.
Socialnämndens verksamhetsområde
Sakområden
1§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen och vad
som i lag sägs om socialnämnd utom uppgifter enligt socialtjänstlagen vad avser bistånd i
form av förtur till barnomsorg och bistånd genom förskole skjuts.
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet enligt LSS och kommunens
verksamhet vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst.
Socialnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Socialnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1 574) om
bostadsanpassningsbidrag mm.
Socialnämnden är ansvarig för kommunens uppgifter inom hemsjukvården.
Delegering från kommunfullmäktige
2§
Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden
– avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
– nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
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Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt verksamhetsområde.

Kommunchefens roll
2a§
Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning.
Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen förutom i nämndspecifika
verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt
utsedd nämnd.
Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut
3§
Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt
handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i
fullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats
gällande medborgarförslag. Nämnden ska även redovisa till fullmäktige de ärenden som inte
avgjorts inom ett år. Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och
som överlåtits till nämnden får inte delegeras.
Nämnden får med stöd av kommunallagen 6 kap 19 a § besluta att den eller de som väckt ett
ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningarna, men inte i besluten.
.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
4§
Socialnämnden ska inom ramen för sitt verksamhetsområde se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Socialnämnden ska två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Rapporten ska framläggas vid fullmäktiges sammanträde i juni och oktober.
Rapporten ska innehålla dels en budgetuppföljning och en prognos för budgetutfallet dels
en verksamhetsuppföljning.
Övrigt ansvar
5§
Socialnämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
Nämnden utför i sin verksamhet. Socialnämnden har hand om reformeringen av
nämndens regelbestånd.

Socialnämndens arbetsformer
Sammansättning
6§
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare.
Med hänvisning till 4 kap 1 § Kommunallagen har nämndens ordförande titeln
socialnämndsordförande.
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Ersättarnas tjänstgöring
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska
ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Växeltjänstgöring
8§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
9§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den
ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträden som adjungerade ledamöter
efter ett rullande schema med rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Övriga icke tjänstgörande ersättare
10 §
Övriga icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, dock inte
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Ersättare för ordföranden
11 §
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden
har utsetts. Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt
12 §
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
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Kallelse
13 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
14 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
15 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Delgivning
16 §
Behörig att motta delgivning å nämndens vägnar är, förutom ordföranden, socialchefen
eller annan anställd som socialnämnden bestämmer.
Utskott
17 §
Socialnämnden har rätt att inrätta ett arbetsutskott, om behov finns av detta.
Samtliga ledamöter och ersättare i arbetsutskottet ska vara ledamöter i socialnämnden.
Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland arbetsutskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i arbetsutskottet på grund av sjukdom
eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en
annan ledamot i arbetsutskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
18 §
Ersättare skall närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
19 §
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.
Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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20 §
Vad i 7 - 10 §§ föreskrivs om ersättarnas tjänstgöring och anmälan av hinder att närvara vid
sammanträde samt inkallande av ersättare gäller i tillämpliga delar med avseende på
arbetsutskottet.
Vad i 13 § föreskrivs om kallelse till socialnämnden sammanträden gäller i tillämpliga delar
med avseende på arbetsutskottet.
21 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollets innehåll och justering samt
reservation äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande
tillämpning. I fråga om justering av protokoll samt reservation äger dessutom vad som sägs i
14 och 15 §§ tillämpning för arbetsutskottet.
22 §
Beträffande sådana ärenden, i vilka arbetsutskottet med stöd av delegerad beslutanderätt
fattar beslut på nämndens vägnar, ska tillkännagivande om verkställd justering ske i den
ordning som gäller för nämnden.
23 §
De ärenden som ska avgöras socialnämnden i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om
beredning behövs och om nämnden inte har gett beredningsuppdraget åt särskilt tillsatt
beredning/förtroendevald eller anställd.
När ärendet beretts ska arbetsutskott lägga fram förslag till beslut.

