
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 
   

   
   
   

   
   
    

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

 
      

      
       

       
         

 
 

 
 

   
    
    
      
    
    
        
     
          
          

 
        
         
       
          

    
            

       
       
    
      
          

 
     
       
        
       

1 
Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum 
2023-03-07 

Organ 
Socialnämnden 

Sammankallande 
Johanna Bergsten, ordförande 

Ledamöter 
Johanna Bergsten (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars Kempe (S) 
Line Essman (S) 
Christer Andersson (S) 
Markus Sjöström (M) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Lotta Borg (T) 
Marianne Larsson (SD) 
Mats Wallin (SD) 
Anita Hellstrand (C) 

Ersättare 
Pirjo Jonsson (S) 
Krister Jonsson (M) 
Markus Eriksson (S) 
Lena Hallin (S) 
Hans Hillgren (S) 
Anna Svensson (M) 
Bodil Mattsson (V) 
Angela Bodin (T) 
Anna Jansson (SD) 
Pär Karlstedt (SD) 
Anastasie Mukabera (KD) 

Tid Plats Vid förhinder 
Datum 
2023-03-15 

Klockan Ber. tidsåtgång 
08:00 4-5 t. 

Ort 
Alliancen Timrå 

Lokal 

Meddela 
Christina Hjalte 

Telefon/e-post 
060-16 32 99 
Christina.Hjalte@timra.se 

Ärendelista 
Punkt Ärende Ärendemening 
1 Sammanträdet öppnas 
2 Anteckna närvarande 
3 Mötets former och genomförande 
4 Utse justerare 
5 Fastställa ärendelista 
6 SN/2023:51 Information om god och nära vård 
7 SN/2023:72 Analys/omförhandling externa hyresavtal 
8 SN/2023:73 Analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 
9 SN/2023:70 Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 

omsorgsboenden 
10 SN/2023:71 Riktlinjer för biståndsprövning SoL och LSS 
11 SN/2022:258 Översyn av organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd 
12 SN/2023:69 Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 
13 SN/2022:178 Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - tidsplan samt 

effektberäkningar på beslutade åtgärder 
14 SN/2022:178 Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Förslag på verksamheter som 

vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra 
15 SN/2023:1 Ekonomisk periodrapport per 2023 02 
16 SN/2023:5 Förvaltningschefens information 
17 SN/2023:6 Ordförande och ledamöters information 
18 SN/2023:29 Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2023-2026 
19 SN/2023:66 Delegationsordning socialnämnden 2023-2024 
20 SN/2023:7 Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 
21 SN/2023:3 Anmälan om beslut enligt delegation, februari 
22 SN/2023:2 Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 

mailto:Christina.Hjalte@timra.se
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:51 

socialnämnden 

Information om god och nära vård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, 
med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god 
och nära vård i vårt län. 

Socialnämnden får varannan månad information om arbetet med God och nära vård i samband med 
sammanträde. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:72 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Analys/omförhandling externa hyresavtal 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Uppdra till förvaltningschef att i samråd med kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo säga upp 
gällande hyresavtal i samband med avtalsutgång för omförhandling av hyran. 

Ärendet 
Förvaltningschef har bistått Kultur- och tekniknämnden i dess förvaltnings analys av externa 
hyresavtal för externt förhyrda lokaler för särskilt boende. I analysen föreslår Kultur- och 
teknikförvaltningen att när respektive hyresavtal går ut att de sägs upp och omförhandlas med 
TimråBo. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar analysen tillsammans med förvaltningschef Jan 
Eriksson från Kultur- och teknikförvaltningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 4) uppdra till förvaltningschef 
att bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell omförhandling av externa hyresavtal. 
Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra standard på boendena. 

Beslutsunderlag 
KTN tjänsteskrivelse 2023-02-24 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef Kultur och Teknik 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Kultur- och teknikförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 

Kultur- och tekniknämnden 

Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024 - Analys och ev 
omförhandling av hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för särskilt 
boende 

Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 

1. Godkänna återrapport av uppdraget. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att säga upp gällande hyresavtal i samband med avtalsutgång 
för omförhandling av hyran i samråd med socialförvaltningen och TimråBo. 

Ärendet 
Den externa konsultrapporten gällande budget i balans kom fram till följande att det är svårt att 
jämföra lokalkostnader för särskilda boenden med andra kommuner. Då varje kommun har sitt sätt 
att redovisa lokalkostnader saknas nationell statistik. 

I Timrå finns fyra särskilda boenden för äldre: 
 Merlogården, 33 lägenheter 
 Hagalid, 85 lägenheter inkl. 16 korttidsplatser 
 Strandbo, 63 lägenheter 
 Tallnäs, 28 lägenheter (ägare: Neobo (SBB) 

Merlogården, Hagalid och Strandbo byggdes till och renoverades under 80-och 90-talen och ägs av det 
kommunala bostadsbolaget Timråbo AB. 

Hyreskostnaden för dessa är: 

Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i sin helhet av hyresgästerna. 

Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av lägenheterna med 1,6 mnkr. 

Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort sett av hyresgästerna. 

En genomgång av bostadsbolagets ekonomiska redovisning för dessa tre anläggningar visar att de 
tillsammans redovisar ett ekonomiskt överskott på 6-8 mnkr för bolaget. Till detta finansierar 
kommunen ett underskott gällande lägenhetshyror med 1,5 mnkr. I en sammanställning av 
kommunens kostnad för äldreomsorgen kan detta vara en förklaring och bör detta beaktas. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 

Kultur- och teknikförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Byggnaderna har snart nått sin ekonomiska livslängd och det kan vara tid för en omfattande 
upprustning och modernisering. Den här utredningen har inte beaktat det behovet. 

I dialog med TimråBo konstaterar kultur- och teknikförvaltningen att konsultrapporten inte beaktar 
att fastigheter som ägs av Timråbo ska marknadsvärderas. Fastigheterna värderas vartannat år. 
Timråbo ska drivas på affärsmässiga grunder, dvs varken få fördelar eller nackdelar jämt marknaden i 
övrigt i Timrå. Det innebär att dessa fastigheter likställs med TimråBos övriga fastighetsbestånd enligt 
gällande ägardirektiv. I ägardirektivet finns det inget annat underliggande krav att lokalerna ska hyras 
ut till självkostnadsprincip. 

TimråBo har anlitat extern konsult för att göra en hyresbedömning avseende dessa fastigheter som 
Timrå äger. Rapporten visar att det är en ganska stor spridning på hyresnivåerna, standard och skick. 
Det finns även ett flertal underliggande parametrar som kan skilja mellan objekten, till exempel 
utformningen av gränsdragningslistor vilket har påverkan på hyresnivåer. Det kan också finnas 
underliggande krav på kommunala krav att hyra ut enligt en självkostnadsprincip. 
Hyresbedömningen visar att TimråBo har en hyra per kvm för dessa objekt kring den snitthyra som 
återfinns för vårdbyggnader för riket. 

TimråBo har ingen onormal direktavkastning för dessa fastigheter vilket inte kommunens 
konsultrapport tar hänsyn till. Skulle hyran i framtiden bli lägre påverkas således 
marknadsvärderingen negativt för TimråBo. 

Socialnämnden har beslutat att uppdra till förvaltningschef att göra en analys och översyn över 
lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa års hyresförhandling. Här kan också en analys av 
den externa rapportens slutsatser kring hyreskostnaden för respektive objekt. 

Rutinen som är finns är att kommunens externa hyresavtal finns i diariesystemet LEX. I LEX har det 
skapats en bevakning på respektive avtal gällande hyresavtalet. Denna bevakning är satt i regel till 6 
månader innan avtalet behöver senast behöver sägas upp. Respektive hyresavtal har en ansvarig på 
den förvaltning som har i uppgift att bevaka och ta ställning till om något ska göras med 
hyresavtalet. 

Om hyrorna ska omförhandlas kan de ske genom att avtalen sägs upp för omförhandling enligt 
gällande hyresavtal: 

Objekt Lokal Uppsägningstid Förl. år Gäller till Uppsägning 
senast 

Hagalid servicehus 9 månader 3 251231 250331 
Hagalid sjukhem 12 månader 3 261231 250630 
Strandbo Lokal - gruppboende lgh 

Ringblomman, Solrosen 9 månader 3 
380531 370831 

Strandbo Lokal - gruppboende lgh
Ängsklockan 

9 månader 
3 

231231 230331 

Strandbo Lokal - servicehus 
Ringblomman, Solrosen 

9 månader 
3 

380531 370831 

Strandbo Lokal - servicehus 
Ängsklockan 

9 månader 
3 

231231 230331 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 
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Kultur- och teknikförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Jan Eriksson 2023-02-24 KTN/2022:421 

Merlogården Lokal - gruppboende 34 lgh 12 månader 3 251231 241231 
Merlogården Lokal - servicehus 12 månader 3 251231 241231 

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att när respektive hyresavtal går ut att de sägs upp och 
omförhandlas med TimråBo. Samtidigt kan gränsdragningslistan ses över för respektive hyresobjekt. I 
detta fall kan man även förhandla längden på hyresavtalen. Det kan också påverka kostnaden både 
upp och ned. 

Ärendets tidigare behandling 
I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget för 2023-2025 har förvaltningschefen i 
uppdrag att analysera och eventuellt omförhandla hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för 
särskilt boende med t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo 
har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och TimråBo. Ambitionen ska vara att 
sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på boendena. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KF 220613 §107 + bilaga ekonomiska förutsättningar 2023-2025 
Rapport Budget i balans 220912 
Protokollsutdrag KTN 220921 §97 
Protokollsutdrag KF 221128 §191 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
AB Timråbo 
Controller 

Exp / 2023 

Kultur- och teknikförvaltningen 

Jan Eriksson 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Plåtslagarvägen 17 060-163165 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:73 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende. 
2. Uppdra till förvaltningschef att utgå ifrån hyresmodellen Schysst hyra och utföra en 

inventering av alla förvaltningens lägenheter inom särskilt boende, både SoL och LSS. 
3. Uppdra till förvaltningschef att i samverkan med hyresgästföreningen upprätta en ny 

hyressättningsmodell utifrån inventeringen. 

Ärendet 
Förvaltningen har analyserat lägenhetshyror inom särskilt boende, både inom vård- och 
omsorgsboenden, som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Bostad med särskilt service, enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

I sammanfattningen framgår att för att uppnå en systematisk hyressättning och få till en rättvisare 
bruksvärdering och därmed en mer skälig hyra av nämndens lägenheter anser förvaltningen att 
arbetet med detta skulle kunna utgå ifrån Timråbos hyresmodell Schysst hyra. 

Boendesamordnare Mats Abramson presenterar analysen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 2) uppdra till förvaltningschef 
att göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa års 
hyresförhandling. 

Beslutsunderlag 
Analys, förslag och effekter gällande lägenhetshyror inom vård- och omsorgsboenden samt inom 
bostad med särskild service enligt LSS 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp / 2023 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:73 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

    
   

    
     

   

  

ANALYS, FÖRSLAG OCH EFFEKTER 
GÄLLANDE LÄGENHETSHYROR 

INOM VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN 
SAMT INOM BOSTAD MED SÄRSKILD 

SERVICE ENLIGT LSS 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se
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1. Inledning 

Socialnämnden uppdrog i oktober 2022 till förvaltningschefen att göra en analys och 
översyn över lägenhetshyrorna inom särskilt boende inför 2023 års hyresförhandling. 
Uppdraget överlämnades till förvaltningens lokalsamordnare som påbörjade sitt arbete i 
november 2022. 

2. Bakgrund 

Enligt socialtjänstlagen, 4 kap 1§ och 5 kap 5§, ska kommunen inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd 
och personen ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade sägs i 7§ att personen 
ska tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatsen och att insatsen skall anpassas till det 
individuella behovet samt utformas så att insatsen bl.a. stärker personens förmåga att leva 
ett självständigt liv. 

Varken av förarbeten eller lagtext kan man utläsa hur lagstiftaren avsåg att dessa två olika 
boendeformer skulle utformas eller på vilket sätt besluten skulle verkställas och begreppen 
skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor är inte heller definierade. 

Då socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger yttersta ramar för 
biståndsbesluten ges kommunerna, nämnderna, genom den kommunala självstyrelsen, 
viss frihet att utforma och anpassa besluten och begreppen olika. 

LSS är en rättighetslag vilket innebär att personer med omfattande och varaktiga 
funktions- nedsättningar ska garanteras goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 
behöver i det dagliga livet, samt att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 
Målet ska vara att personen får möjlighet att leva som andra. 

Socialnämndens möjligheter att få tillgång till fastighetslokaler och lägenheter avsedda för 
boende styrs av utbudet på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta innebär att nämnden 
i viss utsträckning konkurrerar med alla medborgare och intressen om behovet av 
bostäder. 

Många av de lokaler och lägenheter som fastighetsbolagen tilldelar socialtjänsten är av 
varierande storlek och av skiftande kvalitet och har ofta marknadsmässigt höga 
hyresnivåer. I många fall kan verksamheten även behöva göra anpassningar av 
lokalen/lägenheten utifrån ett arbetsmiljöperspektiv eller för att lägenheten ska kunna 
användas av socialtjänstens målgrupper. Allt detta gör att socialnämndens kostnader för 
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att hyra in samt anpassa lokaler och lägenheter oftast är kostnader som sen inte är 
möjliga att ta ut via hyressättningen fullt ut. 

3. Bruksvärde 

Bruksvärde är en lägenhets praktiska värde ur hyresgästens synvinkel. Det är hur 
hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper som bestämmer dess bruksvärde. 
Olika individers skilda värderingar och behov påverkar inte bruksvärdet. Lägenhetens 
bruksvärde är alltså oberoende av vem som för tillfället bor i lägenheten. 

Det finns flera faktorer som påverkar en lägenhets bruksvärde. Dels är det storleken på 
lägenheten, om det finns balkong, planlösningen och var i huset lägenheten är placerad. 
Men även saker som är direkt kopplade till lägenheten såsom hiss, tvättstuga, sopnedkast, 
garage eller särskilda förvaring- och gemensamhetsutrymmen påverkar bruksvärdet. 

4. Vård- och omsorgsboendena 

Timrå kommun har idag fyra vård- och omsorgsboenden, Hagalid, Merlogården och 
Strandbo som ägs av Timråbo, samt Tallnäs som ägs av en extern fastighetsägare. 
Sammantaget finns det 193 permanenta boendeplatser fördelat på de fyra boendena, varav 
Hagalid även inrymmer 16 stycken korttidsplatser. Hagalid och Strandbo är de största 
boendena med 69 respektive 63 platser medan Merlogården och Tallnäs endast har 33 
respektive 28 platser. 

Många av de fastigheter, avdelningar och lägenheter där nämnden idag bedriver vård- och 
omsorgsboende är av äldre årgång, slitna och har ett eftersatt underhåll och standarden på 
lokalerna är mycket varierande både inom och mellan de olika boendena. Att anpassa 
vissa av utrymmena så att de skulle vara mer ändamålsenliga, både ur ett vårdtagar- och 
arbetsmiljöperspektiv, skulle medföra alltför stora kostnader enligt förvaltningen. 
Kostnader som i förhållande till fastighetens standard i sin helhet inte skulle vara 
försvarbara. 

4.1 Lägenheterna 

Storleken på de permanenta lägenheterna inom vård- och omsorgsboendena varierar 
mellan 24-80 m2 och ca 53 % av lägenheterna är 1-3 rum och kök. Resterande lägenheter 
är 1 rum och kokvrå där vissa av lägenheterna dock inte har tillgång till kokmöjligheter. 

Enligt Boverkets byggregler (2011:6), avsnitt 3:228 respektive 3:224, sägs att: 

”För en mindre grupp boende, i särskilda boendeformer för äldre, får de enskilda 
bostädernas rum för matlagning och för daglig samvaro samt utrymme för måltider delvis 
sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så stora 



 

              
          

                
             

               
         

              
             
            

            
              
              
      

  

         

        

         

         

       

        

           

        

           
            

            
       

            
             

               
               

    

4 

att de på ett fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna. De 
gemensamma utrymmena ska ligga i anslutning till de enskilda bostäderna”. 

”Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. I 
sådana bostäder får utrymmena för funktionerna a) daglig samvaro, sömn och vila samt 
matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara, och b) daglig samvaro 
samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis” 

I alla lägenheter finns det förutsättningar för att kunna se ett basutbud av TV-program 
och lösa ett eget internetabonnemang. Fri hushållsel tillhandahålls i alla lägenheter och på 
varje avdelning finns det ett eller flera gemensamhetsutrymmen. Alla boenden har även 
mindre eller större utrymmen för olika slags aktiviteter och sammankomster. Endast ett 
fyrtiotal lägenheter har egen balkong eller uteplats men i direkt anslutning till alla fyra 
boenden finns det en utemiljö som måste anses tillfyllest med avseende på växtlighet samt 
möjlighet till aktivitet och social samvaro. 

4.2 Ekonomi 

Hyresnivåerna på de fyra boendena är fördelade enligt nedan: 

1 rok 37-39 m2 4.972 - 5.089 kr/månad 

1 rok 50-57 m2 5. 882 - 6.624 kr/månad 

2 rok 37-68 m2 6.100 - 7.289 kr/månad kr 

3 rok 80 m2 8.507 kr/månad 

1 rokv 24-56 m2 3482 - 6.704 kr/månad 

Medelhyran för 193 lägenheter ligger idag på ca 5 600 kr/månad. 

5. Bostad med särskild service enligt LSS (BMSS) 

Inom verksamhetsområdet Stöd och Omsorg finns det idag nio BMSS-boenden, varav 
fem stycken är gruppboenden. Fyra av fastigheterna ägs av externa fastighetsägare och 
resterande av Timråbo. Totalt finns det idag 56 permanenta boendeplatser inom LSS 
varav ca hälften är förlagda till gruppboendena. 

Till skillnad mot vård-och omsorgsboendena är det generellt en högre standard på 
fastigheterna och lokalerna inom LSS. Detta innebär inte att det inte finns skillnader 
inom och mellan de olika boendena men inte i lika stor utsträckning som inom vård-och 
omsorg. En av orsakerna till detta är naturligtvis att fastigheter och lokaler inom LSS inte 
är lika gamla. 
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5.1 Lägenheterna 

Storleken på lägenheterna inom bostad med särskild service varierar mellan 30-67 m2 och 
ca 65 % av lägenheterna är 1-2 rum och kök. Resterande lägenheter är 1-2 rum och 
kokvrå. 

En bostad med särskild service enligt LSS kan vara utformad som en gruppbostad eller en 
servicebostad. För båda boendeformerna gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är 
den enskildes permanenta hem och att den inte har institutionell prägel. Huvudregeln 
bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet också ska 
gälla för en bostad med särskild service (Boverkets byggregler, BBR, 3:22, 3:221 - 3:223). 
Den enskilde skall genom insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor och därmed stärka 
personens förmåga att leva ett självständigt liv. 

Alla fastigheter och lägenheter inom bostad med särskild service har lite olika 
förutsättningar med avseende på bruksvärden såsom exempelvis balkong, fri hushållsel 
eller egen alternativt gemensam tvättmaskin och torktumlare. Detta beror bl.a. på om 
boendet är inhyrt i ett allmänt privat bostads- hus eller i en enskild separat byggnad. Som 
tidigare sagts är dock standarden på majoriteten av fastigheterna och lokalerna i bra skick 
även om några centrala boenden saknar en intilliggande utemiljö. 

5.2 Ekonomi 

Hyresnivåerna inom LSS-boendena är fördelade enligt nedan: 

1 rok 30-33 m2 5.199 - 5.750 kr/månad 

1 rok 46-59 m2 5.337 - 6.657 kr/månad 

2 rok 43-67 m2 4.638 - 6.200 kr/månad 

1 rokv 32-42 m2 4.498 - 6.406 kr/månad 

2 rokv 42-56 m2 4.638 - 6.724 kr/månad 

Medelhyran för 56 lägenheter ligger idag på ca 4 900 kr/månad. 

6. Systematisk hyressättningsmodell 

I betänkandet av utredningen om ”Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS”, (SOU 2021:14), framkom bl.a. att de flesta 
kommuner i Sverige upplåter dessa bostäder genom ett hyresförhållande enligt 12 kap. 
hyreslagen. Vidare visar utredningen att hyrorna i landet varierar i stor utsträckning 
beroende på bland annat storleken på bostaden och på vilken standard bostaden har. 
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Hyran påverkas också av de olika hyressättningsmodeller kommunerna använder och 
vilka bruksvärdesparametrar som ligger till grund för hyressättningen. 

Det förekommer även kommunala subventioner riktade mot hyran i form av bl.a. 
kommunala bostadstillägg, en högsta hyra för dem som bor i en bostad med särskild 
service enligt LSS, att hyressättningen sker med hänsyn till den låga inkomsten hos 
målgruppen generellt, eller genom subvention av hyrorna i nyproduktion. 

6.1 Syftet 

Syftet med en systematisk hyressättning är att få till en rättvisare hyressättning som är lika 
för alla lägenheter med samma bruksvärde. Det ska vara en modell som utgår från de 
lokala förutsättningarna på orten där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hur 
hyresgästerna 

i allmänhet värderar lägenheters bruksvärde. Fördelen med ett poängsystem är att olika 
faktorer som påverkar hyran värderas på ett enhetligt sätt. På så sätt blir det lättare att nå 
ambitionen om lika hyra efter lika lägenhet. Varje förändring av en lägenhet eller dess 
egenskaper kommer innebära att poängsumman för lägenheten förändras och att hyran 
därmed måste justeras. 

Faktorer som kan påverka hyran är t.ex. lägenhetens storlek, planlösning, läge i huset, 
hiss, tvättstuga, balkong, Tv och Internetutbud, särskilda förvaring- och 
gemensamhetsutrymmen, utbudet av garage samt husets läge och närhet till allmänna 
kommunikationer. Bruksvärdesystemet i sig säger ingenting om hyresnivån, om hur hög 
hyran för lika lägenheter ska vara, utan det är någonting som bestäms genom 
förhandlingar med hyresgästföreningen. 

Systematisk hyressättning skiljer sig helt från begreppet ”marknadshyra” där hyran sätts 
efter betalningsvilja och efterfrågan. Vid en systematiserad hyressättning ska modellen 
bl.a. skapa en förutsägbarhet och utgöra en plattform för att skapa en samsyn mellan 
parterna i hyresför- handlingarna. Ett exempel på systematisk hyressättning är den 
hyressättningsmodell som Timråbo tillsammans med alla kommunala bolag i 
Västernorrland införde under 2021/2022 och som heter Schysst hyra. 

6.1.1 Effekter av en systematisk hyressättningsmodell 

För att ta reda på om nämndens nuvarande hyresnivåer inom vård- och omsorgsboenden 
och bostad med särskild service är skäliga ska enligt hyreslagen 55§ en jämförelse i första 
hand göras med hyran för de lägenheter som ägs av Timråbo och som med hänsyn till 
bruksvärdet är likvärdiga. 
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Av de bruksvärden som ligger till grund för Timråbos hyressättningsmodell är 75 % 
lägenhetstyp samt antal kvadratmeter, 10 % är lägenhetens bruksvärden, och övrigt är 
relaterat till fastigheten. 
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De effekter förvaltningen ser med en systematisk hyressättningsmodell är: 

 Att nämndens nuvarande hyresintäkter skulle fördelas och utgå ifrån en mer 
rättvis hyresnivå i förhållande till lägenheternas bruksvärden. 

 Ur ett medborgarperspektiv kommer hyressättningen av Timråbos och nämndens 
hyreslägenheter i större utsträckning bedömas och hanteras på ett mer enhetligt 
sätt. 

 Hyressättningen blir strukturerad och det blir tydligt för hyresgästen och 
nämnden vad hyran baseras på. 

 Om nuvarande hyra skulle vara högre än den framtagna hyran enligt 
hyressättningsmodellen blir nuvarande hyra fryst och höjs inte i de årliga 
hyresförhandlingarna förrän den ”nya” framarbetade hyran uppnåtts. 

 En väsentlig hyreshöjning, jämfört med nuvarande hyra, behöver eventuell delas 
upp och fasas in i etapper över 1, 2 eller 3 år för befintlig hyresgäst 
(trappningsregel) vilket gör att nämndens hyresintäkt förskjuts över tid. 

 Trappningsregeln kan leda till att befintliga hyresgäster och nya hyresgäster i 
samma boende under en övergångsperiod får olika hyror trots att deras lägenheter 
är likvärdiga. Detta har inte bedömts strida mot likhetsprincipen i 21 § 
hyresförhandlingslagen. 

 Utifrån de beräkningar och jämförelser som hittills kunnat göras uppskattar 
förvaltningen preliminärt att nämndens totala hyresintäkter skulle kunna justeras 
upp med ca 1 Mkr på årsbasis. Förvaltningen vill dock understryka att detta är en 
mycket osäker prognos innan hyresförhandlingar har skett med 
hyresgästföreningen. 

7. Sammanfattning 

Genom att ett hyresavtal/hyresförhållande upprättas mellan hyresvärd (ex. 
socialnämnden) och hyresgäst (ex. vårdtagaren) och en ersättning för nyttjandet av 
lägenheten tas ut gäller hyreslagens regler för båda parter. Enligt 12 kap. 55 § hyreslagen 
ska lägenheter på samma ort med liknande storlek och bruksvärde ha samma hyresnivå 
oavsett efterfrågan och läge och att hyresgästen därmed har ett skydd mot oskälig hyra, 
den s.k. bruksvärdesprincipen. Hyressättningen för den enskilda lägenheten ska i första 
hand jämföras med hyran för en likvärdig jämförelselägenhet som ägs av allmännyttiga 
bostadsföretag. 

De flesta hyror för bostadslägenheter förhandlas kollektivt, alltså mellan hyresvärden och 
en hyres- gästorganisation utifrån att det finns en förhandlingsordning mellan parterna. 
Förhandlingsklausulen i hyresavtalet innebär att hyresgästen och hyresvärden följer de 
överenskommelser som hyresvärden och Hyresgästföreningen träffat i förhandling, till 
exempelvis gällande hyran. 
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För att uppnå en systematisk hyressättning och få till en rättvisare bruksvärdering och 
därmed en mer skälig hyra av nämndens lägenheter anser förvaltningen att arbetet med 
detta skulle kunna utgå ifrån Timråbos hyresmodell Schysst hyra. 

Då Timråbos hyresmodell är mycket omfattande och till största delen ändå har 
lägenhetstyp och kvadratmeter som grund för sina hyror, har förvaltningen för avsikt att 
endast använda de bruksvärden från Schysst hyra som bedöms vara av större väsentlig 
betydelse för socialnämndens hyresgäster. Skulle dock en osäkerhet finnas kring 
bedömningen av något bruksvärde kommer förvaltningen att poängsätta till förmån för 
hyresgästen. Utöver Timråbos bruksvärdesparametrar kommer även de bruksvärden som 
är specifika för boendet att ligga till grund för hyressättningen, ex 
gemensamhetsutrymmen och eventuell fri hushållsel 

I ett första steg kommer denna poängsättning av nämndens 250 lägenheter att bidra till 
att omfördela nuvarande hyresintäkter utifrån varje lägenhets bruksvärde. Detta kommer 
också att sätta nivån för hur mycket den skäliga hyran ska vara för varje lägenhet. Den 
skäliga hyran ska därefter jämföras med nuvarande hyra och därefter genom 
hyresförhandlingar justeras uppåt eller neråt. 

Även om hyresnivåerna i externa lägenheter och nybyggda bostäder ofta medför en högre 
kvadrat- meterkostnad och därmed en högre hyra för hyresgästen bör hyressättningen i 
största möjliga mån hanteras på samma sätt som mot allmännyttan. Ett alternativ för att 
motverka alltför höga hyreskostnader för den enskilde kan t.ex. vara att införa en övre 
gräns för hyresnivån baserat på den maximala ersättningsnivån för bostadstillägget 
innevarande år. 

Parallellt med arbetet med den systematiska hyressättningsmodellen har Kultur- och 
tekniknämnden, med stöd av socialförvaltningen, fått ett uppdrag av socialnämnden att 
göra en analys och eventuell omförhandling av externa hyresavtal, där ambitionen ska 
vara att sänka den befintliga hyres- kostnaden utan att äventyra standarden på boendena. 
Dessa två uppdrag tillsammans skulle därmed kunna bidra till en bättre budget i balans 
för socialnämnden. 

Timrå, 2023-02-27 

Mats Abramson 

Lokalsamordnare 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:70 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och
omsorgsboenden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att arbeta med att stärka enhetschefernas förutsättningar att 
arbeta mot en budget i balans genom tydligt mandat, ansvar och stöd från ekonomicontroller. 

2. Uppdra till förvaltningschef att sänka vikariekostnaderna med 3 mkr under 2023, vilket är en 
minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna. 

3. Uppdra till förvaltningschef att kartlägga alla enheter för att se över bemanningen kontra 
brukartyngd/personalbehov för eventuell omfördelning av resurser inom enheterna på vård-
och omsorgsboende. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet. Återredovisas till 
socialnämnden september 2023. 

4. 
Ärendet 
Förvaltningen har gjort en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden med förslag på åtgärder. I redovisningen har även beaktats Norrlands 
utredningstjänsts genomlysning. 

Som förslag till åtgärder anger förvaltningen: 
- Att uppdra till förvaltningschef att arbeta med att stärka enhetschefernas förutsättningar att 

arbeta mot en budget i balans genom tydligt mandat, ansvar och stöd från ekonomicontroller. 
- Att uppdra till förvaltningschef att sänka vikariekostnaderna med 3 mkr under 2023, vilket är en 

minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna. 
- Att uppdra till förvaltningschef att kartlägga alla enheter för att se över bemanningen kontra 

brukartyngd/personalbehov för eventuell omfördelning av resurser inom enheterna på vård- och 
omsorgsboende. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet. Återredovisas till socialnämnden 
september 2023. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka samt verksamhetschef Marie Backlund presenterar 
genomlysningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 6) uppdra till förvaltningschef 
att göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden samt 
återkomma med förslag på särskilda åtgärder. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:70 

Beslutsunderlag 
Hållbar bemanning inom vård -och omsorgsboende för äldre 
Hållbar bemanning inom särskilt boende för äldre - Norrlands utredningstjänst 230228 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

       
  

  

          
           

         
  

           
           

         
             

       
      

     

              
           

              
          

    
           

          
  

              
          

           
       

 

            
        

           
               

          
  

Hållbar bemanning inom vård -och omsorgsboende 
för äldre 

Bakgrund 

På grund av ett högt kostnadsläge inom vård-och omsorgsboende beslutade 
Socialnämnden under hösten 2022 att göra en genomlysning av bemanning och 
kostnadsläge inom vård-och omsorgsboenden samt återkomma med förslag på 
särskilda åtgärder. 

Norrlands utredningstjänst har under januari - februari 2023 gjort en genomlysning 
av vård-och omsorgsboendena i kommunen och identifierat att vi behöver arbeta 
med att sänka personalkostnaderna samt ge enhetscheferna förutsättningar vad 
gäller budgetarbete samt att på ett enkelt sätt följa/följa upp sin verksamhet utifrån 
bemanningsbudget och en mer flexibel bemanningsplanering utifrån 
vårdtyngd/brukares behov av omvårdnad/tillsyn under dygnet. 

Förslaget till åtgärdsplan är följande: 

- För år 2023 är det viktigaste att fastställd total budget för hela verksamheten 
efterlevs. Mandat och ansvar ska vara tydligt. Samarbeten ska etableras. Det 
ska vara så enkelt det bara kan att följa utfallet i förhållande till budgeten 
och prognostisera för helåret. Rutiner för uppföljning ska utvecklas, och 
erforderligt stöd ska ges. 

- Under år 2023 är det viktigt att det påbörjade chefsutvecklingsprogrammet 
fortsätter för att utveckla ett gemensamt arbetssätt och synsätt på 
enhetschefsnivå. 

- Under år 2023 bör ett förändrat arbetssätt prövas på en enhet där uppdraget 
är att involvera medarbetarna i planering och bemanning utifrån den 
boendes behov. Erfarenheter och lärdomar dras innan beslut tas om fortsatt 
införande. För detta arbete krävs processledare. 

Ekonomi 

En stor del av kostnadsavvikelsen härrör till personalkostnader, det är också en 
kostnad som är påverkningsbar. Därav fokuseras åtgärderna på 
personalkostnaderna. Den besparing av personalkostnader som kan göras på kort 
sikt är att minska användandet av vikarier på daglig basis och på lång sikt är 
åtgärder att minska personaltätheten på enheterna inom kommunens vård –och 
omsorgsboenden. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se


 
 

   

            
             

          
          

          

            
          

        

            
   

               
      

    

   

           
           

      
            

            
             

       
         
         

 

Konsekvenser och risker 

Att förändra bemanningstalet på våra enheter är en stor förändring och kommer 
att ta tid att implementera då arbetssätt/rutiner under dygnet och nytt tänk i 
schema läggning måste processas med personal och samverkas med facklig 
organisation. Till detta kommer även en uppstramning av arbetstidslagen innebära 
utmaningar då kravet på dygnsvila mellan arbetspass kommer förstärkas. 

En lägre bemanning kan medföra att medarbetarna inte hinner säkerställa att den 
boendes behov av omvårdnad, mathållning och medicinska insatser tillgodoses. En 
möjlig risk kan finnas att man riskerar patientsäkerheten. 

Förändringen av ett nytt arbetssätt måste ske succesivt och kontrollerat för att 
uppnå önskad effekt. 

En stor risk om stora förändringar görs på kort tid utan personals delaktighet är att 
medarbetarna söker sig till andra arbetsgivare. 

Slutsats förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Socialnämnden: 

- Att uppdra till förvaltningschef att arbeta med att stärka enhetschefernas 
förutsättningar att arbeta mot en budget i balans genom tydligt mandat, 
ansvar och stöd från ekonomi controller. 

- Att uppdra till förvaltningschef att sänka vikariekostnaderna med 3 mkr 
under 2023 vilket är en minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna. 

- Att uppdra till förvaltningschef att kartlägga alla enheter för att se över 
bemanningen kontra brukar tyngd/personal behov för eventuell 
omfördelning av resurser inom enheterna på vård –och omsorgsboende. 
Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet. Återredovisas till socialnämnden 
september 2023. 
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Sammanfattning 
Rätten till en plats på ett särskilt boende är en del av 
välfärdssystemet och en individuell prövning görs om behovet finns. 
Det innebär samtidigt att kommunen är skyldig att tillhandahålla 
erforderlig mängd platser vid särskilt boende. Det begränsar 
möjligheten att minska antalet platser och på det sättet sänka 
kostnaden. 

Hur omsorgen och vården vid boendet ska bedrivas regleras till stora 
delar i Socialstyrelsens föreskrifter. Det begränsar möjligheten att 
sänka kvaliteten som ett sätt att sänka kostnaden. 

Variationen i verksamheten, tillgänglig data och annat underlag samt 
begränsningar vid framtagande av budget påverkar möjligheten att 
bedriva verksamheten inom budgetramen. Variationen begränsar 
möjligheten att förutbestämma kostnaden per enhet. Däremot bör det 
vara möjligt att med ett större antal enheter uppnå en budget i balans 
på helheten. 

I intervjuerna framkom att budgetplaneringen utgår från bästa 
scenario där inga medarbetare blir sjuka eller att den boendes behov 
innebär extra förstärkning. 

Att minska arbetskraftskostnaden med 12,6 mnkr 

Effektmålet för utredningen är att Timrå ska tillhöra de 50 procent av 
kommunerna som har en medelhög kostnad. Om Timrå kommun ska 
ha samma kostnad som Hylte kommun innebär det en sänkning av 
kostnaderna med 16,6 mnkr. 

För att nå effektmålet måste kostnaden för särskilt boende sänkas 
med 16,6 mnkr. 12,6 mnkr av kostnadssänkningen bedöms vara 
minskad arbetskraftskostnad. 

Förslag till åtgärdsplan 

• För år 2023 är det viktigaste att fastställd total budget för hela 
verksamheten efterlevs. Mandat och ansvar ska vara tydligt. 
Samarbeten ska etableras. Det ska vara så enkelt det bara kan att 
följa utfallet i förhållande till budgeten och prognostisera för 
helåret. Rutiner för uppföljning ska utvecklas, och erforderligt stöd 
ska ges. 

• Under år 2023 är det viktigt att det påbörjade 
chefsutvecklingsprogrammet fortsätter för att utveckla ett 
gemensamt arbetssätt och synsätt på enhetschefsnivå. 

• Under år 2023 bör ett förändrat arbetssätt prövas på en enhet där 
uppdraget är att involvera medarbetarna i planering och 
bemanning utifrån den boendes behov. Erfarenheter och lärdomar 
dras innan beslut tas om fortsatt införande. För detta arbete krävs 
processledare. 
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Bakgrund 
I den översyn av Socialnämndens kostnader som gjordes år 2019 
konstaterades att det framför allt var kostnaden för särskilt boende för 
äldre som har höga kostnader per invånare 65 år och äldre, jämfört 
med landets övriga kommuner. Vid en jämförelse år 2021 framgår det 
att kostnaden per invånare 65+ för Timrå kommun fortfarande är 
högre än övriga kommuner. 

Vid en jämförelse med andra kommuner med liknande förutsättningar 
för särskilt boende är kostnaden per invånare 65+ högre i Timrå 
kommun. Där liknande kommuner har lägre kostnader än riket, har 
Timrå högre kostnader än riket och har haft det under lång tid. 

Bemanning utifrån behov 

Sättet att bemanna hemtjänst och särskilda boenden inom 
äldreomsorgen skiljer sig åt historiskt. Bemanningen i hemtjänst sker 
utifrån den enskildes behov och förmåga, medan bemanning i 
särskilda boende sker på ett mer traditionellt sätt där bemanningstal 
och fasta turer har varit legio. 

Både lagstiftning och Socialstyrelse pekar på individens behov i 
centrum och varken föreskriften (SOSFS 2012:12) eller allmänna råd 
om bemanning i särskilda boenden innehåller några bemanningstal. 

Sättet att bemanna ändras på många platser i landet så att 
bemanningen på särskilt boende blir mer lik bemanningsprinciperna 
inom hemtjänsten. Timrå kommun tar sedan många år tillbaka beslut 
om insatser utifrån individuella behov även vid beslut om plats på 
särskilt boende. Dessa beslut bör följas upp löpande så att varje 
individs behov tillgodoses. 

I nuläget är bemanningen på särskilda boenden i princip lika stor oavsett 
de boendes individuella behov och beslut om insats. Mindre justeringar 
görs då extrabemanning begärs vid extraordinära behov. Den fastställda 
bemanningen kan ses därför som en lägsta nivå, för att sedan höjas vid 
särskilda behov. 

Handläggarna i Timrå kommun gör individuella utredningar om behov 
och egen förmåga inför beslut om bistånd. Dessa utredningar upplevs 
väl genomförda men utifrån dessa görs inga vårdtyngdsmätningar för att 
anpassa bemanningen utifrån individernas behov och egna förmågor. 
Det finns metoder att inför varje månads schemaläggning göra en enkel 
bedömning av bemanningsbehovet utifrån de aktuella förutsättningarna. 
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Uppdrag 
Socialnämnden beslutade under hösten 2022 att göra en 
genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden samt återkomma med förslag på särskilda åtgärder. 

Uppdraget formulerades och följande mål med uppdraget fastställdes: 

Effektmål 

• Timrå ska tillhöra de 50 procent av kommunerna som har en 
medelhög kostnad för särskilt boende, se www.kolada.se. 

Projektmål 

• Genomföra en genomlysning och analys av kostnaderna inom 
särskilt boende för äldre. Särskilja vad som rör bemanning, 
lokaler samt annat. 

• Utifrån genomförda analys, ta fram förslag på möjliga åtgärder. 
Åtgärderna ska ha en kostnadsberäkning samt innehålla en 
beskrivning av konsekvenser. 

Avgränsningar 

Uppdraget gäller endast särskilt boende för äldre inom Timrå 
kommun. 

Uppdraget gäller endast bemanning i form av baspersonal. 
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Genomförande och metod 
Uppdraget har genomförts under januari – februari 2023. 

Framtagning av underlag 

Mot ovanstående bakgrund och uppdrag har underlag tagits fram på 
följande vis: 

• Intervjuer med socialchef, verksamhetschefer, samtliga 
enhetschefer för särskilda boende och biståndsenheten, 
stödfunktioner vid HR, ekonomi, bemanning, 
verksamhetsutveckling, samt företrädare för tre fackliga 
organisationer. En gruppintervju med medarbetare vid ett särskilt 
boende har genomförts. 

• Analys av data 

• i den av SKR och RKA gemensamma databasen Kolada, 
www.kolada.se, 

• volymrapporter till socialnämnden 2017-2022 

• Ekonomiskt utfall per enhet 2022 

• Budget per enhet 2023, samt underlag i form av bedömd 
bemanning per enhet. 

• Dokumentstudier i form av: 

• Timrå kommuns styrmodell, fastställd av kommunfullmäktige 
2019-10-28, §168. 

Delavstämningar 

Inledande samtal om uppdraget med förvaltningsledningen 
genomfördes den 12 januari 2023. 

Delavstämning med förvaltningsledningen har gjorts den 20 februari 
2023. 

Rapport 

I den föreliggande rapporten sammanfattas resultatet från 
dataanalyser, intervjuer och dokumentstudier. 

Rapporten har lämnats för faktakontroll till förvaltningsledningen och 
justeringar har gjorts efter inkomna synpunkter. 

Projektorganisation 

Uppdraget har genomförts av Helene Ersson, utredare och 
processledare med mer än trettio års erfarenhet av kommunal 
verksamhet, utveckling av kommunal verksamhet samt kommunal 
revision. 
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Utgångspunkter 
för uppdraget 

Utgångspunkter för uppdraget har varit: 

• Timrå kommuns styrmodell 

• Nettokostnadsavvikelsen för Timrå kommun, år 2018-
2021 

• Jämförelse med andra kommuner – kostnad för särskilt 
boende 

• En jämförelse mellan det ekonomiska resultatet för år 
2022 och budget år 2023 

• Bemanning av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 
vardagar och helger jämfört med andra kommuner 

• Upplevd kvalitet jämfört med andra kommuner och 
eventuellt samband med personaltäthet 

• Resultat av kvalitetsindikatorer jämfört med andra 
kommuner och samband med personaltäthet 

• Lokaler – kostnader och intäkter. Parallellt med denna 
utredning sker en översyn av kostnaderna gällande 
lokalhyresavtal och en översyn gällande hyresintäkter 
och hyresnivåer för lägenheterna. 

• Övriga intäkter och kostnader. 
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Timrå kommuns styrmodell 
Syftet med styrmodellen är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen 
och gemensamt gällande principer för att nå en bra styrning och 
uppföljning av kommunens verksamheter. 

Den ska underlätta för förtroendevalda, ledare och medarbetare att 
förstå hur styrningen fungerar för att kunna arbeta i linje med den. 

Till både förtroendevaldas och anställdas hjälp att öka både 
ändamålsenligheten och resurseffektiviteten har ett antal strategier 
antagits, se nedan. De ska ligga till grund för initiativ som ökar den 
strategiska och operativa förmågan. 

Strategier enligt styrmodellen 

Digitalisera: Vi använder oss av digitaliseringens möjligheter för en 
enklare vardag och mer värdeskapande verksamhet. 

Säkra kompetens: Vi attraherar, behåller och utvecklar kompetens 
för dagens och morgondagens behov. 

Skapa utveckling: Vi jobbar med ständiga förbättringar och vågar 
utforska samt pröva nya idéer för att möta en föränderlig omvärld. 
Innovation är ett av de viktiga begreppen. 

Fånga och möta behov: Vi lyssnar, förstår och möter behoven hos 
dem vi finns till för. 

Arbeta tillsammans: Vi har helhetssyn och jobbar tillsammans för att 
kunna lösa våra uppgifter. 

Förslaget till åtgärder på lång sikt utgår från dessa strategier. 

Styrmodellen omfattar också förväntningar på rollen som chef, men 
även rollen som anställd. Det beskrivs tydligast under rubriken 8.1 
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare. 

Där framgår det att både chefer och medarbetare förväntas vara 
delaktiga, engagerade och ansvarstagande. Arbetet ska 
kännetecknas av ömsesidig tillit och arbetsglädje. 

Arbetsplatsen ska präglas av bra arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter. Samtidigt har chefer och medarbetare både 
ett eget och ett gemensamt ansvar för hälsa och 
kompetensutveckling. 

Det förväntas att alla chefer och medarbetare är kulturbärare och 
varje dag bidra till uppfyllelse av kommunens vision, verksamhetsidé, 
mål och grundläggande värderingar. 

8 



 
     

 
  

    

  
  

   
 

   

 

   
   

   
 
  

   
     

   

    
 

     

Nettokostnadsavvikelse år 2018 - 2021 
För att kommuner ska kunna jämföras mellan varandra har begreppet 
Nettokostnadsavvikelserutvecklats. Nettokostnadsavvikelse är 
differensen mellan referenskostnaden för en verksamhet och faktisk 
nettokostnad för en verksamhet i en viss kommun. 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar 
vad respektive verksamhet borde kosta enligt 
kostnadsutjämningssystemet, dvs om kommunen bedriver 
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet samt 
med hänsyn taget till respektive kommuns strukturella förutsättningar. 
Referenskostnaden är alltså beräknad för varje enskild kommun och 
verksamhet. 