2 Statlig styrning
2.1 Lagar
Kommunens verksamhet styrs av flera lagar. Kommunfullmäktige har beslutat om ett
reglemente som beskriver socialnämndens uppdrag. Detta innebär att socialnämnden
ansvarar för kommunens uppgifter enligt:









Socialtjänstlagen, SoL
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Lag om färdtjänst
Lag om riksfärdtjänst
Lag om hälso- och sjukvård, HSL
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Lag om bostadsanpassningsbidrag, BAB

2.2 Föreskrifter och allmänna råd
Som komplement till lagarna utarbetar regeringen och Socialstyrelsen olika föreskrifter.
Socialstyrelsen ger även ut allmänna råd.

2.3 Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg har ansvaret för tillsynen av socialtjänstens äldreomsorg,
omsorger om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt enskild
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verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetsmiljöverket svarar för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen och den kommunala
revisionen svarar för den allmänna kommunala tillsynen.

2.4 Överklagan
Alla kommuninnevånare kan överklaga kommunala beslut via laglighetsprövning enligt
Kommunallagen. Beslut enligt den sociala lagstiftningen överklagas via
förvaltningsbesvär, dvs. ärendet prövas i sak av förvaltningsdomstolarna.

3 Socialnämndens styrning
3.1 Socialnämndens verksamhetsidé
”Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att Piteborna, ung som gammal, kan
leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation.”
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma
verksamhetsidé för barn och unga
”Alla barn och ungdomar i Piteå har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och leva i sin
familj. Alla barn och ungdomar har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör.”

3.2 Socialnämndens övergripande mål
”Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person, och till rätt kostnad”

3.3 Budget och verksamhetsplaner
Fullmäktige beslutar varje år om ettårsbudget och en treårig verksamhetsplan. I detta
beslut regleras de övergripande målen för socialtjänstens verksamhet och de ekonomiska
ramar som ska gälla för dess uppdrag. Den ekonomiska ramen regleras från 2009 i ett
program för hela socialnämnden i stället för som tidigare fyra program. Socialnämnden
beslutar om verksamhetsplan och fördelning av ram till respektive avdelning vilket styr
socialtjänstens verksamhet.

3.4 Verksamhets- och ekonomiuppföljning
Socialtjänstens verksamhet och ekonomi ska kontinuerligt följas upp varje månad och
avrapporteras till socialnämnden. Månadsrapport mars, fördjupad månadsrapport april,
delårsrapport augusti, månadsrapport oktober, månadsrapport november, årsredovisning
och bokslut enligt kommunens styr- och ledningssystem års hjul ska särskilt utarbetas
och avrapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen. Delårsrapport augusti,
årsredovisning och bokslut ska även rapporteras till kommunfullmäktige.
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3.5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Bakgrund
I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter
och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas.
Författningen omfattar både HSL och SoL/LSS, vilket innebär att det krävs ett
sammanhållet system för allt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Dessa föreskrifter
ska även tillämpas/omfattas i det systematiska patientsäkerhetsarbete som
vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen (PSL) Detta dokument är
framtaget med utgångspunkt i denna författning.

Grundläggande uppbyggnad
Systemets grundläggande uppbyggnad framgår av följande skiss.
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De viktigaste hörnstenarna i systemet kan beskrivas i följande bild

Ledning
Analys &
förbättringsarbete
• Kvalitetsredovisning
• Kvalitetsplan

Processer
• Aktiviteter
• Samverkan
• Ansvar

Egenkontroll
• Avvikelsehantering
• Plan/revison
• Mål & nyckeltal

Evidensbaserad
praktik (EBP)
• Uppföljning av
mötet med
brukarna

Dokumenthantering
• Struktur/Tillgänglighet
• Ansvar/Uppdatering

Styrning

Syfte med ledningssystem
Socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård är komplexa
verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i verksamheterna. Ledningssystemet
måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamhet ska med
stöd av ledningssystemet:







Planera
Leda
Kontrollera
Följa upp
Utvärdera
Förbättra verksamheten.