Referenskostnaden rör sig relativt andra kommuner då den beror på 
kostnadsutvecklingen i rikets alla kommuner. 

Timrå kommun har en negativ nettokostnadsavvikelse för 
äldreomsorgen år 2021, se nedan. Skillnaden mellan år 2020 och 
2021 är svår att förklara. Den kan inte förklaras med händelser och 
åtgärder kopplade till pandemin, då samma avvikelse inte kan ses i 
andra kommuner. Däremot bör det vara rimligt att anta att avvikelsen 
är ca 30 mnkr per år. 

Värt att notera är att samtliga länets kommuner har högre kostnader 
för äldreomsorgen år 2021 än sin respektive referenskostnad. 

Diagram: Nettokostnadsavvikelser år 2018-2021, Timrå kommun. Källa: www.kolada.se 9 
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Jämförelse – kostnad särskilt boende 
År 2021 var Timrå kommuns kostnad för särskilt boende 191 mnkr. 
Med 4 238 invånare över 65 år blir det 45 469 kr år, se svart streck i 
diagram nedan. Hylte kommun som är den kommun som har en 
medelhög kostnad men inte hög, dvs är den kommun som har högst 
kostnad bland de med medelhög kostnad är kostnaden 41 540 kr. 

Diagram: kostnad särskilt boende, kr/inv 65+, 2021, samtliga kommuner. Källa: 
www.kolada.se 

Om Timrå kommun ska ha samma kostnad som Hylte kommun, 
innebär det en sänkning av kostnaderna med 16,6 mnkr. 

Beräkningen gjordes så här: 45 469 kr – 41 540 kr = 3 929 kr 

3 929 kr x 4 238 invånare = 16 651 102 kr 

Kostnaden för särskilt boende har under de senaste 20 åren redovisat 
en högre kostnad än genomsnittet för riket, se röd kurva i diagram 
nedan. 

Diagram: kostnad särskilt boende, kr/inv 65+, 2000 - 2021, Timrå kommun. Källa: 
www.kolada.se 

Att sänka kostnaden med 16,6 mnkr, dvs 9 procent 

Effektmålet för utredningen är att Timrå ska tillhöra de 50 procent av 
kommunerna som har en medelhög kostnad. 

Om Timrå kommun ska ha samma kostnad som Hylte kommun innebär det 
en sänkning av kostnaderna med 16,6 mnkr. Den bruttokostnad minus 
interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för särskilt 
boende äldreomsorg som Timrå kommun redovisat till SCB år 2021 är 191 
mnkr. Enhetschefernas samlad bruttokostnadsbudget för år 2023 är 161 
mnkr. Någon fördjupning i vad mellanskillnaden består har inte gjorts. 

En sänkning med 16,6 mnkr av 191 mnkr är 9 procent. En sänkning av 
enhetschefernas budget med 9 procent innebär 14,5 mnkr. 

Av enhetschefernas totala budget är inte hyreskostnaden påverkbar (23,8 
mnkr). Det innebär att kostnadssänkningen på 14,5 mnkr ska tas av 137 
mnkr. Av dessa 137 mnkr står arbetskraftskostnaden för 119 mnkr (87 
procent), vilket innebär att 12,6 mnkr av kostnadssänkningen är minskad 
arbetskraftskostnad. 

Sättet att räknar innebär att en kostnadssänkning med 1,9 mnkr ska vara 
möjlig att göra på måltider, förbrukningsmaterial, inköp, hyreskostnad. En 
reduktion av dessa kostnader kräver nya inköpsavtal, sänkta 
portionskostnader och omförhandling av hyror, vilket bör ses som uppdrag 
till andra funktioner i kommunorganisationen. 
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Resultat 2022 jämfört med budget 2023 
Antal anläggningar, chefer och boendeplatser 

Verksamheten Särskilt boende för äldre i Timrå kommun omfattar 
följande enheter: 

• Hagalid inkl Bergsgatan och dagvård, 70 platser, fördelade på tre 
kostnadsansvar. Tre chefer. Det ekonomiska ansvaret för 
nattbemanningen åvilade fram tom 2022 en av cheferna. 

• Merlogården, 34 platser, omfattar ett kostnadsansvar och en chef 

• Tallnäs, 28 platser, omfattar två kostnadsansvar men en chef 

• Strandbo, 62 platser, omfattar två kostnadsansvar med två chefer 

• Korttids Hagalid, 15 platser, omfattande ett kostnadsansvar och en 
chef. 

Totalt finns det 209 platser, fördelade på sju kostnadsansvar. 

Ekonomiskt resultat år 2022 jämfört med budget 2023 

Kostnaden för arbetskraft uppgår till knappt 90 procent av budgeten. 

Av skillnaden mellan resultatet år 2022 och budget 2023 för särskilt 
boende, korttids och dagvård kan 5,6 mnkr härledas till ökad 
arbetskraftskostnad. 

Skillnaden går att härleda till de flesta ansvaren: 

• Ett ansvar redovisar en positiv avvikelse 

• Ett ansvar redovisar ett nollresultat 

• Fem ansvar redovisar en negativ avvikelse mellan 3 och 6 procent 
av budgeten för arbetskraftskostnaden, vilket motsvarar mellan 
500 tkr och 1,2 mnkr för varje ansvar. 

• Ett ansvar redovisar en negativ avvikelse på 32 procent av 
budgeten för arbetskraftskostnaden, vilket motsvarar 2 mnkr. 

Den totala kostnaden för timanställda uppgick år 2022 till 9,8 mnkr. 
Kostnaden utgjorde mellan 7 och 11 procent av varje enhets 
arbetskraftskostnad för 2022. 

Det är svårt att identifiera kostnaden för beordrad personal dvs 
kostnaden för kvalificerad övertid. 

Personaltäthet 

För varje ansvar och kostnadsställe finns en beräknad personaltäthet. 
Beräkningen görs i samband med budgetplaneringen. Antal 
årsarbetare per plats skiljer mellan 0,67 och 0,79. Den enhet som har 
0,79 årsarbetare per plats är den enhet som redovisar ett ekonomiskt 
överskott år 2022. 

Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden för en heltidstjänst är 460 
tkr. Arbetskraftskostnaden per plats år 2022 var i genomsnitt 540 tkr, 
med en genomsnittlig personaltäthet på 0,71. Det innebär att det finns 
en betydande kostnad för kvalificerad övertid och timvikarier. 
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Bemanning jämfört med andra 
Omsorgspersonal per plats i boende för äldre 

I databasen Kolada redovisas antal omsorgspersonal per plats på 
vardagar och helger år 2021 för varje kommun. 

I jämförelse med övriga kommuner i landet har Timrå kommun en 
hög bemanning av omsorgspersonal på vardagar, se svart streck i 
diagrammet nedan. 

Sjuksköterskor per plats i boende för äldre 

Det saknas data för bemanning av sjuksköterskor åren 2020-2021. År 
2019 redovisades ett bemanningstal på vardagar och helger. I 
diagrammen redovisas uppgifter för Timrå åren 2012 – 2019. 

Diagram: Sjuksköterskor/plats på vardagar, antal, år 2012-2019. Källa: www.kolada.se 

Diagram: Omsorgspersonal/plats på vardagar, antal, år 2021. Källa: www.kolada.se 

Detsamma gäller bemanningen av omsorgspersonal på helgerna, se 
svart streck i diagrammet nedan. 

Diagram: Sjuksköterskor/plats på helger, antal, år 2012-2019. Källa: www.kolada.se 

Diagram: Omsorgspersonal/plats på helger, antal, år 2021. Källa: www.kolada.se 

Skillnaden mellan 0,4 tjänst per plats och 0,3 tjänst per plats, 
motsvarar för Timrå kommun ca 30 mnkr per år. 
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Upplevd kvalitet jämfört med andra kommuner 
Socialstyrelsen enkätundersökning till de boende 

Socialstyrelsen genomför varje år sedan 2013 en enkätundersökning 
riktad till personer över 65 år som bor på särskilt boende för äldre. 
Frågorna omfattar självskattad hälsa, upplevelsen av vården, 
möjligheter till aktiviteter och tillgänglighet till personal. Två 
tredjedelar av svaren är lämnade av någon annan än den boende, 
utan medverkan av den boende. 

I diagrammet nedan redovisas antal personer i åldrarna 65 år och 
äldre i särskilt boende som uppgett "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd" 
på frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 
äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och 
äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. 

De boendes bedömning i Timrå kommun har i stort sett i samtliga 
undersökningar varit lägre än genomsnittet för landet, se nedan. 

Diagram: Brukarbedömning säbo, helhetssyn, år 2013-2022. Källa: www.kolada.se 

I 2022 års undersökning hade 68 321 personer på säbo i hela landet 
möjlighet att medverka och av dessa svarade 43 procent på enkäten. 

I Timrå kommun 73 procent svarade att man var mycket nöjd eller ganska 
nöjd med sitt äldreboende, se svart streck nedan. Genomsnittet för landet är 
77 procent. 

Diagram: Brukarbedömning säbo, samtliga kommuner, år 2022. Källa: www.kolada.se 

Samband mellan nöjdhet och personaltäthet saknas 

I en jämförelse mellan 249 kommuners personaltäthet och den boendes 
upplevelse av kvalitet på sitt äldreboende går det inte att konstatera något 
samband. Timrå kommun är markerad med röd prick nedan. Det gröna fältet 
visar de kommuner som har lika eller högre brukarnöjdhet och samtidigt lika 
eller lägre personaltäthet. De gröna prickarna visar länets övriga kommuner. 

Diagram: Brukarbedömning i förhållande till personaltäthet, år 2022. Källa: www.kolada.se 13 
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Kvalitet jämfört med andra kommuner 
Andelen personer över 75 år i särskilt boende med tio eller 
fler läkemedel 

För utveckling av kvalitet inom äldreomsorgen genom jämförelse med 
andra enheter och den egna enheten över tiden används databasen 
Senior Alert. Några av uppgifterna överförs till databasen Kolada, 
däribland jämförelser mellan kommuner vad det gäller andelen 
personer över 75 år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel. 

Timrå kommun har en låg andel personer med hög 
läkemedelsanvändning, jämfört med andra kommuner. Se svart 
streck i diagrammet nedan. 

Diagram: Personer 75+ i säbo med tio eller fler läkemedel, år 2022. Källa: www.kolada.se 

Att hålla en låg läkemedelsanvändning ökar livskvaliteten för den 
boende, samtidigt som det uppfattas vara ett personalintensivt 
arbetssätt. 

Svagt samband mellan hög personaltäthet och mindre 
läkemedelsanvändning 

I en jämförelse mellan 240 kommuners personaltäthet och de 
boendes användning av läkemedel går det att se ett svagt samband 
mellan högre personaltäthet och mindre läkemedelsanvändning. 
Timrå kommun är markerad med röd prick nedan. Det gröna fältet 
visar de kommuner som har lika eller lägre läkemedelsanvändning 
och samtidigt lika eller lägre personaltäthet. De gröna prickarna visar 
länets övriga kommuner. 

Diagram: Läkemedelsanvändning i förhållande till personaltäthet, år 2022. Källa: www.kolada.se 

De kommuner i den gröna rektangeln längst till vänster, dvs som har 
låg läkemedelsförbrukning och samtidigt låg andel omsorgspersonal 
är Kinda, Torsby, Trosa och Söderköpings kommuner. 

14 
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Kvalitet jämfört med andra kommuner 
Andelen personer i särskilt boende som bedömts ha risk för 
fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och 
där minst en åtgärd mot riskområdet utförts 

Kvaliteten i form av andelen personer i särskilt boende som bedömts 
ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och 
där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, är hög i Timrå kommun. 
Se svart streck i diagrammet nedan. 

Diagram: Åtgärder mot fall, undernäring mm, samtliga kommuner, år 2022. Källa: 
www.kolada.se 

Det är en indikator på att det finns ett systematiskt arbetssätt med ett 
fokus på att förebygga och förhindra ett försämrat hälsotillstånd i den 
mån det går. 

Svagt samband mellan förebyggande förhållningssätt och 
lägre personaltäthet 

Ett förebyggande förhållningssätt är inte avhängigt en hög 
personaltäthet, tvärtom. 

I en jämförelse mellan 214 kommuners personaltäthet och andelen 
boende som fått en riskbedömning och åtgärder vidtagits går det att 
se ett svagt samband mellan lägre personaltäthet och högre 
andelpersoner som fått en riskbedömning och åtgärder vidtagits. 

Det öppnar upp om frågor ifall man med ett systematiskt och 
förebyggande arbetssätt kan utveckla och vidmakthålla en hög kvalitet 
med lägre personaltäthet. 

Timrå kommun är markerad med röd prick nedan. Det gröna fältet visar 
de kommuner som har lika eller högre andel personer som fått en 
riskbedömning och åtgärder vidtagits och samtidigt lika eller lägre 
personaltäthet. De gröna prickarna visar länets övriga kommuner. 

Diagram: Riskbedömning i förhållande till personaltäthet, år 2022. Källa: www.kolada.se 

De kommuner i den gröna rektangeln längst till vänster, dvs som har hög 
andel riskbedömning och samtidigt låg andel omsorgspersonal är Hagfors, 
Vara, Krokoms och Nykvarns kommuner. 
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Lokaler – kostnader och intäkter 
I enhetschefens budget ingår bland annat: 

• Kostnad för hyra av boendet till fastighetsägaren, samt mindre 
reparationer och underhåll 

• Intäkter från bostadshyror 

Hyreskostnader 

Den totala lokalhyreskostnaden för verksamheterna är budgeterad till 
23,8 mnkr. Vid de större boendena där verksamhetsansvaret är 
fördelat på flera ansvar, har hyresintäkterna och kostnaden för 
lokalhyran lagts på ett av ansvaren. 

Hyreskostnaden för verksamhetslokalerna är: 

• Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i 
sin helhet av hyresgästerna. 

• Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av 
lägenheterna med 1,6 mnkr. 

• Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort 
sett av hyresgästerna. 

• Tallnäs, 50 tkr för lokalerna. Lägenheterna finansierar i sin helhet 
av hyresgästerna. 

Justering av lägenhetshyrorna pågår, se parallell utredning. 

Parallellt pågår samtidigt en analys och ev omförhandling av 
hyresavtalet för externt förhyrda lokaler för särskilt boende. 
Utredningen konstaterar att det kommunala bostadsbolaget Timråbo 
enligt ägardirektivet ska bedriva verksamheten på marknadsmässiga 
villkor med marknadsmässiga hyror. En marknadsvärdering görs vart 
fjärde år. 

Timråbo uppger att det inte är någon onormal direktavkastning för dessa 
fastigheter. Samtidigt konstateras att det är stor spridning i landet gällande 
hyror för den här typen av anläggningar, vilket kan vara ett tecken på att 
hyrorna återspeglar ursprunglig investering då marknaden för liknande 
anläggningar ofta är begränsad till kommunen som hyresgäst. 

I det fall kommunen varit fastighetsägare hade lokalkostnaderna 
redovisats utifrån självkostnad, vilket gör att Timrå kommun i jämförelse 
med andra bör notera denna skillnad. 

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att i takt med att hyresavtalen löper 
ut säga upp respektive avtal för omförhandling. 

Samtidigt är det möjligt att i samband med en översyn av ägardirektiven 
utreda möjligheten att undanta dem från kravet på marknadsmässighet. 

Det ska tilläggas att flera av anläggningarna har i intervjuerna bedömts 
vara i behov av en större renovering, vilket kan vara mer angeläget än att 
hyran sänks. 

Hyresintäkter 

Den totala intäkten från hyror är budgeterad till 12 mnkr. Intäkten 
påverkas under året av hyresförluster i samband med att lägenheter inte 
är uthyrda. Det kan bero på nödvändiga underhållsåtgärder, men också av 
att lägenheten är vakant i väntan på ny hyresgäst. För år 2023 har en ny 
rutin införts där varje ledig lägenhet ska underhållsbesiktas och eventuellt 
åtgärdas innan inflyttning av nästa hyresgäst. Det bedöms öka 
vakansgraden och minska intäkten. 

Det innebär att enhetscheferna måste ta ett gemensamt ansvar för att 
minimera vakansgraderna, alternativt att intäkter från hyror och 
hyreskostnader särredovisas. 
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Övriga intäkter och kostnader 
I enhetschefens budget ingår också: 

• Intäkter från avgifter för kost och hemvård 

• Kostnad för placering på Hospice 

• Kostnad för hyra/leasing av inventarier 

• Kostnad för förbrukningsinventarier och material 

• Kostnad för köp av måltider 

Intäkter 

Den totala intäkten för verksamheterna är budgeterad till 24,7 mnkr 
för år 2023 (ca 118 tkr per lägenhet). I det ingår intäkter från hyror 
och omvårdnadsavgifter mm. Resultatet för 2022 är 200 tkr lägre än 
budget 2023. Däremot skiljer det mellan enheterna, där budgeten för 
några är 150 tkr högre än resultatet, och några har en budget som är 
100 tkr lägre än resultatet. 

Intäkter omvårdnadsavgifter mm 

Intäkten består utöver lägenhetshyror också av avgifter. Vid vakanta 
lägenheter sänks också intäkterna från avgifter. Avgiftens storlek 
påverkas också av hyresgästens inkomster. Enhetschefen kan 
påverka intäkten genom att minimera vakansgraden, men flera 
faktorer kan enhetschefen inte påverka. 

Förväntas det av enhetschefen att vidta åtgärder för att sänka 
kostnaderna i sin egen verksamhet om prognosen för intäkterna visar 
ett underskott? 

Kostnad för förbrukningsinventarier/material och måltider 

Den totala kostnaden för förbrukningsinventarier och material är 
budgeterad till 7 mnkr (34 tkr/lägenhet). I intervjuerna framkom att 
budgetramarna har utökats för år 2023 med hänsyn taget till 
prisstegringar och efterlevnad av hygienrutiner. 

Den totala kostnaden för måltider är 9 mnkr. Måltiderna köps av 
kostavdelningen, som är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Priset fastställs av Barn- och utbildningsnämnden. För de enheter 
som ordnar frukost själv (Tallnäs och Merlogården) budgeteras 37 tkr 
per lägenhet och år för måltider men högre för inköp. För övriga 
budgeteras 45 tkr per lägenhet och år. 

Enhetschefen kan påverka kostnaden genom att avboka måltider när 
lägenheter är vakanta. 
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Styrning genom 
budget 

Före, under och efter 
budgetåret 

Rätten till en plats på ett särskilt boende är en del av 
välfärdssystemet och en individuell prövning görs om 
behovet finns. Det innebär samtidigt att kommunen är 
skyldig att tillhandahålla erforderlig mängd platser vid 
särskilt boende. Det begränsar möjligheten att minska 
antalet platser och på det sättet sänka kostnaden. 

Hur omsorgen och vården vid boendet ska bedrivas 
regleras till stora delar i Socialstyrelsens föreskrifter. Det 
begränsar möjligheten att sänka kvaliteten som ett sätt att 
sänka kostnaden. 

Variationen i verksamheten, tillgänglig data och annat 
underlag samt begränsningar vid framtagande av budget 
påverkar möjligheten att bedriva verksamheten inom 
budgetramen. Variationen begränsar möjligheten att 
förutbestämma kostnaden per enhet. Däremot bör det 
vara möjligt att med ett större antal enheter uppnå en 
budget i balans på helheten. 

Vi har tittat närmare på: 

• Hur budgetramarna sätts 

• Planering av åtgärder inför kommande budgetår 

• Uppföljning och åtgärder under budgetåret 
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Styrning genom budget 
Budgetprocessen består av följande moment före det aktuella 
budgetåret: 

• Kartläggning och sammanfattning av data som utgör underlag i 
framtagning av budget 

• Analys av underlaget 

• Fastställande av budget 

• Planering av nödvändiga åtgärder för att verksamheten ska 
rymmas inom budgetramen 

Under budgetåret ska: 

• Ekonomisk uppföljning ske löpande, 

• Redovisning av delårsresultat, uppgifter om nödvändiga 
åtgärder och prognos för helåret lämnas 

Efter budgetåret ska: 

• Resultatet sammanställas i en årsredovisning och slutsatser 
dras av vilka effekter som uppstod av vidtagna åtgärder. 
Lärdomen används i nästa budgetprocess. 
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Hur sätts budgetramarna? 
Budgetplaneringen utgår från bästa scenario 

När den politiska ekonomiska ramen för nästkommande år blir känd i 
juni får varje enhetschef tillsammans med ekonomen uppdraget att 
lägga en behovsbudget för verksamheten. 

Uppdraget är att svara på frågan vad som är den minsta ramen för att 
klara uppdraget. Önskemål behandlas vid sidan om. Enhetscheferna 
upplever att det sällan är en verklighetsbaserad budget, utan ofta 
utifrån ett bästa scenario där inte medarbetarna blir sjuka eller att 
brukarens behov innebär extra förstärkning. 

När samtliga lagt sina behovsbudgetar kan det bli ett högre belopp än 
totala ramen. Då tar alla del av resultatet och gör en samlad 
bedömning av vilka gemensamma åtgärder som ska vidtas. 

Senaste delårsrapporten för innevarande år utgör underlag 
för budget kommande år 

Som underlag för budgeten används delårsrapport och prognos för 
det innevarande året. Det saknas historisk data vad det gäller 
återkommande variation över året, månaden eller veckan för t ex 
vakanta lägenheter, sjukfrånvaro, bemanningsbehov mm. 
Biståndsenheten upplever att det under augusti och januari finns 
många lägenheter att erbjuda. Från och med år 2023 kommer 
samtliga lägenheter att underhållsbesiktas och åtgärdas i samband 
med att de blir tomma. Det innebär att det kommer att vara längre 
perioder med tomma lägenheter. 

För varje enhet fastställs årligen en personaltäthet. Den är unik för 
varje enhet och det är svårt att förstå varför det skiljer. En reell orsak 
kan vara byggnadens och avdelningens utformning, men det kan 
misstänkas att även de boendes behov precis vid budgettillfället och 

Budgeten för arbetskraftskostnad utgör kostnaden för fast 
personal 

Budgeten för arbetskraftskostnad utgör kostnaden för fast personal. Det 
innebär att om det krävs extra personalförstärkning är detta obudgeterat 
och besparing måste ske genom minskad bemanning vid något annat 
tillfälle eller minskning av t ex inköp. Som exempel kan nämnas att inte 
bemanna upp vid sjukdom eller annan frånvaro. Det kräver samtidigt att 
det är färre boende eller boende med mindre behov vid det tillfället. 

Eftersom det är fasta scheman så bemannas avdelningen i samma 
omfattning oavsett antalet boende eller om de boende har mindre 
behov. 

I illustrationen nedan beskrivs svårigheten för enhetschefen att åtgärda 
en tidigare utökad personalkostnad, då det kräver att det samtidigt som 
det uppstår en tillfällig personalfrånvaro är färre boende eller boende 
med mindre behov. I annat fall kommer enheten att redovisa ett 
ekonomiskt underskott när året är slut. 

Illustration: Verksamhetens variation och svårigheten att anpassa bemanningen efter den. 

omfattningen på befintliga tjänster kan spela in. 20 



   
     

     
     

   
    

   
 

   
     

    

   
  

    
    

   
    

  

   
  

     
   

   
  

 

       

   
  

   
    

 

   
     

Vilka åtgärder innebär den nya budgeten? 
Enhetschefen behöver 12 månader på sig att vidta åtgärder 

I de fall budgeten för det kommande året är lägre än resultatet från 
det tidigare året, måste åtgärder vidtas för att inte resultatet ska bli 
lika. 

Om budgetramen för varje verksamhet är känd för varje enhetschef 
innan budgetåret startar, har enhetschefen tolv månader på sig att 
vidta åtgärder. Det finns också tid att kartlägga, analysera och 
förankra vilka åtgärder som bedöms vara med lämpliga. 

2023 års budget för arbetskraftskostnad är 5,6 mnkr lägre än 
resultatet för år 2022. 5,6 mnkr motsvarar 12 heltidstjänster. 
Samtidigt redovisas 9,8 mnkr som kostnader för timvikarier år 2022. 

Enhetscheferna kommer att få 2023 års budget under februari 
månad. Då återstår tio månader att vidta åtgärder. 

I samband med att budgetramar fastställs bör enhetschefer och 
verksamhetschef vara överens om vilka åtgärder som krävs för att 
budgeten ska hållas. Det kan vara att besluta om gemensamma 
åtgärder för att sänka kostnader, men det kan också vara en första 
plan på nödvändiga åtgärder på den egna enheten. 

Det är allmänt känt bland cheferna att Timrå kommun har en högre 
kostnad för särskilt boende än andra kommuner. I intervjuerna med 
enhetscheferna framkom att det är oklart hur stora belopp det handlar 
om, vilka åtgärder som är nödvändiga och vilket handlingsutrymme 
varje enhetschef har. Det finns en önskan om bättre 
budgetmötesträffar där fokus sätts på vad enhetschefen kan påverka 
och får en bekräftelse på vilket handlingsutrymme hen har. 

Kan en budget bli ”rättvis” när behovet varierar? 

Samtidigt ska det noteras att uppdraget att nå budget i balans inte 
innebär samma utmaning för samtliga enhetschefer, då 
arbetskraftsbudgeten per plats varierar utan att det går att förstå varför. 
Ingen vet året före vilka utmaningar som uppstår under året. 

Även intäkten varierar utifrån vakansgraden på lägenheterna och 
hyresgästens privatekonomi. 

Om inte budget i balans innebär samma utmaning för enhetscheferna 
upplever vi att det är svårt att belöna eller bestraffa utifrån uppnått 
ekonomiskt resultat. 
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Uppföljning och åtgärder under budgetåret 
Löpande information via ekonomisystemet 

Under budgetåret har enhetscheferna möjlighet att följa ekonomin via 
rapporter i ekonomisystemet. Det nuvarande ekonomisystemet 
infördes för ungefär fyra år sedan och samtliga enhetschefer fick 
utbildning i systemet. Under flera år har det inte förväntats av dem att 
göra den ekonomiska uppföljningen, varför flera känner sig osäkra på 
hur de tar fram relevant data ur systemet. Flera uppger i intervjuerna 
att de behöver stöd men de vet inte riktigt vad de ska fråga efter. 

Enhetscheferna kommer att få 2023 års budget under februari 
månad. Då återstår tio månader att vidta åtgärder. 

Ekonomisk avstämning tre gånger per år 

Det sker en ekonomisk avstämning tre gånger per år. Controllern tar 
fram färdiga rapporter där det ekonomiska resultatet redovisas för 
varje verksamhet, samt avvikelser mot budget för respektive 
kostnadsslag. Enhetschefen har i uppdrag att förklara orsaken och 
beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas. Rapporten skickas till 
verksamhetschefen som sammanställer och redovisar för 
socialchefen. I flera intervjuer framkommer att orsaken till avvikelsen 
redovisas t ex förstärkt bemanning, men utan åtgärdsförslag vilket 
renderar i ett budgetunderskott vid årets slut. I detta läge bör det 
klargöras vilka mandat enhetschefen har att vidta åtgärder, om det 
krävs centrala åtgärder eller åtgärder tillsammans med andra 
enheter. 

I samband med dessa ekonomiska avstämningar bokar controllern tid 
med varje enhetschef för framtagning av prognos för helåret. 

Månadsbudget 

Årsbudgeten är fördelad per månad med viss periodisering t ex extra 
kostnader för vikarier mm under sommaren. Samtidigt uppger flera att 
kostnaderna ”drar iväg” de sista månaderna, trots att det inte inträffat 
något extraordinärt. Det kan tyda på att det finns en större variation 
mellan månaderna än vad som avspeglas i periodiseringen. 

Flera enhetschefer uppger att det är svårt att följa kostnaderna, då 
flera personer har möjlighet att beställa/boka upp kostnader på 
enhetschefen ansvar. Det finns önskemål att dela upp budgeten och 
ekonomisk redovisning för inköp på t ex varje våningsplan eller 
avdelning. Detta då varje arbetslag har ansvar för sina inköp. 

I något fall föreslås att samarbetet utvecklas till att det blir ett 
gemensamt ansvar för hela boendet, även ekonomiskt. 

Månadsplaneringen förväntas göras av enhetscheferna, utan 
uppmaning eller påminnelse. Någon uttrycker ändå att eftersom ingen 
frågar efter den så prioriteras det inte. 

Flera nämner att det görs löpande justeringar mellan konton under 
verksamhetsåret. Det kan vara beslutade förändringar inför 
budgetåret som inte fått genomslag i ekonomiredovisningen. 
Samtidigt önskas bättre återkoppling från ekonomiavdelningen när 
ändringarna är genomförda, vilket är viktig information inför nästa 
månadsplanering. 
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Förväntningar på 
enhetschefer och 
medarbetare 

Sammanställning av 
intervjusvar 

Enhetschefen med sina medarbetare skapar värdet för de 
boende. Det är förutsättningarna för enhetschefen som 
skapar förutsättningarna för medarbetarna. 

Intervjuer har genomförts med socialchef, 
verksamhetschefer, samtliga enhetschefer för särskilda 
boende och biståndsenheten, stödfunktioner vid HR, 
ekonomi, bemanning, verksamhetsutveckling, samt 
företrädare för tre fackliga organisationer. En gruppintervju 
med medarbetare vid ett särskilt boende har genomförts. 

Samtliga intervjuer omfattade följande områden: 

• Beskriv enhetschefens ansvar, befogenheter och 
handlingsutrymme. 

• Beskriv medarbetarens ansvar, befogenheter och 
handlingsutrymme. 
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Förväntningar på enhetschefen 
Enhetschefen med sina medarbetare skapar värdet för de boende. 
Det är förutsättningarna för enhetschefen som skapar 
förutsättningarna för medarbetarna. 

Andras förväntningar på enhetschefen 

Av styrmodellen för Timrå kommun framgår det att både chefer och 
medarbetare förväntas vara delaktiga, engagerade och 
ansvarstagande. Arbetet ska kännetecknas av ömsesidig tillit och 
arbetsglädje. 

Socialchefens och verksamhetschefernas förväntningar på 
enhetscheferna är att hen ska äga uppdraget, dvs att ta fullt ansvar 
för att det finns rätt kompetens på plats och att den boende får sina 
behov tillgodosedda. Enhetschefen förväntas också att flagga till 
verksamhetschefen när prognosen visar att verksamheten inte ryms 
inom beslutad budgetram. 

Enhetschefen har också ansvar för uppföljning av ej betalda fakturor, 
dvs hyror och omvårdnadsavgifter mm som avgiftshandläggarna 
skickar till boende. Detta efter att en obligatorisk påminnelsefaktura 
har skickats, men inte betalats. 

Från både överordnade chefer och stödfunktioner förväntas 
enhetschefen vara nära sin personal för att tillsammans planera 
utifrån givna ramar, handleda både grupp och enskilda i att utveckla 
arbetssättet och samtidigt organisera och delegera arbetsuppgifter. 
Det förväntas också att enhetschefen kan göra en god bedömning av 
varje medarbetares förmåga och utvecklingspotential, samt avgöra 
om personer utan fast anställning ska erbjudas anställning eller inte. 

Den allmänna uppfattningen är att varje chef har sitt eget sätt att leda 
personalen, och sitt sätt att utföra uppdraget. Det går inte att se ett 
gemensamt förhållningssätt eller arbetssätt hos enhetscheferna. Det 
skapar i sin tur otydlighet för medarbetarna som vid chefsbyte har att 
avvakta nya direktiv om ansvarsfördelning och organisering av 
verksamheten. 

Det finns ingen förväntan att enhetscheferna ska etablera formella 
samarbetsforum och samarbeta för att effektivisera arbetet eller 
utveckla samsyn i centrala frågor t ex principer för bemanning. Det 
förekommer däremot informella samarbeten mellan enstaka 
enhetschefer. Det kan röra stöd i it-frågor, rådgivning i knivigheter, lån 
av personal och back up för varandra vid ledigheter. 

Modell för chefskapet i Timrå kommun på gång 

Det pågår ett arbete med en modell för vad chefskapet i Timrå 
kommun innebär. Förväntningarna är att ledning och uppföljning ska 
utgå från ett systemteoretiskt synsätt, där varje enhetschef är 
förtrogen med variationen i verksamheten och vilka aktörer som 
samspelar med verksamheten för att boende ska få sina behov 
tillgodosedda. 

Ur detta ska medarbetaren handledas i att utifrån sin kompetens och 
sitt mandat ha modet att agera (planera, initiera samarbete, ta beslut) 
så att den boendes behov tillgodoses. Flera enhetschefer vittnar om 
att det är svårt att förstå och utveckla det nya arbetssättet. 

Forts på nästa sida 
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Förväntningar på enhetschefen 
Forts. 

Enhetschefens förväntningar och upplevelse 

De flesta upplever också att det inte finns tid att handleda 
medarbetare, utveckla verksamheten eller arbeta förebyggande t ex 
med frisknärvaro. Flera upplever att de tappade fart i 
utvecklingsarbetet under pandemin och att det är svårt att hitta 
tillbaka. 

Flera av de intervjuade enhetscheferna upplever att det är en otroligt 
spretig tjänst. Många gånger är det svårt att avgöra om det finns 
expertstöd att avropa eller om varje enhetschef ska lösa den 
uppkomna situationen efter eget huvud. De upplever sig bitvis ha ett 
väldigt operativt uppdrag, många gånger likt en vaktmästare som ska 
lösa det som medarbetare, stödfunktioner och andra begär. Det kan 
finnas anledning att verksamhetschef och enhetschef tillsammans 
studerar var enhetschefen lägger sin tid. Det kan vara svårt att själv 
ändra sitt beteende och andra förväntningar till ett mer systematiskt 
och planerande arbetssätt. 

Det finns en frustration över det ekonomiska ansvaret. Alla uppger att 
de har det ekonomiska ansvaret. Däremot upplever de att de inte vet 
hur de ska lösa det. Någon uttrycker att budgeten är för snäv och att 
en efterlevnad av den skulle innebär att de boende fick sämre 
omvårdnad och personalen sämre arbetsmiljö. Någon annan 
konstaterar att samma schema funnits sedan år 2014 och att det finns 
möjligheter att både ge de boende bra omvårdnad och behålla en bra 
arbetssituation för de anställda inom den givna ramen. Det kräver en 
tydlig ekonomisk ram, bra uppföljningar och ett tydligt 
handlingsutrymme. 
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Förväntningar på medarbetaren 
Enhetschefen med sina medarbetare skapar värdet för de boende. 
Det är förutsättningarna för enhetschefen som skapar 
förutsättningarna för medarbetarna. 

Andras förväntningar på medarbetaren 

Av styrmodellen för Timrå kommun framgår det att både chefer och 
medarbetare förväntas vara delaktiga, engagerade och 
ansvarstagande. Arbetet ska kännetecknas av ömsesidig tillit och 
arbetsglädje. 

Enhetschefernas förväntningar på sina medarbetare är att de vet 
varför de är på jobbet – vad som är syftet med ett äldreboende, att de 
ska uppfatta och tillgodose de boendes behov och intressen, möta de 
anhöriga i sina funderingar, följa basala hygienrutiner och se vad som 
behöver göras t ex fylla på och tömma där det behövs. 

Någon upplever att det är otydligt om det finns några förväntningar. 
Samtidigt konstaterar någon annan att det finns för få utmaningar – 
medarbetarna vill också att det ska hända något, och det borde finnas 
mod att bygga individuellt bland personalen. De som har kapacitet att 
utvecklas ska få göra det. 

Förväntningarna på medarbetare finns inte nedtecknat, vilket flera 
kommenterar. Det finns en rädsla för återgång till de tidigare 
befattningsbeskrivningarna som minskade samarbete och flexibilitet i 
organisationen. 

Samtidigt önskar flera att förväntningar så som att komma i tid till 
arbetspasset, att följa vad arbetsledaren säger, att arbetstid läggs på 
uppdraget inte på telefonsurfande, att uppgifter från arbetsplatsen inte 
får finnas på sociala medier mm finns nedtecknat så att enhetschefen 
har stöd inför samtalet med aktuell medarbetare. 

Det pågår ett arbete att ta fram dokumentet Rättigheter som chef som 
kommer att omfatta förväntningar på medarbetare. Där kommer det att 
framgå i vilka situationer enhetschefen förväntas agera. 

Medarbetarsamtalet ska vara ett tillfälle där förväntningarna tydliggörs. 
Någon uttryckte att syftet med medarbetarsamtalet blir otydligare ju längre 
ut i organisationen man kommer. En del i problemet upplevdes vara den 
standardiserade mall för samtalet som inte känns relevant för medarbetare 
inom vård och omsorg. 

Flera lyften vikten av att rekrytera rätt personer för uppdraget. Stora 
resurser läggs på inskolning av personer och tyvärr är det många som visar 
sig inte vara lämpliga att arbeta inom vård och omsorg. 

Ansvar för löpande planering och bemanning 

Det finns en förväntan att medarbetarna tar ett större ansvar för den 
löpande planeringen och bemanningen. Initialt skulle en enklare metod där 
budgeten redovisas i form av tillgängliga timmar. Medarbetarna skulle ges 
tid att analysera och organisera – vad hinner vi med på vår arbetstid? När 
behövs det extra? När kan vi ”gå kort”? Även i detta behövs enhetschefens 
tid i att handleda i bedömningen av hur stor bemanning som behövs. 

Det betyder samtidigt att samarbetet mellan avdelningarna måste utvecklas 
och att det upplevs uppskattat och efterlängtat att det kommer en känd 
medarbetare från en annan avdelningen, än att det är en okänd utifrån som 
utgör förstärkningen. Ett arbete påbörjades före pandemin, sen blev alla 
mer fastlåsta i enheterna igen. Nu önskar man att komma igång igen. 

Det finns också en förväntan på medarbetarna att organisera arbetet i 
multiprofessionella team och tillsammans analysera den boendes behov 
samt följa upp effekten av de åtgärder som satts in. 
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Analys och 
förslag till 
åtgärder 

Effektmålet för utredningen är att kostnaderna för särskilt 
boende, äldreomsorgen är i medel eller lägre jmf med 
landets övriga kommuner och jämförbara kommuner. 

Utifrån analys av dokument, jämförande statistik med 
andra kommuner, ekonomiinformation och intervjuer med 
chefer, stödfunktioner och medarbetare lämnas följande 
förslag till åtgärder: 

• Förtydliga mandat och följ upp år 2023 

• Förenkla och samarbeta mer år 2023 

• Stärk det systematiska kvalitetsarbetet 

• Förändra arbetssättet utifrån strategin 

De föreslagna åtgärderna får konsekvenser för både 
timanställd personal och befintlig personal som behöver 
tjänstgöra på fler avdelningar än tidigare. För att minska 
risken att de boendes behov inte tillgodoses, måste 
införandet ske successivt och kontrollerat. 
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Förtydliga mandat och följ upp år 2023 
Av skillnaden mellan resultatet år 2022 och budget 2023 för särskilt 
boende, korttids och dagvård kan 5,6 mnkr härledas till ökad 
arbetskraftskostnad. 

Den totala kostnaden för timanställda uppgick år 2022 till 9,8 mnkr. 
Kostnaden utgjorde mellan 7 och 11 procent av varje enhets 
arbetskraftskostnad för 2022. 

Enhetscheferna kommer att få 2023 års budget under februari 
månad. Då återstår tio månader att vidta åtgärder. På lång sikt 
behöver arbetssättet förändras för att åstadkomma hög 
boendekvalitet, bra arbetssituation och låga samhällskostnader. 

För att undvika ett ekonomiskt underskott för år 2023 brådskar svaret 
på följande frågor: 

• Är det önskvärt att sänka arbetskraftskostnad för fast personal 
genom att varsla om uppsägning alternativt upprätta en plan för att 
inte tillsätta tjänster i takt med att de blir vakanta? Det innebär att 
det blir en lägre fast bemanning och att budgeten inrymmer 
kostnader för tillfällig personalförstärkning. 

• Är det önskvärt att behålla arbetskraftskostnad för fast personal 
och minska kostnaden för tillfällig personalförstärkning? Det 
innebär att en flexiblare schemaläggning måste införas där fast 
personals schema tar hänsyn till antalet boende och de boendes 
behov. Det har tidigare funnits system med timbank och på vissa 
enheter finns resursturer, där medarbetare bemannar andra 
enheter efter behov. 

• Vilket mandat och handlingsutrymme har respektive enhetschef att 
vidta åtgärder för att verksamheten ska bedrivas inom ram år 
2023? Förväntas det av enhetschefen att vidta åtgärder för att 
sänka kostnaderna i sin egen verksamhet om prognosen för 
intäkterna visar ett underskott? 

• Är det önskvärt att varje enhetschef följs upp, analyseras och 
förväntas vidta samtliga åtgärder i sin egen verksamhet eller 
förväntas det att enhetscheferna genom samarbete ska analysera 
och vidta åtgärder för att få den totala budgeten i balans? 

• Vilket stöd kan enhetscheferna få för att vidta nödvändiga 
åtgärder? 

Svaren bör utgöra underlag för första avstämningen mellan 
verksamhetschef, enhetschef och controller. Avstämningen bör ske 
per 31 mars 2023. Då återstår nio månader att vidta åtgärder. 
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Förenkla och samarbeta mer år 2023 
Förenkla styrningen av resurser 

Någon lyfter möjligheten att räkna om arbetskraftsbudgeten till en 
timbudget där varje enhetschef enkelt kan se hur många timmar som 
planeras ut varje månad, och kan därefter snabbt konstatera om det 
krävs åtgärder i planeringen för att få budget i balans. 

Öka flexibiliteten i bemanningsplaneringen – anpassa efter 
boendes behov 

Antalet boende och de boendes behov växlar över tiden. Inför 
budgetåret fastställs en personaltäthet per enhet. I 2023 års budget 
skiljer det mellan 0,67 tjänst per plats och 0,79 tjänst per plats. Det 
kan finnas förklaring t ex byggnadens eller avdelningens utformning. 
Det är däremot helt omöjligt att bedöma de boendes behov ett år i 
förväg. 

Det krävs en stor flexibilitet i planeringen. Idag finns det resursturer 
(R-turer) på vissa avdelningar. Det har tidigare funnits system på 
Tallnäs där medarbetarna har en timbank och medarbetare och chef 
tillsammans planerar bemanningen utifrån behovet. Medarbetaren 
har sin fasta lön varje månad och vid givna tidpunkter görs 
avstämningar så att arbetad tid följer tjänstens omfattning. 

Det kräver en närmare dialog mellan chef och medarbetare för att 
uppnå samsyn om principer för bemanning utifrån de givna ramarna. 

Samarbete och samsyn mellan enhetschefer en 
förutsättning 

Det är av största vikt att samtliga enhetschefer ser det som sitt 
gemensamma uppdrag att bedriva verksamheten inom den 
gemensamma budgetramen, då det mellan åren kommer att finnas 
en naturlig variation mellan enheterna vad det gäller över- och 
underskott. 

Den största påverkan på verksamhetens totala kostnader är att 
samtliga enhetschefer samarbetar t ex: 

• Göra en översyn vilka arbetsuppgifter som med fördel kan lösas 
gemensamt. 

• Utveckla ett gemensamt synsätt på vilka förväntningar det finns på 
medarbetarna, och hur man successivt höja kompetensen hos 
medarbetarna för att öka flexibiliteten. 

• Utveckla ett gemensamt synsätt på hur medarbetarna tar ett större 
ansvar för bemanningen utifrån behov och stärks i sin syn att 
stödja varandra mellan enheterna. För varje medarbetare kan det 
bli ett bättre schema om arbetspassen kan förläggas på flera 
enheter, än om samtliga arbetspass ska anpassas till de boendes 
behov på den egna enheten. Varje medarbetare ska känna att det 
är uppskattat och efterlängtat att det kommer en känd 
medarbetare från en annan avdelningen, än att det är en okänd 
utifrån som utgör förstärkningen. 
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Stärk det systematiska kvalitetsarbetet 
Följande konstateranden har gjorts i rapporten: 

• I en jämförelse mellan 249 kommuners personaltäthet och den 
boendes upplevelse av kvalitet på sitt äldreboende går det inte att 
konstatera något samband. 

• I en jämförelse mellan 240 kommuners personaltäthet och de 
boendes användning av läkemedel går det att se ett svagt 
samband mellan högre personaltäthet och mindre 
läkemedelsanvändning. 

• I en jämförelse mellan 214 kommuners personaltäthet och andelen 
boende som fått en riskbedömning och åtgärder vidtagits går det 
att se ett svagt samband mellan lägre personaltäthet och högre 
andel personer som fått en riskbedömning och åtgärder vidtagits. 

Det öppnar upp för frågor om man med ett systematiskt och 
förebyggande arbetssätt kan utveckla och vidmakthålla en hög 
kvalitet med lägre personaltäthet. 