Roll och ansvarsfördelning inom ledningssystemet
Grundläggande principer för ansvarsfördelning
Den politiska nivån ansvarar för övergripande styrning genom att besluta om planer
och riktlinjer, som ställer krav på förvaltningen att bedriva verksamheten så att den
ger bästa möjliga nytta för individen.
Förvaltningens samtliga nivåer ansvarar för att kvalitetsnivån är sådan att
processerna levererar det tänkta värdet till den enskilde och att beviljade
skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta kräver att det
systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer.
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Politiska nivån
Socialnämndens ansvar




Fastställa övergripande mål och inriktningar
Ge direktiv för att säkerställa att ledningssystemet fungerar
Årlig uppföljning av ledningssystemet

Socialnämnden ska
Socialnämnden har till uppgift att besluta om
 Övergripande verksamhetsplan
 Fastställa avdelningarnas verksamhetsplaner
 Prioriterade kvalitetsområden
 Interna kontrollplaner för det kommande året, som avspeglar de politiskt
prioriterade uppföljningsområdena.
 Årlig uppfölj som inkluderar avdelningarnas verksamhetsplaner och interna
kontrollplaner
 Årlig granskning och revidering av ledningssystemet

Socialchefen
Till sin hjälp att leda och stödja kvalitetsarbetet inom socialtjänsten har
socialchefen en stab bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
kvalitetscontroller och ekonomicontroller.

Socialchefens ansvar
Socialchefens övergripande ansvar är att leda förvaltningens kvalitetsarbete utifrån
fattade politiska beslut.
Dokumentation

Säkerställa att de förvaltningsgemensamma processerna är
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som krävs
för processen är dokumenterade. Att dokumentationen
finns lättillgänglig för samtlig personal. Se till att
processerna beskriver hur samverkan sker.
Säkerställa att det finns en organisation på avdelningsnivå
Klagomål och
för arbetet med klagomål och synpunkter.
synpunkter
Avvikelsehantering Se till att det finns en organisation för avvikelsehantering
enlighet med övergripande riktlinje SoL-LSS/rutin HSL.
och riskanalys
Säkerställa att det finns en riktlinje för riskanalys.
Internkontrollplan/ Föreslå socialnämnden årliga interna kontrollplaner för att
följa upp kvalitén i verksamheten.
egenkontroll
Att löpande planera för kvalitetsutveckling i samverkan
Ledning/styrning
med politik och förvaltningsledningen
Att ge det metodstöd till verksamheten som krävs för att de
Stöd till
ska kunna fullgöra sitt ansvar.
avdelningarna
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Socialchefen ska
Socialchefens ska löpande följa utvecklingen av kvalitetssystemet och initiera
utveckling utifrån uppkomna behov.
Dokumentation

Se till att strukturer finns för att samtlig
kvalitetsdokumentation ska finnas lättillgängligt
Ta del av avdelningarnas samanställning av resultat och
Klagomål och
åtgärder från inkomna klagomål och synpunkter
synpunkter
Avvikelsehantering Följa upp övergripande samanställning av resultatet från
avvikelsehanteringen. Löpande följa det arbete som MAS
och
och kvalitetscontrollern bedriver då det gäller allvarligare
Riskanalys
avvikelser
Följa upp avdelningarnas arbete med riskanalyser.
Internkontrollplan/ Följa upp att kontroller görs enligt internkontrollplaner och
att åtgärder vidtas utifrån resultatet av granskningar
egenkontroll
Tydliggöra nämndens krav på den kvalitet som
Ledning/styrning
förvaltningen levererar till den enskilde
Ge MAS och Kvalitetscontroller uppdrag att stödja
Stöd till
verksamheten i deras kvalitetsarbete
avdelningarna

Avdelningsnivå
Med avdelningsnivå menas de olika chefsleden inom avdelningarna.
Avdelningschefen har ett ansvar att förtydliga ansvaret för de olika chefsnivåerna.

Avdelningens ansvar
Avdelningarnas ansvar är att se till att det systematiska kvalitets- och
förbättringsarbetet är en integrerad del av det löpande arbetet.
Dokumentation

Att säkerställa att de avdelningsunika processerna är
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som
krävs för processen är dokumenterade. Se till att
processerna beskriver hur samverkan sker. Att
dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig
personal.
Att se till att riktlinjen för klagomål och är känt i hela
Klagomål och
organisationen
synpunkter
Avvikelsehantering Att se till att avvikelsehantering och riskanalys i
enlighet med övergripande riktlinjer är känt i hela
och riskanalys
organisationen
Att fortlöpande planera för systematisk
Ledning/styrning
kvalitetsutveckling
Att se till att det finns ett uttalat ansvar för
Organisation
kvalitetsfrågor i organisationen.
Internkontrollplan/ Utöva egenkontroll och leverera in resultat
egenkontroll
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Avdelningen ska
Ge mandat till organisationen att bedriva systematiska kvalitets- och
förbättringsarbetet som en integrerad del av det löpande arbetet.
Dokumentation

Säkerställa att de avdelningsunika processerna är
beskrivna och håller god kvalitet. Att de rutiner som
krävs för processen är dokumenterade. Att
dokumentationen finns lättillgänglig för samtlig
personal och att detta är känt av personalen
Systematiskt ta emot, utreda, åtgärda, återkoppla,
Klagomål och
sammanställa och analysera klagomål och synpunkter.
synpunkter
För att kunna se mönster och trender som indikerar på
brister i verksamheten.
Avvikelsehantering Åtgärda, analysera och riskbedöma avvikelser och det
utvecklingsarbete som detta har inneburit
och riskanalys
I samband med verksamhetsplanen särskilt redovisa
Ledning/styrning
planerna för systematisk kvalitetsutveckling
Säkerställa att det finns kompetens inom avdelningen så
Organisation
att alla delar av organisationen kan få stöd i
kvalitetsarbetet
Internkontrollplan/ Vidta åtgärder utifrån resultatet av egenkontroll och
internkontrollerna
egenkontroll

Medarbetarna
Den enskilde medarbetarens inställning och bidrag är den viktigaste faktorn för att
kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt.

Medarbetarens ansvar
Delta i
kvalitetsarbetet

I medarbetarskapet ingår det att aktivt delta och bidra
till att verksamheten förbättras

Medarbetaren ska
Rapportera brister
och risker
Klagomål och
synpunkter

Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera fel,
och brister och risker i enlighet med riktlinjer/ rutiner
för avvikelsehantering
Ta emot och åtgärda klagomål och synpunkter. Föra
inkomna klagomål och synpunkter vidare till ansvarig
chef.

Extern påverkan
Extern tillsyn och granskning
Förutom vår egenkontroll så sker också granskning genom tillsyn av Inspektionen
för vård och omsorg och av kommunrevisionen.
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Medborgaren
Medborgarna har möjlighet att påtala brister genom
 att överklaga myndighetsbeslut
 direktkontakt med verksamheten, vilket kan medföra en avvikelse
 att via kommunens övergripande system ”Synpunkten” påtala brister i
verksamheten
 att via klagomål och synpunkter direkt till verksamheten påtala brister
 att kontakta Inspektionen för vård och omsorg och framföra klagomål i enskilt
ärende
 att vända sig till patientnämnden
 att vända sig till Socialnämndens ledamöter

3.6 Struktur för styrning
För socialnämndens styrning av verksamheten används följande struktur:
Socialtjänst

– Verksamhetsplan
– Årsredovisning

Avdelning

– Avdelningsplan
– Årsredovisning

Enhet/
Verksamhetsområde

– Plan
– Årsredovisning

Medarbetare

– Medarbetarsamtal
– Medarbetarsamtal/Uppföljning

3.7 Delegation
Socialtjänstens verksamhetsidé bygger på en långt gående delegation som bygger på
delaktighet, förtroende och ansvar. Respektive arbetsledare har ansvaret för verksamhet,
personal och ekonomi i samråd med sin personal.

3.8 Integration och mångfald
Piteå har en befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med
olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika sexuell läggning, med eller utan
funktionsnedsättning. Detta mångfaldsperspektiv ska prägla socialtjänstens arbete på alla
nivåer.