Bland de kommuner som bedöms ha ett utvecklat systematiskt och 
förebyggande arbetssätt, kombinerat med låg personaltäthet 
utmärker sig Hagfors, Vara, Krokoms, Nykvarns och Torsby 
kommuner. Torsby kommun har vid SKR:s konferenser redovisat sitt 
arbetssätt med multiprofessionella team som registrerar data i Senior 
Alert, SveDem och BPSD-registret, analyserar, vidtar åtgärder och 
följer upp effekten. För detta har tid reserverats i schemat och en 
modell utvecklats för hur analys, åtgärd och uppföljning ska 
genomföras. 
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Förändra arbetssättet utifrån strategin 
För att klara uppdraget inom givna budgetramar över tiden måste 
verksamheten förändras. Den fastställda strategin bör vara 
utgångspunkt för förändringsarbetet, och sett ur perspektivet 
Framtidens särskilda boende för äldre föreslås följande åtgärder: 

Fånga och möta behov: Vi lyssnar, förstår och möter behoven hos 
dem vi finns till för. Medarbetare bildar tvärprofessionella team för att 
tillsammans förstå den boendes behov, vidta åtgärder och följa upp 
om önskade effekter uppstod. Kontaktpersoner och medarbetarna i 
teamet runt den boende har ett stort ansvar för analys av den 
boendes behov och planering av insatser och bemanning. Cheferna 
handleder och ger stöd i att utveckla arbetssättet. Bemanningen 
anpassas till den boendes behov. 

Arbeta tillsammans: Vi har helhetssyn och jobbar tillsammans för att 
kunna lösa våra uppgifter. Cheferna får ett gemensamt uppdrag att 
identifiera hela systemet för stöd åt äldre som bor i Timrå kommun. 
Tillsammans elimineras oönskade effekter för den äldre och 
resursslöserier i form av dubbelarbete, onödig administration, väntetid 
mm. 

Digitalisera: Vi använder oss av digitaliseringens möjligheter för en 
enklare vardag för brukaren/patienten, en effektivare administration 
och tid för mer värdeskapande verksamhet. 

Säkra kompetens: Vi attraherar, behåller och utvecklar kompetens 
för dagens och morgondagens behov. En arbetsplats där 
medarbetare upplever ett gott samarbete med andra, den egna 
kompetensen tas tillvara och insatserna utgår från den boendes 
behov blir en stolt arbetsplats. Det är det bästa sättet att både behålla 
befintlig personal och attrahera nya medarbetare. 

Skapa utveckling: Vi jobbar med ständiga förbättringar och vågar 
utforska samt pröva nya idéer för att möta en föränderlig omvärld. 
Varje medarbetare ska vara väl förtrogen med att både göra jobbet 
och utveckla det. Det ska vara tillåtet att testa, följa upp och därmed 
lära sig något. Det innebär också att alla resultat är efterfrågade, även 
de som inte blev som man tänkt sig. 
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Kostnader, konsekvenser och risker 
Att minska arbetskraftskostnaden med 12,6 mnkr 

Effektmålet för utredningen är att Timrå ska tillhöra de 50 procent av 
kommunerna som har en medelhög kostnad. Om Timrå kommun ska 
ha samma kostnad som Hylte kommun innebär det en sänkning av 
kostnaderna med 16,6 mnkr. 

För att nå effektmålet måste kostnaden för särskilt boende sänkas 
med 16,6 mnkr. 12,6 mnkr av kostnadssänkningen bedöms vara 
minskad arbetskraftskostnad. 

Förslag till åtgärdsplan 

• För år 2023 är det viktigaste att fastställd total budget för hela 
verksamheten efterlevs. Mandat och ansvar ska vara tydligt. 
Samarbeten ska etableras. Det ska vara så enkelt det bara kan att 
följa utfallet i förhållande till budgeten och prognostisera för 
helåret. Rutiner för uppföljning ska utvecklas, och erforderligt stöd 
ska ges. 

• Under år 2023 är det viktigt att det påbörjade 
chefsutvecklingsprogrammet fortsätter för att utveckla ett 
gemensamt arbetssätt och synsätt på enhetschefsnivå. 

• Under år 2023 bör ett förändrat arbetssätt prövas på en enhet där 
uppdraget är att involvera medarbetarna i planering och 
bemanning utifrån den boendes behov. Erfarenheter och lärdomar 
dras innan beslut tas om fortsatt införande. För detta arbete krävs 
processledare. 

Bedömda konsekvenser 

Att anpassa verksamheten inom ram och samtidigt minska 
arbetskraftskostnaden ytterligare med knappt 10 procent får 
konsekvenser: 

• Personer med timanställningar kommer inte att få uppdrag i 
samma utsträckning som tidigare. 

• Vakanta tjänster kommer inte att återbesättas. 

• Medarbetare kommer att behöva tjänstgöra på fler avdelningar än 
tidigare. 

Minska risker genom kontrollerat införande 

Risk finns samtidigt att rutinerna för bemanningen inte hinner att 
säkerställa att den boendes behov tillgodoses. Förändringen av 
arbetssätt måste ske successivt och kontrollerat. Samtidigt som 
bemanningen minskar, behöver övrig personal stöd i att ändra 
arbetssättet, tid för samarbete med andra, tid för kompetenshöjning 
mm. 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:71 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för biståndsprövning SoL och LSS 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att revidera Taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg enligt 
föreslagen åtgärd gällande serviceinsatser. 

2. Uppdra till förvaltningschef att revidera Riktlinjer för biståndsbedömning (SoL) enligt 
föreslagna åtgärder. 

Ärendet 
Förvaltningen har gjort en utredning av befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Det finns ett behov av att revidera Handläggningsenhetens riktlinjer samt att vidareutveckla arbetssätt 
i utförandet av biståndsprövade insatser och hitta vägar för att effektivisera och digitalisera insatser. 

Förslag till åtgärder för revidering av riktlinjer gällande socialtjänstlagen: 

- Höja kostnaderna för serviceinsatser: 
- Tidsbegränsa samtliga beslut som fattas i samband med sjukhusvistelse där potential till 

rehabilitering finns: 
- Kravställa uppföljningar: 
- Ersätta vissa fysiska besök med digitala åtgärder: 
- Ökad restriktivitet i att bevilja insatser över norm: 

Verksamhetschef Linda Gyllenqvist och enhetschef Madeline Sörebäck presenterar utredningen i 
samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 7) uppdra till förvaltningschef 
att utreda befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), för att kunna påvisa möjlig ambitionssänkning när det 
gäller biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda lagstiftningar. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer biståndsprövning SoL och LSS 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

 
  
 

 
           

 
 

 
 

   
 

2 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:71 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

     

 

           
      

           
             

             
               

 

  

            
            

             
          

         

          
             

  

  

             
          

     

        
         

            
        
             

          
            
            

           
         

          
            

Riktlinjer biståndsprövning SoL och LSS 

Ärendet 

Riktlinjer i myndighetsutövning syftar till att bidra till en rättssäker handläggning 
och likabehandling för kommunens medborgare. Handläggningsenhetens 
nuvarande riktlinjer fastställdes av nämnden i december 2018. Med hänseende till 
den tid som passerat finns ett behov av att genomgripande utreda och säkerställa 
riktlinjerna i förhållande till rådande rättsläge. Det finns också behov av att utröna 
om riktlinjerna i delar skulle kunna omprövas i syfte att ge incitament till budget i 
balans. 

Identifierat behov 

Det finns ett behov av att revidera Handläggningsenhetens riktlinjer, främst i delar 
som har påverkats av det förändrade rättsläget sedan nuvarande riktlinjer antogs av 
nämnden. Det finns också ett behov av att vidareutveckla arbetssätt i utförandet av 
biståndsprövade insatser och hitta vägar för att effektivisera och digitalisera 
insatser, förändringar som behöver kopplas till Handläggningsenhetens riktlinjer. 

Dock följer frågeställningen om en ambitionssänkning är möjlig att genomföra 
utan att rucka på rättssäkerhet och kvalitet samt bidra till besparingar inom omsorg 
och äldreomsorg. 

Omvärldsbevakning 

Det är genom riktlinjer inte möjligt att beskriva alla situationer eller behov som 
berör personer som ansöker om biståndsprövade insatser då de individuella 
situationerna kan vara komplexa. 

Handläggningsenhetens riktlinjer har jämförts med riktlinjer för angränsade 
kommuner och ett urval av landets storstadskommuner. Socialtjänstlagen (SoL) 
som är en ramlag ska garantera skäliga levnadsvillkor och ger kommunerna en 
större frihet att generalisera och verksamhetsanpassa biståndsprövade insatser. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som emellertid är en 
rättighetslag, är ämnad att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor med 
utgångspunkt från den enskildes behov, och riktlinjer får och kan därför inte 
generaliseras. Kommunerna kan alltså inte forma sina egna riktlinjer för LSS med 
annan utgångspunkt än lagstiftning och rättslig vägledning, vilket också gör att 
Timrå kommuns riktlinjer för biståndsprövning LSS följer övriga kommuners 
utformning. Den bevakning som konstaterats genom översyn av andra kommuners 
riktlinjer i fråga om biståndsprövade insatser med stöd av Socialtjänstlag (SoL), är 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se


 
 

              
   

            
              

             
          

           
           

  

            
           

         
            

            
            
           

           
             

         
      

        
           

           
          

             
         

              
            

               
        

  

         
            

             
              

              
            

           

att Timrå kommun redan får ses avgränsad i sin bedömning om vad som innebär 
skälig levnadsnivå. 

Vid analys går exempelvis att utröna kommuner som erbjuder insatser med högre 
frekvens och kontinuitet i sitt utbud av hemtjänst. Det finns i andra kommuner 
ofta ett större utbud av mötesplatser eller sociala aktiviteter och arenor för äldre, 
flera kommuner erbjuder socialt stöd som biståndsprövad insats, och har 
normbaserad avlastning till närstående i hemmet med högre antal timmar per 
månad än Timrå kommun med hänsyn till behov av tillsyn/umgänge/och ett 
anhörigperspektiv. 

Timrå kommun har i förhållande till andra kommuner ett mindre utbud av 
verksamheter och insatser som riktar sig till äldre och personer med 
funktionsvariation i hälsofrämjande syfte. Flertalet kommuner ersätter fysiska besök 
med alternativa digitala lösningar till en utvald målgrupp som behöver tillsyn och 
arbetar också med att minimera tidsåtgången för fysiska besök genom personal på 
andra sätt. Ett sådant exempel är att ersätta tillsynsbesök med telefonkontakt eller 
digital tillsyn. Det förekommer också att kommuner ersätter matlagning med att 
hemtjänstpersonal levererar färdiga matlådor och på så vis reducerar sin besökstid 
hos brukaren genom att inte laga huvudmål. Det finns också kommuner som är 
tydliga med att fastighetsägaransvaret inte åligger socialtjänstens ansvar och 
erbjuder därför inte exempelvis källsortering/återvinnig/andra fastighetsburna 
serviceinsatser, vilket är tidkrävande insatser för hemtjänsten. Vanligt 
förekommande är också att bistånd beviljas för serviceinsatser men utförandet av 
insatser sker genom annan utförare än hemtjänsten, på entreprenad eller genom 
”instegsarbeten”, vilket kan ge kostnadsbesparingar. I vissa kommuner har 
nämnderna också beslutat om en övre gräns för när antalet maximerade timmar för 
hemtjänstinsatser har uppnåtts ur ekonomiskt hänseende. Samlat för kommuner 
emellan är att riktlinjer bygger på att främja att individer ska leva så självständigt 
som möjligt med rätt anpassad hjälp och stöttning, och att kvarboendeprincipen i 
ordinärt boende ska befästas så långt det är möjligt. Vägen till att uppnå målet för 
kvarboende kan förstås åstadkommas på olika sätt. 

Kostnadskrävande insatser 

De mest kostnadskrävande insatserna som beviljas av Handläggningsenheten är 
bostad med särskild service LSS, personlig assistans LSS, och särskilt boende SoL. 
För att beviljas ovan nämnda insatser krävs att den enskilde har omfattande behov 
av hjälp, stöd och tillsyn som uttrycker sig över hela dygnet och därför kräver 
närhet till personal. För att verkligen stävja att individer ska kunna bo kvarboende i 
ordinärt boende, krävs att de stöd som utgår gentemot personens hem är 
välfungerande. Både hemmets miljö och underhåll och de personnära behoven, de 



 
 

          
           

         
            

             
          

         
           

          
          

           
              

           
            

          
         
  

              
               

          
           

           
          

           
           

          
          

       
            

          
          

             
             

       

  

medicinska och de trygghetsanknutna behoven behöver tillgodoses. Att minimera 
stödets omfattning mot den ordinära bostaden skulle förvisso bidra till minskad 
resursdisponering i verksamheterna på kort sikt men de långsiktiga 
budgeteffekterna och kvalitén samt det goda och värdiga åldrandet skulle riskera att 
inte uppnås. Att göra en kraftig åtstramning av riktlinjerna för hemtjänst, vilket en 
omfattande ambitionssänkning skulle kräva, riskerar att medföra ett ökat antal 
boendeansökningar då den enskildes behov eventuellt inte kommer kunna 
tillgodoses i hemmet. Vidare kan en åtstramning av beviljande av serviceinsatser 
såsom exempelvis städ riskera att påverka hemtjänstens arbetsmiljö och möjlighet 
att utföra insatser som bygger på kvarboende. 

Riktlinjer får inte bli för kategoriska eller snäva. Skulle hemtjänsten genomföra 
färre fysiska besök hos brukare med en lägre tidsåtgång per besök skulle detta leda 
till ökad känsla av isolering, ensamhet, ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk, 
försämrad nutrition, basal hygien, ökad risk för sanitär olägenhet i hemmiljöer för 
gruppen brukare. Konsekvenserna leder till att beslut om särskilda boendeformer 
infaller närmare än nödvändigt och påverkar den ekonomiska hållsamheten 
negativt. 

Det skulle emellertid vara möjligt att i enskilda fall, ersätta vissa fysiska besök med 
digitala åtgärder, även att ålägga ett större ansvar till viss del eller fullt ut för 
serviceinnehållande insatser på enskilda brukare. Det som då krävs av 
socialförvaltningen är ett proaktivt arbete för att tillse information till medborgare 
och närstående i god tid genom upplysande aktiviteter. Att öka medborgarnas 
ansvarstagande för planering kring eget behov kopplat till åldrande och 
försämringar i hälsoförhållandet i laga tid ger kostnadseffekter. Att också arbeta 
koncentrerat i de tvärprofessionella team som finns i varje hemtjänstområde, stärka 
arbetssätt och utveckling för involverade professioner skulle också bidra till 
förbättrad resursplanering och minskade kostnader. En aktiv åtgärd som kan 
genomföras från handläggningsenhetens biståndshandläggare och de professioner 
som ingår i teamarbetet är att arbeta med gemensamma uppföljningar av de 
insatser som utgår till medborgaren. Genom att kravställa uppföljningar av 
biståndsbeslut med tätare intervall kan insatser som medför kostnader, tids-och 
personella resurser, avslutas i tidigare skede. Det skulle också vara rimligt att i 
riktlinjer ta ställning till att biståndsprövade insatser som föregås av behov som till 
synes är övergående också tidsbegränsas vid prövning. 



 
 

    

    

               
         

           
               

           
           
        

          

        
      

             
         

           
              

           
  

  

              
           

        
        

            
          

         
          

           
          
         

          

       

             
             

     

Sammanfattning med möjliga åtgärder 

Höja kostnaderna för serviceinsatser: 

För att bidra till en budget i balans finns en möjlighet att höja kostnader för 
serviceinsatser. Det skulle förmodligen innebära en förskjutning mot att 
medborgare inte nyttjar insatser för service i samma utsträckning från kommunen 
som utförare och istället vänder sig till andra alternativ. Detta kan då leda till lägre 
volymer för utförande av hemtjänstinsatser. En eventuell risk skulle vara om 
medborgaren inte har förmåga att anskaffa servicetjänster på annat sätt. I 
förlängningen skulle detta kunna innebära arbetsmiljörelaterade konsekvenser för 
hemtjänsten och en ohållbar hemmiljö för den enskilde uppstår. 

Tidsbegränsa samtliga beslut som fattas i samband med 
sjukhusvistelse där potential till rehabilitering finns: 

För att snabbt justera nivåerna i hemtjänsten och inte riskera att kvarstå med 
insatser utan grund är det betydande att biståndshandläggarna utformar 
biståndsbesluten med tidsbegränsning. Att tidsbegränsa beslut där fog finns att anta 
att den enskildes behov är övergående skulle i sig inte innebära någon risk, snarare 
skulle detta medföra att ökad självständighetsförmåga kan uppnås i ett tidigare 
skede. 

Kravställa uppföljningar: 

Det finns ett behov av att arbeta mer kontinuerligt och nära med uppföljningar av 
biståndsprövade insatser. I dagsläget förekommer ett högt inflöde av ärenden vilket 
bidrar till att biståndshandläggarna behöver prioritera anmälningar och 
ansökningar framför uppföljningar. Skulle uppföljningar av redan befintliga 
insatser genomföras med ökad kontinuitet finns en risk att utredningstider av nya 
ärenden och ansökningar förlängs, vilket skulle kunna påverka att enskildas 
möjlighet till hjälp förskjuts. Biståndshandläggarna ska följa upp biståndsbeslut 
minst en gång årligen samt vid förändrade förhållanden. Uppkommer förändrade 
förhållanden och hemtjänstteamet lämnar sådan information som tyder på att den 
enskildes behov har förändrats kan sådant kravställande för uppföljning anges 
preciserat i riktlinjerna. Tätare uppföljningar bidrar till minskad resursdisponering 
i verksamheterna, och ger såväl kort- som långsiktiga ekonomiska effekter. 

Ersätta vissa fysiska besök med digitala åtgärder: 

Att i första hand erbjuda tillsyn nattetid genom trygghetskamera för att om möjligt 
hålla nere volymerna nattetid. Potentiell risk kan vara att motstånd kan finnas för 
enskilda individer i målgruppen. 



 
 

        

            
           

  

    

          
            

         
         

            
          

            
          

             
           

  

 

         
          

          

Ökad restriktivitet i att bevilja insatser över norm: 

Att i första hand alltid bepröva insatser inom norm samt genom medicinskt 
underlag styrka behov i de fall biståndsbeslut behöver beviljas utöver riktlinjernas 
anvisning. 

Effektberäkningar på föreslagna åtgärder 

Att redovisa realistiska ekonomiska effekter av ovan föreslagna åtgärder är 
komplext då det i stor utsträckning handlar om både redan befintliga samt 
framtida biståndsbeslut som bygger på den enskildes individuella förutsättningar. 
Utöver detta påverkar även de enskildas ekonomiska förutsättningar till 
betalutrymme samt den maxtaxa som styr hur mycket avgifter verksamheten kan ta 
ut från den enskilde de intäkter som tillkommer verksamheten. 

Klart är dock att en ökad restriktivitet i biståndsbedömningen kommer medföra en 
inbromsning av beviljade bistånd som ska utföras av hemtjänsten. 

Personalkostnad för att utföra en timme hemtjänst uppgick under 2022 i snitt till 
524 kr/timme vilket påvisar att varje minskad timme ger positiva ekonomiska 
effekter. 

Tidsplan 

Revidering av riktlinjerna kommer genomföras omedelbart om erforderliga beslut 
fattas av socialnämnd och implementeras då skyndsamt i verksamheten. Justering 
av avgifterna kommer genomföras om erforderliga beslut är fattade av 
Kommunfullmäktige. 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 

 
 

   
  

 
           

      
 

 
            

   
 

           
       

 
         

 
   

              
                 

         
 

             
           

            
            

  
 

 
         

 
  
  

 
           

 
 

 
 
 

   

1 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:258 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Översyn av organisation arbetsmarknad, integration och
försörjningsstöd 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna översyn av organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och 
arbetsmarknad och lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av organisation och arbetssätt inom områdena försörjningsstöd, 
integration och arbetsmarknad. 

Justeringar har genomförts inom organisation, arbetssätt och budget. Ferieungdomar och externa 
arenor för arbetsmarknad presenteras i separat utredning. 

Verksamhetschef Johan Vikström presenterar utredningen i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 3) uppdra till förvaltningschef 
att utreda organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I 
denna utredning ska även feriearbete för ungdomar somt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder 
ses över. 

Beslutsunderlag 
Organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:258 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

      
   

 

           
              

           
    

          
         
            

         
          

         
        
        

        
        

             
            

         

            
        

 

   
   
        

   

       

Organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, 
integration och arbetsmarknad 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att 
redovisa åtgärder för att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick 
i uppdrag att till sammanträdet i november redovisa en handlingsplan utifrån 
nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning 
av åtgärder för överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom 
(p 3) uppdra till förvaltningschef att utreda organisation och arbetssätt kopplat till 
försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I denna utredning ska även 
feriearbete för ungdomar somt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder ses över. 

I nedanstående utredning redovisas arbetet kring organisation och arbetssätt 
kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. Feriearbete och 
externa arenor redovisas i en separat utredning. 

Förvaltningschef gav verksamheten uppdraget och verksamhetschef gav uppdraget 
vidare till enhetschefer inom enheterna enligt nedan: 

Se över de resurser som enheten idag förfogar över med inriktning mot att 
effektivisera dessa till att leverera mot det gemensamma uppdraget – en egen 
hållbar försörjning samt föreslå möjlig vakanssättning på alla nivåer. 

Skapa plan för hur arbetet med förbättrad samverkan ska genomföras. Planen ska 
innehålla nivåerna ledning (enhetschefer) stöd (samordnare) samt medarbetare. 

Utgångspunkter 

 Kommunens styrmodell 
 IFO:s verksamhetsstrategi 
 Uppdrag till nämnderna om budget i balans 

Resurser och effektivisering 

Nedan beskrivs de förändringar som översynen omfattar. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se


 
 

    

            
             

           

        
        

            
             

            
            

               
               
          

          
            
           

            
           

 

   

           
            
   

            
        

         
            

              
             
            

           
            

            
            

            
        

Flytta arbetsmarknadssamordnar-rollen till myndighetsutövning 

Syfte: att skapa ökad tydlighet, samsyn och koppling mellan den funktion som 
beslutar om rätten till bistånd och den funktion som ansvarar för planeringen och 
samordningen av det som ligger till grund för rätten till bistånd. 

Bakgrund: Kunskapen om myndighetsansvaret behöver finnas hos såväl 
socialsekreterare som arbetsmarknadssamordnare för att både planering och 
uppföljning av planerna ska kunna ske i effektiv samverkan och med rätt 
utgångspunkter i syfte att gynna den enskildes väg till egen, hållbar försörjning. Det 
får helt enkelt inte finnas några oklarheter eller brister i samsyn avseende 
individernas planer i samband med bedömning och beslut av rätten till bistånd. 
Det är vidare viktigt att också växlingen in i processen och det fortsatta arbetet där 
sker på ett sätt som blir begripligt och meningsfullt för och med individen i fokus. 
Här blir kunskap och kompetens inom såväl myndighetsutövningens område som 
det arbetsinriktade området avgörande, liksom samsynen om dessa delars inverkan 
på varandra. Här behöver vi arbeta mer med att utveckla fungerande samarbeten 
och rutiner/arbetssätt, vilket inte minst avgörs av bärande relationer och gemensam 
kultur mellan medarbetarna. Den nära ledningen av detta arbete blir väldigt viktig 
och därför vill vi föra dessa funktioner närmare varandra också rent 
organisatoriskt. 