3.9 Personalpolitik
Socialtjänsten ska eftersträva en god personalpolitik som bygger på kompetens och
utbildad personal med hög motivation som kan svara för de kvalitetskrav som
socialtjänsten ska erbjuda medborgarna. Det kräver god ledning och delaktighet från
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arbetskamraterna, liksom rimliga förutsättningar och ambitioner utifrån uppdraget.
Medarbetar- och lönesamtal ska genomföras.

3.10 Kompetensutveckling
Det är viktigt att all personal fortlöpande utvecklas och förbättrar sina kunskaper.
Fortbildning, handledning, erfarenhetsutbyte och en lärande organisation är viktiga delar
i denna strategi.

3.11 Samverkan med de fackliga organisationerna
Samverkan reglerades redan 1997 genom att överenskommelse träffades mellan de
fackliga organisationerna och Piteå kommun. Nytt samverkansavtal gäller från och med
2010. För socialtjänsten bygger samverkanstanken på dialog i alla nivåer i
organisationen. Arbetsledare ska ha kontinuerliga arbetsplatsträffar varje månad.
Avdelningscheferna ska ha kontinuerliga träffar med facken varje kvartal, liksom
förvaltningschefen som har samrådsgrupp med alla fack inom socialtjänsten varje
kvartal. Denna samverkansgrupp avhandlar även arbetsmiljöfrågor. Vid frågor som ska
upp i nämnd krävs ibland särskild MBL-förhandling. Förvaltningschefen har detta
uppdrag.

3.12 Arbetsmiljö
Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet samverka för att åstadkomma
en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret
ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och
utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. Två
personalkonsulenter från förvaltningen strategiskt stöd, personalenheten, är stöd för
cheferna i arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljökonsulent på personalenheten fungerar
som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Socialtjänsten genomför varje år en halvdags
utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Ansvarig för planering och
genomförande är samverkansgruppen på förvaltnings-nivå. Material som ska användas
som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå i chefsrum och personalrum på intranätet.

3.13 Jämställdhetsarbetet
För att aktivt arbeta med jämställdhet i verksamheterna görs årligen en planering och
uppföljning av jämställdhetsarbetet inom Socialtjänsten. Detta utifrån kommunens
personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet.

3.14 Samverkan med brukare och brukarorganisationer
Socialtjänstens verksamhet ska utgå från ett brukar- och medborgarperspektiv som
genomsyras av ett gott bemötande och god kvalitet, utifrån de ramar som finns
tillgängliga. God relation med brukarorganisationerna ska eftersträvas och deras
synpunkter ska efterfrågas
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3.14.1

Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av
representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, teknik och servicenämnden och
representanter från pensionärsorganisationerna. Här informeras och förs dialog om frågor
som rör pensionärers intresseområden.
3.14.2

Handikappråd

Handikapprådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av
representanter från olika kommunala nämnder samt ledamöter från olika
handikapporganisationer. Här informeras och förs dialog om frågor som rör
funktionshindrades intresseområden.
3.14.3

Förebygganderåd

Förebygganderådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av
representanter från företrädare för organisationer som arbetar med förebyggande arbete
eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information.
3.14.4

Landsbygdspolitiska rådet

Rådets uppgift är att vara kommunstyrelsens kontakt gentemot byarna och deras
organisationer, byaforum m.fl. Syftet är att kunna fånga upp olika åsikter/synpunkter från
landsbygden och på så sätt utveckla demokratin. Rådet utser också Årets by samt mer
praktiska frågor kring så kallade byapengar och upprustning av byacentrum.
3.14.5

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

Socialtjänsten ska eftersträva goda relationer med andra myndigheter och organisationer
som är nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna genomföra sina uppdrag och
åtaganden.
3.14.6

Nationell och internationell omvärld

Socialtjänsten ska eftersträva samverkan och erfarenhetsutbyte både på nationell och på
internationell nivå för att hämta impulser till verksamhetsutveckling som gagnar
kommuninnevånarna.
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4 Kommunövergripande uppdrag med
socialtjänstens deltagande
4.1 POSOM
POSOM står för psykosocialt krisstöd. Gruppen verkar inom kommunen och är avsedd
att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade,
anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. POSOM inkallas via SOS
alarmering eller räddningsledare vid räddningstjänsten. POSOM-gruppen består av en
basgrupp och närmare ett trettiotal stödpersoner. Basgruppen omfattar sju personer som
är representanter från räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten, skolan och kyrkan.
Samordnaren kommer från socialtjänsten.

4.2 Partnerskap
Ett lokalt partnerskap för tillväxt och sysselsättning finns i Piteå för att samordna och
uppnå bättre effektivitet och ekonomi för insatser riktade mot arbetslöshet och
utanförskap i samhället. Partnerskapet är ett formaliserat samarbete mellan olika aktörer i
en permanent samverkansgrupp. Medlemmar är fyra kommuninterna förvaltningar samt
arbetsförmedling och näringslivet. Kommunchefen är ordförande. Socialchefen
representerar socialtjänsten.

4.3 Uthållig kommun
Energimyndigheten har utsett Piteå Kommun till deltagare i programmet ”Uthållig
kommun”. Arbetet i Piteå innehåller tre perspektiv: Socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbar utveckling. Inom ramen för dessa pågår arbete huvudsakligen inom områdena
folkhälsa och jämställdhet.
4.3.1

Folkhälsoarbete

I Piteå finns ett aktivt folkhälsoråd som representeras av kommun, landsting, polis,
försäkringskassa, apotek och företagare. Folkhälsorådets arbete grundar sig på
folkhälsoprogrammet för tiden 2012-2015. Programmet syftar till att fokusera på ett antal
områden som behöver lyftas upp på en gemensam arena, utifrån nationella folkhälsomål
och ur ett Piteåperspektiv. Folkhälsoprogrammet ska skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor. Socialtjänsten representeras i folkhälsoråd och
arbetsgrupp.
4.3.2

Jämställdhetsarbete

Utifrån de nya kommunövergripande mål som antagits kommer Socialnämnden att arbeta
vidare med inventering och åtgärder för att integrera jämställdhetsarbetet i verksamheten.
Socialnämnd och förvaltning kommer att arbeta efter den plan för implementering av
jämställdhet i Piteå kommun som finns upprättad.
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5 Beslutsprocessen i kommunen
4
3

Nämnd

2

Nämndens
politiska grupper

1

Arbetsutskott

2

Ordförandeberedning

1

Förvaltning
Förvaltning

1.
2.
3.
4.

Ärenden
Beslut/Uppdrag
Ramar., reglemente, uppdrag, motioner
Uppdrag
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Kommunfullmäktige
Kommunfullm.
politiska grupper

2

1

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelse
politiska grupper

2

1

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

Ovanstående bild visar hur den politiska organisationen samt beslutsprocesserna ser ut i
Piteå kommun.

6 Socialnämndens/socialtjänstens
organisation
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar
för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta
reglemente finns utförligt angivet arbetssätt och arbetsformer för socialnämnden. För att
bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av
fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa
typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, med
undantag för juli månad, och socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje
nämnds sammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen.

6.1 Kontaktpolitiker
För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra
synpunkter har socialnämnden utsett 19 kontaktpolitiker. Indelningen för kontaktpolitikerna är geografisk. De geografiska områdena är Centrala stan, Öjebyn, MunksundPitholm-Strömnäs, Hortlax, Markbyggden-Infjärden, Norrfjärden-Rosvik. Varje
kontaktpolitiker har två dagar per år att använda för detta uppdrag.
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6.2 Socialtjänstens organisation
I socialtjänsten finns cirka 1 870 anställda varav 1 460 månadsanställda och 410
timanställda.
Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska
ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef samt avdelningschefer för
Äldreomsorg, och för Stöd och omsorg samt för administration, bildar socialtjänstens
ledningsgrupp. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetscontroller samt
nämndsekreterare ingår i staben direkt under socialchefen.
Ledningsgruppen, under ledning av socialchefen, har till uppgift att styra och leda
verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på
ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också
huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling.
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