Bredda samordnarens ansvarsområde 

Syfte: att erbjuda fler medarbetare inom enheten för hållbar försörjning ett 
tillgängligt och nära metodstöd i en arbetsvardag som präglas av mycket hög 
komplexitet och kunskapskrav. 

Bakgrund: Det råder en hög komplexitet i det dagliga arbetet, både utifrån 
målgruppernas svåra och sammansatta behov och utifrån flera 
myndigheters/verksamheters behov av samverkan inom ramen för olika regelverk 
och lagstiftningar. Detta ställer stora krav på kunskap och kompetens hos varje 
medarbetare inom ett mycket brett område. För att klara detta arbete, på ett sätt 
som blir både professionellt och hållbart över tid, är det viktigt att arbetsgivaren 
kan erbjuda ett tillgängligt och nära metodstöd till medarbetarna. Det är också 
viktigt med rutiner och tydlighet vid introduktion av nya medarbetare. Inom 
myndighet har den funktionen funnits länge i form av en samordnare, som 
komplement till det stöd enhetschef kan erbjuda där utrymmet är mer begränsat 
kopplat till individärenden. Det är högst rimligt att den funktionen görs tillgänglig 
för alla medarbetare inom enheten för Hållbar försörjning, men med ett särskilt 
riktat ansvar till de myndighetsutövande och samordnande funktionerna. 



 
 

         
         

     
 

            
          

            
         

             
             

       
         

           
           
           

             
          
          
   

          
        

           

      

            
      

 
           

            
      

          
            

            
          

     

Gemensam samordning bedöms också, tillsammans med gemensam ledning, kunna 
gynna den fortsatta utvecklingen av samsyn, kultur och arbetssätt. 

Förstärkning och utveckling av funktionen 
Rehabiliteringssamordnare 

Syfte: Att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att kunna möta upp och 
leverera gentemot behoven hos individen och de beställande aktörerna. 

Bakgrund: Inom enheten för hållbar försörjning har en stor andel av målgruppen 
behov av rehabiliterande insatser och omfattande kartläggningar. Analysen inför 
2023 visar att vägen in till de rehabiliterande insatserna inom enheten för hållbar 
försörjning kommer att vara två. Dels via socialtjänsten beslut SOL §4:1 men även 
via andra myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Kriminalvården men även barn- och utbildningsförvaltningen i större utsträckning 
än hittills. När vägen in sker via andra myndigheter/verksamheter är önskemålet 
direkt åtkomst till enhetens rehabiliterande insatser. Ett annat viktigt behov är 
enkla kontaktvägar och smidig samordning av de insatser individerna behöver. Det 
är därför viktigt att den funktionen inte är organisatoriskt sårbar samt att specifik 
kunskap och kompetens inom det rehabiliterande området finns, samtidigt som 
området gränsar så tydligt till arbetsmarknad varav även det kunskapsområdet 
behöver representeras. 

För att ytterligare underlätta individernas tillgång till insatser under sin 
rehabiliteringsprocess, kommer samordnarna på arbetsarenan att ansvara för 
planering och koordinering av samtliga insatser som individen har behov av. 

Åtgärder för att främja god samverkan 

Syfte: Att i högre utsträckning kunna leverera värde till målgruppen genom en 
förbättrad samverkan i det organisatoriska systemet. 

Ledning 
Enhetscheferna för enheten hållbar försörjning kommer att jobba vidare med det 
gemensamma syftet och indikatorer som blir viktiga att följa för att förstå 
verksamhetens utveckling tillsammans med enhetens medarbetare. 
Ledningsgruppen för enheten kommer att träffas i ledningsmöten med täta 
mellanrum för att snabbt kunna uppfatta och fånga behov utifrån ledning och 
styrning av verksamheten. LoopMe kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg i 
ledningsarbetet för att skapa förutsättningar för utveckling och känslan av 
delaktighet för varje medarbetare. 



 
 

          
           

            
  

    

           
  

    

 

               
          

              
               

   

   

             
       

    

   
     

    
 

   

          
              
        

     

Gemensamma planeringsdagar för enhetens medarbetare en gång per termin med 
fokus på tvärgruppsarbeten och möjligheten att lära känna varandra och varandras 
verksamheter. Det första tillfället under våren 2023 kommer att vara på temat 
värdegrund. 

Genomförda organisationsförändringar inför 2023 

Det som beskrivs ovan är genomfört och samverkat med berörda fackliga 
organisationer. 

Genomförda besparingar inför 2023 

Personal 

Som ett led i det arbete som skett inom enheten har antalet medborgare som söker 
försörjningsstöd minskat och därmed även arbetsbördan på enhetens personal. I 
och med att personal valt att avsluta sin tjänst har dessa vakanssatts löpande. Inför 
arbetet med budget 2023 togs en tjänst bort i budget med en besparing om 600 
tusen kronor. 

Budget för bistånd 

Det utbetalda biståndet har också sjunkit varför en sänkning i budget inför 2023 
kunde göras med 2.5 miljoner kronor. 

Total besparing inför 2023 

Personal 600 tkr 
Budget för bistånd 2500 tkr 
Total besparing 3100 tkr 

Förslag till beslut 

Förvaltningen har utrett och genomfört justeringar i organisation och arbetssätt 
inför 2023. Även budgeten har justerats ner med en total om 3.1 miljoner kronor 
inom området försörjningsstöd. Nämnden föreslås därmed godkänna översynen 
och lägga ärendet till handlingarna. 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:69 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna rapporten och lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen har analyserat kostnader redovisade som missbruksvård. Analysens rapport visar att 
kostnader har felaktigt redovisats som kostnader för vård vuxna med missbruksproblem när de 
istället ska redovisas som andra kostnader. Detta har medfört att Timrå Kommun ser ut att ha en dyr 
missbruksvård jämfört med andra kommuner. Det påverkar dock inte resultatet på kommuntotalen. 
Arbete med att styra om konteringar har påbörjats. 

Verksamhetschef Johan Vikström och controller Jonas Lundgren presenterar analysen i samband med 
sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning av åtgärder för 
överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom (p 2) uppdra till förvaltningschef 
att analysera ifall det finns kostnader som felaktigt redovisas som missbruksvård som ska redovisas 
som kostnader kopplade till psykisk hälsa eller annan verksamhet, såsom våld i nära relation eller 
LSS. 

Beslutsunderlag 
Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef IFO 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

     

 

           
              

           
    

          
         
            

          
             

         

   

         
              
             

          
      

  

  

          
              
           
           

        

              
           
            

 

              
          
            

Kostnader felaktigt redovisade som missbruksvård 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att 
redovisa åtgärder för att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick 
i uppdrag att till sammanträdet i november redovisa en handlingsplan utifrån 
nämndernas beslutade åtgärder. 

Socialnämnden beslutade i september, 2022-09-20 § 116, att godkänna redovisning 
av åtgärder för överlämnande till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade dessutom 
(p 2) uppdra till förvaltningschef att analysera ifall det finns kostnader som 
felaktigt redovisas som missbruksvård som ska redovisas som kostnader kopplade 
till psykisk hälsa eller annan verksamhet, såsom våld i nära relation eller LSS. 

Förvaltningschef gav verksamheten uppdraget som genomförts av controller. 

Resultat och konsekvenser 

Efter analys av placeringskostnader och personalkostnader under perioden januari 
till september 2022 är slutsatsen att en stor del av kostnaden som idag redovisas 
som Vård för vuxna med missbruksproblem i stället borde redovisas som Barn och 
ungdomsvård, Övriga insatser till vuxna samt Insatser till personer med 
funktionsnedsättning (definitioner av verksamhet från SCB:s Räkenskaps-
sammandrag). 

Externa placeringskostnader 

Efter genomgång av placeringskostnader som avser perioden januari till augusti 
visar resultatet att av kostnaden på 11,4 mnkr som redovisats som Vård för vuxna 
med missbruksproblem, så borde 2,2 mnkr redovisats som Barn och ungdomsvård 
och 1,8 mnkr som Insatser till personer med funktionsnedsättning, vilket motsvarar 
20 respektive 16 % av den totala kostnaden. 

En anledning till felaktig redovisning är att personer mellan 18 och 21 år handläggs 
av vuxenenheten men enligt SBC:s definition av Barn och ungdomsvård innefattas 
alla personer under 21 år därför borde dessa redovisas under denna verksamhet. 

Personalkostnader 

I budget och utfall för 2022 så redovisas personalkostnader för nio av tio anställda 
som Vård för vuxna med missbruksproblem. Efter genomgång av personalbudget 
2023 så har en ny fördelning, som stämmer bättre med verkligheten, gjorts. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se


 
 

         
            

           
        

     

           
             

            
   

           
           

               
          

        

             
              

  

      

            
          

             
              

            

   

           
          

Med den nya fördelningen av årets prognosticerade personalkostnader för 
verksamheten Vård för vuxna med missbruksproblem om 6,0 mnkr, kommer 55 % 
eller 3,3 mnkr flyttas till verksamheterna Barn och ungdomsvård, Övriga insatser 
till vuxna samt Insatser till personer med funktionsnedsättning. 

System och rapportering till SCB 

För att kunna redovisa placeringskostnaderna på rätt sätt i framtiden behöver 
arbetssätt och rutiner i verksamhetssystemet ses över. Det är även viktigt att rätt 
volymuppgifter rapporteras så att inte placerade personer mellan 18 och 21 år 
hamnar mellan stolarna. 

Alla kostnader och volymuppgifter påverkar nyckeltalen för IFO som redovisas i 
Kolada. Att redovisa kostnader under fel ansvar medför att verksamheter antingen 
ses som för dyra alternativt billigare än vad de egentligen är. Att ha fel information 
om en verksamhet bedrivs kostnadseffektivt kontra är dyrare än jämförbara 
kommuner kan påverka hur verksamhetsutvecklingen sker framåt. 

Dock bör medvetenheten alltid finnas att det också kan redovisas fel kostnader från 
andra kommuner i KOLADA varför det inte ska ses som en rådande sanning i 
sammanhanget. 

Slutsats och vidtagna åtgärder efter rapport 

Rapporten visar på att det finns kostnader som belastar fel verksamhetsområde och 
ger en felaktig bild av kommunens kostnader i KOLADA. 

Verksamheten har påbörjat arbetet med att styra om i system och redovisning för 
att kostnader konteras under rätt ansvar för att redovisning ska stämma framåt. 

Att redovisa kostanden på rätt ansvar ger dock ingen besparing på förvaltningsnivå. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen har utrett och påbörjat arbetet med att styra om konteringar. 
Nämnden föreslås därmed godkänna rapporten och lägga ärendet till handlingarna. 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:178 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Tidsplan samt 
effektberäkningar på beslutade åtgärder 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Godkänna tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder för överlämnande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram en tidsplan och gjort effektberäkningar på beslutade åtgärder i 
handlingsplan för budget i balans 2022-2024. 

Socialnämndens beslutade åtgärder gäller: 

 Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd 
 Missbruksvård (redovisning av kostnader) 
 Lokalkostnader äldreomsorgen 

o Externa hyresavtal 
o Lägenhetshyror särskilt boende 

 Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre 
 Biståndsbedömning 

Tidsplaner för ovan punkter varierar från genomförda, till pågående under året eller på tre-fyra års 
sikt. 

Påvisad effektberäkning är sammanlagt 7,1 mnkr med 6,1 mnkr på årets budget och 1 mnkr på 
årsbasis från implementering. Effekter av omförhandlade externa hyresavtal samt förändringar i 
biståndsbedömning och taxa går ännu inte att beräkna. 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förslag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:178 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 godkänna handlingsplan för budget i balans 2022-
2024. Kommunfullmäktige beslutade dessutom (p 4) uppdra till samtliga nämnder att återkomma 
med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tidsplan samt effektberäkning på socialnämndens beslutade åtgärder för budget i balans 2022-2024 

Protokollsutdrag till 
KS 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

 
 
 
 

       
     

             
           

    

      
     
   

   
    

        
  

           

          

     

      

     
    
       
       

                
               

       

                

   

       

1 

socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-03-01 SN/2022:178 

Tidsplan samt effektberäkning på socialnämndens beslutade åtgärder 
för budget i balans 2022-2024 

Kommunfullmäktige har beslutat en handlingsplan för budget i balans 2022-2024 och uppdragit till 
samtliga nämnder att återkomma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. 

Socialnämndens beslutade åtgärder gäller: 

 Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd 
 Missbruksvård (redovisning av kostnader) 
 Lokalkostnader äldreomsorgen 

o Externa hyresavtal 
o Lägenhetshyror särskilt boende 

 Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre 
 Biståndsbedömning 

Varje punkt redovisas mer detaljerat i separata ärenden till socialnämnden. 

Nedan följer en sammanfattning för redovisning till kommunstyrelse och fullmäktige. 

Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd 

Inom organisationen har genomförts förändringar gällande: 

 Flytta arbetsmarknadssamordnarrollen till myndighetsutövning 
 Bredda samordnarens ansvarsområde 
 Förstärkning och utveckling av funktionen Rehabiliteringssamordnare 
 Åtgärder för att främja god samverkan 

Som ett led i det arbete som skett inom enheten har antalet medborgare som söker försörjningsstöd 
minskat och därmed arbetsbördan på enhetens personal. Inför arbetet med budget 2023 togs en tjänst 
bort med en besparing om 0,6 mnkr 

Det utbetalda biståndet har också sjunkit varför en sänkning i budget kunde göras med 2,5 mnkr. 

Tidsplan. Genomfört 

Effektberäkning: Minskad budget 2023 med 3,1 mnkr. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-03-01 SN/2022:178 

Missbruksvård (redovisning av kostnader) 

Förvaltningen har analyserat kostnader redovisade som missbruksvård. Slutsatsen är att en stor del av 
kostnaden som redovisas som Vård för vuxna med missbruksproblem i stället borde redovisas som 
Barn- och ungdomsvård, Övriga insatser till vuxna samt Insatser till personer med 
funktionsnedsättning. Gällande placeringskostnader rör det sig om 2,2 mnkr av totalt 11,4 mnkr. 
Gällande personalkostnader handlar det om 3,3 mnkr av totalt 6,0 mnkr. 

Kostnader som belastar fel verksamhetsområde ger en felaktig bild av kommunens kostnader i 
Kolada. Verksamheten har påbörjat arbetet med system och kontering för att redovisningen ska 
stämma framåt. Att redovisa kostnader på rätt ansvar ger dock ingen besparing på förvaltningsnivå. 

Tidsplan. Pågående 

Effektberäkning: 0 kr. 

Lokalkostnader äldreomsorgen – externa hyresavtal 

Förvaltningschef har bistått Kultur- och tekniknämnden i dess förvaltnings analys av externa 
hyresavtal för externt förhyrda lokaler för särskilt boende med Timråbo. Analysen påpekar att 
fastigheter som ägs av Timråbo ska marknadsvärderas och att Timråbo ska drivas på affärsmässiga 
grunder. Timråbos egen hyresbedömning visar att det är en ganska stor spridning av hyresnivåer, 
standard och skick men att hyran per kvadratmeter ligger kring den snitthyra som finns för riket. 

Hyreskostnad i nuläget är: 

 Merlogården 1,5 mnkr Lägenheter finansieras helt av hyresgäster. 
 Hagalid 6,6 mnkr Dessutom underskottsfinansiering av lägenheter med 1,6 

mnkr. 
 Strandbo 3,5 mnkr Lägenheter finansieras i stort sett av hyresgäster. 
 Tallnäs ägs av Neobo (SBB) 

Kultur- och teknikförvaltningens förslag är att säga upp och omförhandla respektive hyresavtal när de 
går ut. Gränsdragningslista samt längd på hyresavtal kan också förhandlas. 

Tidsplan. 2023-2026 (2037) 

Effektberäkning: Oklart 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-03-01 SN/2022:178 

Lokalkostnader äldreomsorgen – lägenhetshyror särskilt boende 

Förvaltningens lokalsamordnare har gjort en omfattande analys av hyror gällande vård- och 
omsorgsboenden samt Bostad med särskild service enligt LSS. Förvaltningens förslag är att införa en 
systematisk hyressättning med utgångspunkt i Timråbos hyresmodell ”Schysst hyra”. Detta skulle 
bland annat ge en mer enhetlig bedömning av nämndens hyreslägenheter och göra det tydligare för 
hyresgästen vad hyran baseras på. 

Tidsplan. 1-3 år 

Effektberäkning: Prognos på ca 1 mnkr på årsbasis från implementering. 

Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre 

Förvaltningen har, parallellt med en utredning från Norrlands utredningstjänst, gjort en 
genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboende för äldre. 

Tankar om åtgärder är att utveckla rutiner för uppföljning och stötta verksamheten i att följa 
fastställd budget samt att fortsätta det påbörjade chefsutvecklingsprogrammet. Ett arbetssätt där 
medarbetarna involveras i planering och bemanning bör också prövas inom någon enhet. 

Vad gäller kostnadsavvikelser bör åtgärder fokuseras på personalkostnader. På kort sikt genom att 
minska användandet av vikarier på daglig basis och på lång sikt genom att minska personaltätheten 
inom kommunens vård- och omsorgsboenden. Det finns risker och utmaningar i dessa förändringar 
och det kommer att ta tid att implementera. 

Förvaltningens förslag är att stärka enhetschefernas förutsättningar att arbeta mot en budget i balans, 
att minska vikariekostnader med 3 mnkr under 2023 samt att kartlägga alla enheter för att se över 
bemanning kontra brukartyngd/personalbehov. 

Tidsplan. 1 år 

Effektberäkning: 3 mnkr 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-03-01 SN/2022:178 

Biståndsbedömning 

Förvaltningens utredning av befintliga riktlinjer för biståndsprövning visar ett behov av revidering, 
främst gällande verksamhet inom Socialtjänstlagen. Förslag till åtgärder för att bidra till en budget i 
balans är att: 

 Höja kostnaderna för serviceinsatser: 
 Tidsbegränsa samtliga beslut som fattas i samband med sjukhusvistelse där potential till 

rehabilitering finns: 
 Kravställa uppföljningar: 
 Ersätta vissa fysiska besök med digitala åtgärder: 
 Ökad restriktivitet i att bevilja insatser över norm: 

Förslaget är att revidera riktlinjerna samt taxa för insatser inom stöd, vård och omsorg. 

Tidsplan. 3 månader 

Effektberäkning: Beräkningar kan göras vid revidering av riktlinjer och taxa. 

Sammanfattning 

Tidsplaner för ovan punkter varierar från genomförda, till pågående under året eller på tre-fyra års 
sikt. 

Påvisad effektberäkning är sammanlagt 7,1 mnkr med 6,1 mnkr på årets budget och 1 mnkr på 
årsbasis från implementering. Effekter av omförhandlade externa hyresavtal samt förändringar i 
biståndsbedömning och taxa går ännu inte att beräkna. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:178 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handlingsplan budget i balans 2022-2024 - Förslag på verksamheter 
som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Halvera antalet ferieungdomar. 
2. Avsluta IOP Söråker från den 1 juni 2023. 

Ärendet 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på två verksamheter som bedrivs vid förvaltningen, 
ferieungdomar samt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Söråker, som icke lagstadgade 
verksamheter som är möjliga att avsluta eller pausa. 

Förvaltningen ger som förslag till Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
- Att halvera antalet ferieungdomar alternativt avsluta uppdraget med ferieungdomar 
- Att avsluta IOP Söråker från 1 juli 2023 

Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att redovisa åtgärder för 
att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att till sammanträdet i 
november redovisa en handlingsplan utifrån nämndernas beslutade åtgärder. 

Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och återrapporterat förslag till 
åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen har använts i beredningen av 
kommunövergripande plan. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 godkänna handlingsplan för budget i balans 2022-
2024. Kommunfullmäktige beslutade dessutom (p 10) uppdra till samtliga nämnder att presentera 
förslag på verksamheter inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta 
utföra. 

Beslutsunderlag 
Förslag på verksamheter som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. 

Protokollsutdrag till 
KS 

Exp / 2023 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2022:178 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



  
 

 

  
 

  

 
 

         
  

 

           
              

           
    

          
        

       

        
          

          
          

   

              
             

        
   

  

     
     
      
    

 

          
          

        

           
         

  

Förslag på verksamheter som vi tillfälligt kan pausa eller 
sluta utföra 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att uppdra till samtliga nämnder att 
redovisa åtgärder för att bidra till en budget i balans samt att kommunstyrelsen fick 
i uppdrag att till sammanträdet i november redovisa en handlingsplan utifrån 
nämndernas beslutade åtgärder. 

Nämnderna har under september och oktober månad 2022 formulerat och 
återrapporterat förslag till åtgärder för nämndens verksamhetsområde. Förslagen 
har använts i beredningen av kommunövergripande plan. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 godkänna handlingsplan för 
budget i balans 2022-2024. Kommunfullmäktige beslutade dessutom (p 10) uppdra 
till samtliga nämnder att presentera förslag på verksamheter inom respektive 
nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. 

Ferieungdomar och sommarlovsentreprenörer 

Budget för ferieungdomar halverades inför 2022 från 1.8 mkr till 900 tkr som är 
den budget som ligger inför 2023. En del av budgeten förs över till 
Kommunledningskontoret och Tillväxt Timrå som sköter hanteringen av 
sommarlovsentreprenörer. 

Statistik 

År 2021 År 2022 
Antal sökande (16-18år) 337 313 
Antal som erbjöds jobb 332 202 
Antal sommarlovsentreprenörer 15 8 

Området ferieungdomar har tidigare ofta omgärdas av riktade statsbidrag från 
Arbetsförmedlingen, under 2021 kom det statsbidrag både för feriejobb samt 
ungdomsjobb men inget bidrag kom för 2022. 

Verksamheten är icke lagstadgad och kan därmed avslutas helt alternativt att 
budgeten minskas med resultat att färre ungdomar bereds plats. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 

mailto:sociala@timra.se
www.timra.se


 
 

    

              
         

             
             

               
         

          
  

    

        
           
              

            

  

                
             

              
         

                
            

            
           

    

           
             

              
              
            

     

           

  

Konsekvenser för den enskilde 

Feriejobb är ofta den första ingången i arbetslivet för en ungdom och skapar en 
förståelse och upplevelse för arbetsmarknaden och sambandet mellan förvärvsarbete 
och inkomst. För de ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd eller med 
föräldrar som är låginkomsttagare ger det en möjlighet att själva få tjäna ihop 
pengar som de förfogar över då den inte räknas med som en inkomst i beräkningen 
för försörjningsstöd. Vidare bedöms ett sommarjobb kunna motverka att 
ungdomar hamnar i socialt nedbrytande beteende eller social isolering under 
sommarlovet. 

Konsekvenser för övriga aktörer 

Ferieungdomar utför många arbetsuppgifter inom kommunens olika förvaltningar 
under somrarna. Det finns också ferieungdomar som anställs via kommunens men 
hjälper till på föreningar och andra företag under somrarna där de ses som en 
viktig resurs t.ex. vid anordnandet av stora idrotts eller kulturevenemang. 

IOP Söråker 

2018 ingicks en IOP med Söråkers Folkets hus med en kostnad om 500 tkr per år. 
IOPn hade som syfte att ge sysselsättning till ungdomar om 14-25 år. IOPn 
bedömdes då ha fungerat så till vida att ungdomar hade funnits på plats hos 
Söråker och getts sysselsättning enligt överenskommelsen. IOPn bedömdes dock 
som en dyr lösning då endast tre platser användes 2020 och 2 platser under 2021. I 
december 2021 reviderades därför IOPn för att bredda målgruppen till att omfatta 
fler medborgare genom att öka åldersspannet samt att innehållet justerades till att 
innefatta även gruppverksamhet med inriktning motiverande samtal för att ta sig 
vidare i egen försörjning. 

Dock har det fortsatt varit en låg nyttjandegrad av insatsen från 
socialförvaltningen. Under 2022 och den del av 2023 som fortlöpt har fem unga 
personer haft insats via IOP Söråker. Det främsta skälet är att insatsen inte nyttjas 
är att behovet av den inte finns hos kommunen i dagsläget. Den egna verksamheten 
vid Kompetenscenter möter upp behoven hos målgruppen på ett mer adekvat sätt 
varför IOP Söråker inte nyttjas. 

IOP är en icke lagstadgad verksamhet och kan därmed avslutas helt. 



 
 

 

         

   
   

      
 

             
               
   

    

           
       

    

          
     

     

            
         

       

         
         

Ekonomi 

Timrå Kommun förbinder sig årligen till IOPn enligt följande: 

Verksamhetsstöd 500 tkr 
Styrgruppskostnader 5 tkr 
Handledning mm för personal 25 tkr 

Söråkers Folkets hus fakturerar halvårsvis i förskott. För 2023 är därför redan 250 
tkr utbetalade till Söråkers Folkets hus. Möjlig besparing för 2023 är då 280 tkr om 
IOP avslutas. 

Konsekvenser för den enskilde 

Förvaltningen bedömer att ingen konsekvens föreligger för den enskilde då insatser 
av bättre kvalitet kan erhållas via Kompetenscenter. 

Konsekvenser för övriga aktörer 

Förvaltningen känner inte till att någon utanför målgruppen eller förvaltningen 
skulle påverkas av ett avslut. 

Slutsats och förslag till beslut 

Ovan visar på två verksamheter som bedrivs vid förvaltningen som icke lagstadgade 
verksamheter som är möjliga att avsluta eller pausa. 

Förvaltningen föreslår Socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige 

- Att halvera antalet ferieungdomar/att avsluta uppdraget med ferieungdomar 
- Att avsluta IOP Söråker från 1 juli 2023 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-23 SN/2023:1 

socialnämnden 

Ekonomisk periodrapport per 2023 02 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport per februari 
2. Godkänna rapport om löne- och vikariekostnader till och med februari 
3. Godkänna volymrapport till och med februari 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering för perioden, vikarie- och lönekostnader samt volymrapport till och med 
februari. 

Controller Jonas Lundgren presenterar den ekonomiska rapporten i samband med sammanträdet 
tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2023 02 
Löne- och vikariekostnader 2023 02 
Volymrapport 2023 02 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



       

 Budget period  Utfall period  Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 
Socialnämnden 
INTÄKTER  14 587  13 691 -897 -216 

 KOSTNADER (-)  -102 060  -104 230  -2 169  -1 009 
 Varav personalkostnader 

 NETTOKOSTNADER (-) 
 -68 904  -70 956  -2 053 -403 

 -87 473  -90 539  -3 066  -1 224 

   

     
     
 

     

         

     
     

     

   
   

       
       

       

     
   

       
       

       

Socialnämnden 
Månadsrapport tom 202302 (tkr) 2023-03-06 08:06 

Socialnämnden redovisar ett underskott på -3,1 mnkr ack februari. PO-pålägget som besår av 
arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, arbetsmarknadsförsäkring samt pensionsavgifter, uppgår i budget till 
42,75 %. I verkligeheten uppgår PO-pålägget numera till 44,6 %, vilket ger ett underskott på personalkostnader 
på -0,8 mnkr 

Hälso- och sjukvård 
INTÄKTER 534 758 224 207 
KOSTNADER (-) -6 980 -6 878 102 -40 

Varav personalkostnader -5 461 -5 169 293 90 
Varav hjälpmedel -826 -829 -3 -43 

NETTOKOSTNADER (-) -6 447 -6 120 326 167 

Överskottet beror på vakanta tjänster 

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd 
INTÄKTER 525 391 -134 
KOSTNADER (-) -3 592 -3 119 474 

Varav personalkostnader -2 699 -2 424 275 

NETTOKOSTNADER (-) -3 067 -2 727 340 -68 

Äldreomsorg - Hemtjänst 
INTÄKTER 1 951 2 176 225 240 
KOSTNADER (-) -15 512 -17 059 -1 546 -848 

Varav personalkostnader -13 925 -15 572 -1 647 -678 

NETTOKOSTNADER (-) -13 561 -14 882 -1 322 -608 

Skillnad mellan verkligt och budgeterat Personalomkostnadspålägg uppgår till ca -0,2 mnkr. Kostnaderna 
för övertid uppgår till -1,0 mnkr. 

Äldreomsorg - Särskilt boende 
INTÄKTER 4 858 4 669 -190 -155 
KOSTNADER (-) -25 351 -26 970 -1 619 -620 

Varav personalkostnader -18 228 -20 082 -1 853 -582 

-30 
-39 
38 

NETTOKOSTNADER (-) -20 492 -22 301 -1 809 

Skillnad mellan verkligt och budgeterat Personalomkostnadspålägg uppgår till ca -0,3 mnkr. Kostnaderna för 
övertid uppgår till -0,6 mnkr. Omvådnadskrävande brukare gör att grundbemanningen inte räcker till och extra 
förstärkning behövs, vilket genererat kostnader på -0,5 mnkr 

-775 



 Budget period  Utfall period  Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 
 Äldreomsorg  -  Korttids,  Daglig  vht  och  Medicinskt  färdig beh. 

INTÄKTER 157 127 -31 -16 
 KOSTNADER (-)  -2 519  -2 422 98 -129 

 Varav personalkostnader 
 NETTOKOSTNADER (-) 

 -1 783  -1 728 55 77 

 -2 362  -2 295 67 -144 

   
   

     
     

     

   

     
     
       

     

   
   

     
     
       
       
       

       

   

     
     

     

                     
         

LSS/SFB Personlig assistans 
INTÄKTER 1 075 1 153 78 193 
KOSTNADER (-) -4 093 -3 353 740 489 

Varav personalkostnader -1 633 -1 450 183 92 

NETTOKOSTNADER (-) -3 018 -2 200 818 681 

Lägre kostnad för avslutat ärende LSS ger en resultatförbättring på 0,3 mnkr. SFB: Ett färre ärende än 
budgeterat vilket innebär lägre kostnader för de 20 första timmarna. 
Vakanta tjänster pga nyrekrytering bidrar till överskottet vara 0,5 åa avser chefstjänst 

Övriga verksamheter LSS 
INTÄKTER 993 795 -198 -105 
KOSTNADER (-) -9 732 -9 076 655 392 

Varav personalkostnader -7 353 -6 422 931 475 
Varav externa utförare LSS -682 -1 314 -632 -239 

NETTOKOSTNADER (-) -8 739 -8 281 457 287 

Överskott personalkostnader gruppbostad pga budgeterade tjänster Tallnäs plan 5 inte tillsatts ännu, 
vilket samtidigt ger ett underskott på köp av externa platser. Sjunkande barnantal medför minskat 
personalbehov. Vakant chefstjänst under rekrytering 

Individ- och familjeomsorg 
INTÄKTER 4 373 3 530 -843 -547 
KOSTNADER (-) -27 330 -28 234 -904 455 

Varav personalkostnader -11 947 -11 866 81 272 
Varav utbetalning försörjningsstöd -3 150 -3 119 31 117 
Varav placering familjehem -3 681 -3 216 465 324 
Varav placering instution -4 418 -4 760 -342 -155 

NETTOKOSTNADER (-) -22 956 -24 703 -1 747 -92 

Ett vårdnadskrävande ärende gör att placeringskostnaderna inom socialpsykiatrin ger ett underskott på 
-1,3 mnkr. Engångskostnad på -0,5 mnkr i februari för överenskommelse om avslut av tjänst.

Ledning och stöd 
INTÄKTER 
KOSTNADER (-) 

Varav personalkostnader 
NETTOKOSTNADER (-) 

120 
-6 570 
-5 521 

-6 449 

92 
-6 663 
-5 824 

-6 571 

-28 
-93 

-303 

-122 

-3
-625 
-442 

-628 

Förändring av semesterlöneskulden redovisar ett underskott på -0,4 mnkr. 



 

 
 

 

Politisk verksamhet 
INTÄKTER 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -382 -457 -76 -43 

Varav personalkostnader -354 -421 -67 -38 

NETTOKOSTNADER (-) -382 -457 -75 -43  

     Utfall period Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 
Politisk 

-457 -75 -43 

   
Investeringar 
Text Budget helår Utfall period Årsprognos Årsprognos 

budgetavvikelse 

SUMMA 0 0 

0 0 



Löner socialförvaltningen 



Löner totalt socialförvaltningen 
2022 och 2023 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 0 
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45 000 

SN totalt 

Lön 2022 Lön 2023 



Hälso- och sjukvård 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 0

 500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

HSL 

Lön 2022 Varav vikarier akt 218 2022 Varav nattvikarier akt 228 2022 

Lön 2023 Varav vikarier akt 218 2023 Varav nattvikarier akt 228 2023 



Äldreomsorg 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

Äldreomsorg 

Lön 2022 Varav vikarier akt 218 2022 Varav nattvikarier akt 228 2022 

Lön 2023 Varav vikarier akt 218 2023 Varav nattvikarier akt 228 2023 



LSS och SFB 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 0

 500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

LSS och SFB 

Lön 2022 Varav vikarier akt 218 2022 Varav nattvikarier akt 228 2022 

Lön 2023 Varav vikarier akt 218 2023 Varav nattvikarier akt 228 2023 



Omsorg om funktionshindrade 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900 

Funktionshindrade 

Lön 2022 Varav vikarier akt 218 2022 Varav nattvikarier akt 228 2022 

Lön 2023 Varav vikarier akt 218 2023 Varav nattvikarier akt 228 2023 



 

 
   

      
      
      
  

  
  

 
     

    
    
   
    
   
   
   
   
   
   

     
     
     
    
   
   
     
    
   
        

     
    
    
  
  

VOLYMRAPPORT 2023 
Bokslut 

2020 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
JAN 

Utfall 
FEB 

Utfall 
MARS 

Utfall 
APRIL 

Utfall 
MAJ 

Utfall 
JUNI 

Utfall 
JULI 

Utfall 
AUG 

Utfall 
SEP 

Utfall 
OKT 

Utfall 
NOV 

Utfall 
DEC 

Vårddygn hospice 272 537 526 130 38 
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 18 22 1 0 0 
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 175 180 182 186 186 
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 10 8 6 5 5 
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 9 19 11 17 11 
Brukare i korttidsvård 22 25 29 23 24 
Brukare med dagvård stängd 10 10 15 15 
Brukare med hemtjänst-insatser 552 622 579 566 559 
Utplanerade hemtjänsttimmar - - 11957 12297 11599 
Antal besök hemtjänst, dag och natt - - 41658 41065 38689 
LSS Bostad Vuxen -egen regi 42 42 44 48 49 
LSS Bostad Vuxen -extern regi 1 3 3 2 2 
LSS kö för Bostad 2 3 7 6 6 
LSS Bostad BoU -extern regi - - 0 0 0 
LSS Bostad BoU -elevhem 4 2 1 1 1 
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 4 3 3 3 
LSS brukare BoU korttidsvistelse 14 10 11 7 9 
LSS brukare BoU stödfamilj 2 3 2 2 2 
LSS brukare personlig assistans 7 8 9 7 7 
SFB brukare personlig assistans 26 25 24 24 25 
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 1 1 1 1 
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 75 77 72 41+29 41+29 
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 29 28 22 19 19 
SoL psykiatri boende extern regi 4 4 8 14 12 
SoL psykiatri brukare individstöd 57 54 66 81 75 
Barn placerade i jourhem 1 1 1 0 0 
Barn placerade i familjehem -egna avtal 29 30 33 31 29 
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda 6 6 10 8 8 
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 12 14 15 15 15 
Barn och unga placerade i HVB (även stödb. SiS) 8 12 7 5 5 
Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS) 8 11 19 20 16 
Klienter i utvecklingsboende -egen regi - - 2 4 3 
Klienter i skyddat boende VINR 1 2 2 2 2 
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder 86 123 136 112 115 
Hushåll med försörjningsstöd 232 202 179 183 190 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:5 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Förvaltningschefens information 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens information lämnas vid sammanträdet. 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:6 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Ordförande och ledamöters information 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-28 SN/2023:29 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden
2023-2026 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

För mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utse en ytterligare ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott: 

Ersättare 
NN () 

Ärendet 
Val av en ytterligare ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

Kommunallag och reglemente anger att socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående 
av tre ledamöter. Ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter i arbetsutskottet. 
Ledamöter och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter för fyra år. 

Arbetsutskottets uppgift är att dels fungera som beredning för nämndens ärenden, dels att besluta i 
sådana enskilda ärenden som inte delegerats till chef eller handläggare inom verksamheten. 

Förslag har inkommit välja ytterligare en ersättare från oppositionen till arbetsutskottet, då båda nu 
valda ersättare är från majoriteten. 

Protokollsutdrag till 
Vald ersättare 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2023-02-27 SN/2023:66 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Delegationsordning socialnämnden 2023-2024 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Fastställa Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024, enligt förvaltningens förslag. 
2. Upphäva Delegationsordning 2020-2022 (senast reviderad 2022-09-20). 

Ärendet 
Fastställande av Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024. Tidigare delegationsordning 
gällde 2020-2022. 

Förslag till revidering av innehåll avser följande punkt i delegationsordningen: 

130. Beslut om omedelbart 6 § LVU Johanna Bergsten, Ordförande 
Omhändertagande Håkan Svensson, Vice ordförande 

Maritza Villanueva Contreras, Ledamot 
i arbetsutskottet 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för socialnämnden 2023-2024 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 

Exp / 2023 

Socialförvaltningen 

Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-270 54 76 



 
 
 

 
 
 
 
 

     
    

 
 
 
 
 

 
  

      
 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

DELEGATION AV SOCIALNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT I 
ENLIGHET MED SOCIALNÄMNDENS REGLEMENTE 

Delegationsordning 
Socialnämnden 2023-2024 

Fastställd av Socialnämnden 2023-03-15 § XX 
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Socialförvaltningen 2(35) 

Innehåll 
Delegationens syfte..................................................................................................................................................................................................................3 
Vilka beslut kan delegeras ......................................................................................................................................................................................................3
Beslutsfattande .........................................................................................................................................................................................................................4 
Anmälan av delegationsbeslut...............................................................................................................................................................................................5
Lagar och förordningar..........................................................................................................................................................................................................6
Delegationsförbud...................................................................................................................................................................................................................7
Anställda, personaladministration.......................................................................................................................................................................................8 
Arbetsmarknad och integration............................................................................................................................................................................................8
Avtal och ekonomi..................................................................................................................................................................................................................9 
Barn och familj......................................................................................................................................................................................................................10
Dödsbo....................................................................................................................................................................................................................................14 
Ekonomiskt bistånd..............................................................................................................................................................................................................15 
Familjerätt...............................................................................................................................................................................................................................17 
God man och förvaltare.......................................................................................................................................................................................................19 
Lex Sarah.................................................................................................................................................................................................................................20 
LSS ...........................................................................................................................................................................................................................................21 
LVM.........................................................................................................................................................................................................................................24 
LVU..........................................................................................................................................................................................................................................25 
Utlämnande av allmänna handlingar ...............................................................................................................................................................................28 
Vuxna.......................................................................................................................................................................................................................................28 
Äldre och funktionshindrade .............................................................................................................................................................................................30 
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TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 3(35) 

Delegationens syfte 
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att socialnämnden nämnden fattar beslut i 
samtliga ärenden som faller inom ansvarsområdet. Socialnämnden är en kommunal nämnd och syftet med att nämnders 
beslutanderätt kan delegeras är att avlasta från löpande rutinärenden. Tanken är Socialnämnden ska kunna ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt frågor av större betydelse samt att leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån uppdrag, mål och budget. 
Ökad delegering av befogenheter till anställda är också ett viktigt medel för att förbättra service och handläggningstider samt 
effektiviteten inom förvaltningen. 

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som 
är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta om delegation regleras dels i Kommunallag (2017:725), KL, och dels i 
speciallagstiftning. Av delegationsordningen framgår vilka beslut som ska återrapporteras/anmälas. Ambitionen är att Socialnämnden i 
fortsättningen ska fastställa delegationsordningen i samband med mandatperiodens början för att sedan uppdatera denna under hela 
mandatperiodens gång. 

Vilka beslut kan delegeras 
Rätten att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och bedömningar, dock utan att 
detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställande 
av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen och medborgarna ges en bättre 
service. 
Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap 37 – 40 §§ KL. 

Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd uppdra åt 
 Presidiet 
 ett utskott 
 en ledamot eller ersättare, 
 en anställd hos kommunen 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 



 
 
 

 
 
 
 

 
                

                   
 

                     
                      

                     
              

 
                  

                 
              

 
            

                
       

 
        

          
                

 
                     

     
 

                             
               

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 4(35) 

Beslutsfattande 
Delegationen innebär att beslutsrätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till delegaten som träder i 
nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum. 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom 
eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra 
ett beslut som redan är fattat av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i nämndens ställe. Om nämnden anser att 
en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner kan nämnden däremot återkalla delegationen. 

Den som enligt denna delegationsordning har behörighet att fatta ett beslut är också behörig att verkställa beslutet. Det 
innebär att delegaten är behörig att i nämndens namn ingå de avtal, underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad 
och annat) och i övrigt företa de rättshandlingar som behövs för att genomföra beslutet. 

Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 
och nämndens styrdokument och rymmas inom ramen för anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas 
vid förhinder av denna av vice ordföranden. 

Vid förfall för delegater i övrigt övertas beslutanderätten 
 av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst 
 om vikarie inte har förordnats, av den som enligt uppdragsbeskrivning är närmaste chef för delegaten. 

Som allmän princip bör dock gälla att ersättare inte bör besluta i viktigare ärenden om beslut utan negativa effekter på verksamheten 
kan anstå tills delegaten återkommer. 

Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i 6 kap 28 – 32 §§ 
KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnden. 



 
 
 

 
 
 
 

   
                       

 
                  

                
                  

 
                  

                     
                   

               

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 5(35) 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt 6 kap. 40 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. 

Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande 
nämndssammanträde. Vid anmälan av delegationsbeslut är det viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje 
delegationsbeslut med hänsyn till bl.a. möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft. 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner 
laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att 
protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då 
anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 



 
 
 

 
 
 

   

 
 

 

   
   
   

          
   
   

     
          
         
          
          
     

   
   

   
   

   
   

   
   

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 6(35) 

Lagar och förordningar 
BL Bidragsbrottslag (2007:612) 
FB Föräldrabalk (1949:381) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
FLSS Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
KF Körkortsförordning (1998:980) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LASS Lag om assistansersättning (1993:389) 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
PL Patientsäkerhetslag (2010:659) 
SF Studiestödsförordning (2000:655) 
SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
SmittsL Smittskyddslag (2004:168) 
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
ÄB Ärvdabalk (1958:637) 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
                      

                   
 

      
   

 
             

     
 

      
 

        

     
 

             

     
   

             

      
  

             

                 
    

   
  

 

             

                
                  
    

   
    

   
   

             

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 7(35) 

Delegationsförbud 
Beslut som måste fattas av nämnden i sin helhet. Enligt 6 kap. 38 § 3 Kommunallag (2017:725) får beslutanderätten inte delegeras när 
det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Ärende Lagrum Anmärkning Återrapportering 
Överflyttning/mottagande av 
faderskapsutredning 

2 kap. 3 § FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Beslut om nedläggning av 
faderskapsutredning 

2 kap. 7 och 9 §§
FB 

Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Beslut att inte påbörja
faderskapsutredning 

2 kap. 9 § FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Överflyttning av vårdnad till 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 7-9 §§ FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Anmälan av behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 9 § FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Överflyttning av vårdnad 6 kap. 10 § FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 
Godkännande av avtal 
om underhållsbidrag i 
form av 
engångsbelopp 

7 kap. 7 § FB Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 

Umgängesbegränsning 14 § 2 st. 1 LVU Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 
Hemlighållande av vistelseort 14 § 2 st. 2 LVU Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 
Förbud att utan 
socialnämndens medgivande ta 
emot andras underåriga barn 
för vistelse som 
inte är tillfällig 

5 kap. 2 § SoL Beslutas vid SN enskilda SN enskilda protokoll 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

      
       

  
  

       
         

  
  

       
       

  
    

 

   
 

      
    

   
   

 

  
 

 

  

    
   
   

  
 

 

  

         
    

      
      

  
 
 

  

     
  

     
     
     

  

 
 

 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 8(35) 

Anställda, personaladministration 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
1. Anställa personal Respektive chef för

underställd personal 
2. Disciplinära åtgärder Förvaltningschef 
3. Förordnande av tillförordnad chef Respektive chef för

underställd personal 
4. Förvaltningens organisation Förvaltningschef 
5. Tjänstledighet som inte följer av lag

eller avtal 
Förvaltningschef 

Arbetsmarknad och integration 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
6. Beslut om anställning 

- Avseende åtgärdsanställning 
- Avseende sommarjobb/

feriejobb 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

7. Beslut om lön 
- Vid åtgärdsanställning 
- Vid sommarjobb/feriejobb 

Verksamhetschef 
Enhetschef 

8. Beslut om kommunala lönebidrag Verksamhetschef 
9. Beslut om projektstart 

- Värde upp till fem basbelopp 
- Värde upp till 25 basbelopp 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

10. Beslut om bidrag till 
externa projekt 
- Upp till två basbelopp 
- Upp till fem basbelopp 
- Upp till 10 basbelopp 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef
Arbetsutskott 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

      
    

     
  

  
 

 

  
 

     
  

 
 

 
 

     

         
     
     

 

 

 

 

     
   

    
 

     
    

 
    

     

    
     

      
    

  

 

         
 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 9(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
11. Beslut om ansökan av 

externa medel 
- Värde upp till fem basbelopp 
- Värde upp till 25 basbelopp 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Avtal och ekonomi 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
12. Tecknande av avtal/kontrakt 

- upp till 100 basbelopp 
- därutöver 

Förvaltningschef 
Arbetsutskott 

Nästkommande 
sammanträde 

13. Tecknande samt avslut av 
avtal/kontrakt avseende 
- familjehem 
- hem för vård eller boende 
- stödboende 
Upp till 100 basbelopp 

Enhetschef Nästkommande 
sammanträde 

14. Beslut om tilldelning av 
beslutsattesträtt, under året 

Förvaltningschef Nästkommande 
sammanträde 

15. Beslut om upphandling enligt 
gällande reglemente och avtal 
inom 
ramen för tilldelad budget 

Respektive beslutsattestant 

16. Beslut om utbildning/resor 
inom ramen för tilldelad budget 

Respektive beslutsattestant Kostnader som belastar 
egen budget attesteras även 
av Förvaltningschef 

Bokslut 

17. Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Artikel 28 GDPR Förvaltningschef Nästkommande 
sammanträde 



 
 
 

 
 

   

 
 

 

      
           
       

 
        

       
  

        

       
    

        

             
       

    
     

        

      
     

      
    

    

        

    
    
      

  
      

   

      
 

 
 

 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 10(35) 

Barn och familj 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
18. Inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
19. Beslut om att utredning inte ska 

inledas 
11 kap. 1 § SoL Samordnare 

20. Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Samordnare 

21. Beslut om att inledd utredning inte 
ska föranleda någon åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Samordnare 

22. Beslut om förlängd utredningstid 11 kap. 2 § SoL Verksamhetschef 
23. Beslut om uppföljning av ett barns 

situation när en utredning 
avslutats utan beslut om insats 

11 kap. 4a § SoL Samordnare 

24. Beslut om uppföljning av ett 
barns situation efter att en 
placering i ett familjehem eller i 
ett hem för vård 
eller boende har upphört 

11 kap. 4b § SoL Enhetschef 

25. Beslut om öppenvårdsinsatser 
- I egen regi 
- I extern regi upp till 

fyra månader 
- I extern regi över fyra

månader eller förlängning 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare 
Enhetschef 

Verksamhetschef 
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 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 26.      Beslut om bistånd i form 

   av kontaktperson och/eller
 kontaktfamilj 

     4 kap. 1 § SoL 
    3 kap. 6b § 

 SoL 

 Socialsekreterare   

 27.      Beslut om upphörande av bistånd 
     i form av kontaktperson och/eller

 kontaktfamilj 

     4 kap. 1 § SoL 
    3 kap. 6b § 

 SoL 

 Socialsekreterare   

 28.     Beslut om förordnande och 
   entledigande av kontaktperson 

 och 

     4 kap. 1 § SoL 
    3 kap. 6b § 

 SoL 

 Socialsekreterare   

 kontaktfamilj 
 29.     Beslut om arvode och     

  omkostnadsersättning till 
  kontaktperson eller 

 kontaktfamilj 
    - Enligt SKL:s rekommendationer 
    - SKL + 10% 
  - Därutöver 

 

 Socialsekreterare 
 Enhetschef 

 Arbetsutskott 

 
 
 

  AU protokoll 

 30.      Beslut om bistånd i form 
   av stadigvarande vård 

  (placering/omplacering) i
 familjehem 

     4 kap. 1 § SoL  Arbetsutskott    AU protokoll 

 31.      Medgivande eller beslut att barn 
     tas emot för stadigvarande vård 
       och fostran i ett enskilt hem som 

     6 kap. 6 § SoL  Arbetsutskott    AU protokoll 

     inte tillhör någon av föräldrarna 
     eller någon annan som har 

 vårdnaden 
    om honom eller henne 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen
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 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 32.       Övervägande om vård i annat hem 

     än det egna fortfarande behövs 
     6 kap. 8 § SoL  Arbetsutskott    AU protokoll 

 33.      Övervägande om att ansöka om 
 flyttningsförbud 

      6 kap. 8 a § SoL  Arbetsutskott    AU protokoll 

 34.      Övervägande om det finns skäl 
     att ansöka till tingsrätten om 

  vårdnadsöverflyttning enligt
     6 kap. 8 § föräldrabalken 

     6 kap. 8 b § 
 SoL 

 Arbetsutskott    AU protokoll 

 35.       Beslut om bistånd i form av 
   vård (placering/omplacering) i 
   HVB eller stödboende, 

     4 kap. 1 § SoL  
 

   AU protokoll 

     - upp till fyra månader 
    - över fyra månader 

 Enhetschef 
 Arbetsutskott 

 36.      Beslut om upphörande av bistånd 
      i form av stadigvarande vård i 

     familjehem, vård i HVB eller
 stödboende 

     4 kap. 1 § SoL  Socialsekreterare   

 37.     Beslut om arvode och     
 omkostnadsersättning 

  till familjehem 
 -   Enligt SKL:s 

rekommendatione 

 

 Enhetschef 

 r  Verksamhetschef 
 -  Därutöver 

 38.    Beslut om lönekompensation 
  till familjehem 

 -      Upp till 75% av pbb 
 -     Över 75% av pbb 

  
 

 Enhetschef 
 Arbetsutskott 

  
 

  AU protokoll 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen
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 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 39.      Beslut om ersättning till särskilt 

   förordnad vårdnadshavare som 
   tidigare varit familjehemsförälder 

    6 kap. 11 SoL  Verksamhetschef    Anmäls till 
 nästkommande 

 AU 
 40.       Beslut om bistånd i form av 

    tillfällig vistelse i jourhem, 
     stödboende eller HVB upp till 

 fyra
 månader 

     4 kap. 1 § SoL  Enhetschef   

 41.      Beslut om upphörande av bistånd 
 i  form  av  tillfällig  vistelse  i 

    jourhem, stödboende eller HVB 
   upp till fyra

 månader 

     4 kap. 1 § SoL  Socialsekreterare   

 42.  Beslut  om    framställan till CSN 
 om  ändring  av 

 betalningsmottagare  för 
     studiehjälp när barn är placerad

  utom hemmet 

     2 kap. 33 § SF  Socialsekreterare   

 43.     Beslut om framställan till 
  Försäkringskassan att 

  föräldrapenning som 
     tillkommer förälder under 18 år 

     11 kap. 17 § SFB  Socialsekreterare   

  utbetalas till 
    annan person eller nämnden 

 44.     Beslut om framställan till 
  Försäkringskassan om 

    utbetalning av bostadsbidrag till 

     98 kap. 11 § SFB  Socialsekreterare   

  annan person
  eller nämnden 

 45.     Beslut om framställan till 
   Försäkringskassan om ändring 

   av betalningsmottagare för 
 allmänt 

    16 kap. 18 §,
     106 kap. 6 och 7 

  §§ SFB 

 Socialsekreterare   

 barnbidrag 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

      
     

   
 

  
   
     

        

             
             
          

 
   

        
   

        

          
 

   

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

14(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
46. Beslut om att underrätta 

Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära 
folkpension och
barntillägg 

1-3 §§ Kungörelse 
(1962:393) 

Socialsekreterare 

47. Yttrande till åklagarmyndighet
eller polis 

11 § LUL Socialsekreterare 

Dödsbo 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
48. Beslut om att överlämna 

förvaltning och avveckling 
till 
- dödsbodelägare 
- allmänna arvsfonden 
- god man för bortavarande 

18 kap. 1 § ÄB Dödsbohandläggare 

49. Vård av dödsbos egendom 18 kap. 2 § ÄB Dödsbohandläggare 
50. Förvalta och avveckla dödsboet 18 kap. 2 § ÄB Dödsbohandläggare 
51. Föranstalta om bouppteckning 20 kap. 2 § 2 st. 

ÄB 
Dödsbohandläggare 

52. Beslut om att göra eller inte göra
dödsboanmälan till Skatteverket 

20 kap. 8a § ÄB Dödsbohandläggare 

53. Beslut om att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
Begravningslag 

Dödsbohandläggare 



 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

      
           
       

     
     

 
     

        

    
   
       
       
   

 
     
     
     
     

 
 
 

 
 

  

  
     
     
  

      
 

 
 

  
 

  
  

      
      
  

      
 

 
 

  
 
 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 15(35) 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
54. Inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
55. Beslut om att utredning inte ska 

inledas, att inledd utredning ska 
läggas ned eller att inledd 
utredning 
inte ska föranleda någon åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

56. Beslut om försörjningsstöd 
- enligt riksnorm 
- enligt riksnorm + 15 000 kr 
- enligt riksnorm + 30 000 kr 
- under riksnorm 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § SoL 
4 kap. 3 § SoL 
4 kap. 5 § SoL 

Socialsekreterare 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Enhetschef 

57. Hyresskuld 
- upp till tre månader 
- upp till sex månader 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Arbetsutskott AU protokoll 

58. El-skuld 
- upp till 10% av pbb 
- upp till 50% av pbb 
- därutöver 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Arbetsutskott AU protokoll 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

16(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 59.      Beslut om ekonomiskt bistånd i 

   samband med placering, 
    omplacering eller flyttning från 

     familjehem eller hem för vård 
  eller boende 

     4 kap. 1 § SoL  
 
 
 

  

   - enligt riktlinjer 
  - därutöver 

 Enhetschef 
 Verksamhetschef 

 60.     Beslut om ekonomiskt bistånd 
       utöver vad som anges 4 kap. 1 

  § SoL. 
 -       upp till 35 % av pbb 
 -       upp till 75 % av pbb 
 -     upp till 1,5 pbb 
 -  därutöver 

     4 kap. 2 § SoL  
 

 Socialsekreterare 
 Enhetschef 

 Verksamhetschef 
 Arbetsutskott 

  
 
 
 
 

  AU protokoll 
 61.         Avslag på beslut enligt 4 kap. 2 §

 SoL 
     4 kap. 2 § SoL  Enhetschef   

 62.       Beslut med villkor om praktik eller
  kompetenshöjande åtgärd 

     4 kap. 4 § SoL  Socialsekreterare   

 63.      Beslut om vägrat eller nedsatt 
   försörjningsstöd i samband 

     med villkor om praktik eller
  kompetenshöjande åtgärd 

     4 kap. 5 § SoL  Enhetschef   

 64.      Beslut om ekonomiskt bistånd till      4 kap. 2 § SoL  Dödsbohandläggare   
   begravningskostnader och utgifter 

    i omedelbar anslutning till 
 dödsfallet 

 65.      Beslut om återkrav om ekonomiskt       9 kap. 1 och 2 §§  Socialsekreterare   
 bistånd  SoL 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

      
   

 
        

   
 

        

      
     
     

   

        

      
 

        

    
     

     
 

   

        

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

17(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
66. Beslut att föra nämndens talan 

i förvaltningsrätten i ärenden 
om 
återkrav för ekonomiskt bistånd 

9 kap. 3 § SoL Verksamhetschef 

67. Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 8 kap. 1 § SoL 
9 kap. 1 § SoL 

9 kap. 4 § SoL 

Enhetschef 
Enhetschef 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
68. Godkännande av 

faderskapsbekräftelse 
1 kap. 4 § FB Socialsekreterare 

69. Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap. 9 § FB Socialsekreterare 

70. Beslut om att inleda utredning 
om fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. § 1 FB Enhetschef 

71. Beslut om att återuppta nedlagd
faderskapsutredning 

2 kap. 1 § FB Enhetschef 

72. Inhämta upplysningar från 
modern och andra personer och 
begära biträde av socialnämnd i 
annan 
kommun vid utredning 

2 kap. 4 § FB Socialsekreterare 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

18(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 73.       Bereda den som antages vara far 

     till barnet tillfälle att erkänna 
     2 kap. 5 § FB  Socialsekreterare   

 faderskapet 
 74.     Verka för att blodundersökning

  äger rum 
     2 kap. 6 § FB  Socialsekreterare   

 75.      Beslut om att inleda utredning 
      om någon annan man än den 
      som är gift med barnets moder 
  kan vara 

     2 kap. 9 § FB  Enhetschef   

   far till barnet 
 76.        Beslut om att väcka och föra talan 

    i mål om faderskap 
    3 kap. 5 § 
   2 st. och 
     6 § 2 st. FB 

 Socialsekreterare     I samråd med enhetschef  

 77.     Beslut om att godkänna 
    föräldrars avtal om vårdnad, 

  boende och 

      6 kap. 6 §, 14a §
      2 st. 15a § 2 st.

 FB 

 Socialsekreterare   

 umgänge 
 78.      Beslut om att ej godkänna 

    föräldrars avtal om vårdnad 
 och 

      6 kap. 6 §, 14a § 
     2 st. 15 § FB 

 Enhetschef   

 umgänge 
 79.    Lämnande av upplysningar 

     till tingsrätt i vårdnads- och
 umgängesmål 

     6 kap. 19 § FB  Socialsekreterare   

 80.       Beslut att utse utredare i vårdnad 
   umgänge och boende 

      6 kap. 19 § 2 st.
 FB 

 Enhetschef   

 81.     Lämnande av upplysningar inför
    interimistiskt beslut i tingsrätt 

     6 kap. 20 § FB  Socialsekreterare   

 82.     Godkänna avtal om att 
   underhållsbidrag skall betalas 

 för 

      7 kap. 7 § 2st. FB  Socialsekreterare   

     längre perioder än tre månader 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

      
    

      
 

   

     
  

   

    
     

  
   

     
  

   

    
      

     
  

  

     
  

   

    
      
     

 
   

        

    
    
 
    

        
 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

19(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
83. Beslut om medgivande till adoption

av barn med hemvist utomlands 
6 kap. 12 § SoL Arbetsutskott AU protokoll 

84. Beslut om återkallelse av 
medgivande till adoption av 
barn 
med hemvist utomlands 

6 kap. 13 § SoL Arbetsutskott AU protokoll 

85. Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande 

6 kap. 14 § SoL Arbetsutskott AU protokoll 

God man och förvaltare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
86. Anmälan till överförmyndare 

om behov av god man eller 
förvaltare 
behöv för någon 

5 kap. 3 § p. 
1 SoF 

Biståndshandläggare 

87. Anmälan till överförmyndare 
om att någon inte längre 
behöver god 
man eller förvaltare 

5 kap. 3 § p. 
2 SoF 

Enhetschef 

88. Anmälan till överförmyndare 
om att en förälder inte kommer 
att förvalta sitt barns egendom 
på ett 
betryggande sätt 

5 kap. 3 § p. 
3 SoF 

Enhetschef 

89. Anmälan till överförmyndare 
att person som omfattas av LSS 
är i behov av förmyndare, 
förvaltare 
eller god man 

15 § p. 6 LSS Biståndshandläggare 

90. Anmälan till överförmyndare 
att förmyndare, förvaltare eller 
god 
man inte längre behövs 

15 § p. 6 LSS Enhetschef Nästkommande 
sammanträde 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
        

     
   

 
    

    
     

  
 

      
     

    
    

 
  

 
 

      
    

    
   

  

    
     

   
 

 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

20(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
91. Yttrande i ärende om 

förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har 

11 kap. 16 §
2 st. FB 

Socialsekreterare 

Lex Sarah 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 

92. Utreda inkommen Lex Sarah 
rapport om missförhållande 
eller 
påtaglig risk för missförhållande 

14 kap. 6 § 
SoL 24 e § LSS 

SAS Avvikelse-
rapport 

93. Beslut om att avsluta utredning 
av inkommen Lex Sarah rapport 

14 kap. 6 § 
SoL 24e § LSS 

Verksamhetschef 
Biträdande verksamhetschef 

Avvikelse-
rapport 

94. Anmälan enligt Lex Sarah till 
IVO om ett allvarligt 
missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett 
allvarligt missförhållande 

14 kap. 7 § 
SoL 24 f § LSS 

Förvaltningschef Nästkommande 
sammanträde 
Avvikelse-
rapport 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

      
             

   
      

      
   

 
    

  

 

      
   

 

    
  

  

      
 

   
     

 
  

  

     
     

 
   

   
     

 
  

  

      
     
    

 
   

   
     

   

      
       

    
   

   
     

 
  

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 21(35) 

LSS 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
95. Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Beslut om personkrets-

Tillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del av 
beslut om insats enl. 9 § 
LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet 
kan följaktligen inte heller
överklagas särskilt 

96. Beslut om personlig assistans i 
avvaktan på Försäkringskassans
beslut 

9 § LSS Enhetschef 
Biträdande verksamhetschef 

97. Beslut om biträde av personlig
assistent 

7 § och
9 § p. 2 LSS 

Enhetschef 
Biträdande Verksamhetschef 

98. Beslut om tillfälligt utökat 
behov av personlig assistans vid 
tillfällig
försämring i hälsotillståndet 

7 § och 
9 § p. 2 LSS 

Enhetschef 
Biträdande Verksamhetschef 

99. Beslut om ekonomiskt stöd för 
att bekosta tillfälligt utökat behov 
av personlig assistent vid 
tillfälligt
försämring i hälsotillståndet 

7 § och 
9 § p. 2 LSS 

Enhetschef 

100. Beslut om tillfälligt utökat behov 
i form av ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent i
samband med resa 

7 § och 
9 § p. 2 LSS 

Enhetschef 
Biträdande Verksamhetschef 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

22(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 101.     Beslut om ledsagarservice för 

    ungdom/vuxen över 13 år 
 -   enligt riktlinjer 
 -   utöver riktlinjer 

     9 § p. 3 LSS  

Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 102.    Beslut om semester-/rekreations-
  /rehabiliteringsresa med

 ledsagarservice 

     9 § p. 3 LSS  Verksamhetschef/Biträdande 
 verksamhetschef 

  

 103.       Beslut i form av biträde av 
  kontaktperson för 
    ungdom/vuxen över 13 år 

 -   enligt riktlinjer 
 -   utöver riktlinjer 

   7 § och 
     9 § p. 4 LSS 

 
 

Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 104.      Beslut i form av avlösarservice 
  i hemmet 

 -   enligt riktlinjer 
 -   utöver riktlinjer 

  7 § och  
     9 § p. 5 LSS 

 

Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 105.     Beslut i form av 
   korttidsvistelse utanför det 

  egna hemmet 
 -   enligt riktlinjer 
 -   utöver riktlinjer 

  7 § och  
     9 § p. 6 LSS 

 
 
Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 106.     Köp av plats för 
   korttidsvistelse hos annan 

 anordnare 

  7 § och  
     9 § p. 6 LSS 

 Verksamhetschef/Biträdande 
 verksamhetschef 

  Nästkommande 
 sammanträde 

 107.       Beslut i form av korttidstillsyn för 
       skolungdom 13 – 21 år utanför det 

     egna hemmet i anslutning till 
    skoldagen samt under lov. 

 -      Efter kl. 18:00 och helger 

  7 § och  
     9 § p. 7 LSS 

 
 

 Biståndshandläggare
  Biträdande verksamhetschef 

 
 
 

  Motsvarande nattis 

 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 

23(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 108.       Beslut om boende i familjehem för

   barn och ungdomar 
  7 § och  
     9 § p. 8 LSS 

 Arbetsutskott    AU protokoll 

 109.      Beslut om bostad med särskild 
     service för barn och ungdom 

  7 § och  
     9 § p. 8 LSS 

 Arbetsutskott    AU protokoll 

 110.      Beslut om bostad med särskild 
   service för vuxna 

  7 § och  
     9 § p. 8 LSS 

 Enhetschef   

 111.      Beslut om daglig verksamhet för 
    personer i yrkesverksam ålder 

    som saknar förvärvsarbete och 

  7 § och  
      9 § p. 9, 10 LSS 

 Biståndshandläggare   

 inte 
  utbildar sig 

 112.     Beslut om att utbetala 
   assistansersättning till annan 

      person än den som är berättigad 
 till 

   11 § LSS    Enhetschef för personlig 
 assistans 

  

 insatsen 
 113.    Beslut om återbetalningsskyldighet    12 § LSS  Enhetschef   
 114.     Förhandsbesked om rätt till 

      insats enligt LSS för person som 
  inte är 

     16 § 2 st. LSS  Biståndshandläggare   

   bosatt i kommunen 
 115.      Beslut om avgift från föräldrar 

        vars barn är under 18 år och får 
       omvårdnad i ett annat hem än det 

   20 § LSS
   5 § FLSS 

   43-44 §§ SoF 

 Verksamhetschef/Biträdande 
 verksamhetschef 

  

 egna 
 116.       Beslut om att anmäla behov av 

    ersättning för personlig assistent 
 till 

     5 § 2 st. LASS  Biståndshandläggare   

 försäkringskassan 
 117.      Beslut om upphörande av insats 

  enligt LSS 
  Biståndshandläggare   

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

      
           

  
  

      
     

 

    
  

 

  

    
    

 

    
  

 

  

     
   

       

   
 

 

     
   

  
 

   
 

 

  
   

 
 

        

     
   

       

     
    

 
   

        

     
   

 
    

        

     
 

      

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 24(35) 

LVM 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
118. Beslut att inleda utredning 7 § LVM Socialsekreterare i samråd 

med enhetschef 
119. Beslut att inte inleda utredning, 

eller att lägga ned inledd 
utredning 

7 § LVM Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
beredskap 

120. Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
beredskap 

121. Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård 

11 § LVM Arbetsutskott AU protokoll 

122. Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM Ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot av 
Arbetsutskott 

Anmälan till 
nästkommande 
AU 

123. Underställa 
förvaltningsrätten beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 

15 § LVM Socialsekreterare 

124. Beslut om att omedelbart 
omhändertagande ska upphöra 

18 b § LVM Enhetschef 

125. Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra 
en 
missbrukare till läkarundersökning 

45 § p. 1 LVM Socialsekreterare 

126. Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
till 
ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § p. 2 LVM Socialsekreterare 

127. Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

      
     

   
       

      
 

       

   
 

 

     
    
     

 
  

 
  

  
 

 

     
  

 
 

      

     
 

 

      
   

   
  

  
    

     
 

  
 

 

       
      

  

      
   

    
 

  
    

     
 

  
 

 

        
     

      
   

    
 

  
    

     
 

  
 

 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 25(35) 

LVU 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
128. Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård 
4 § LVU Arbetsutskott AU protokoll 

129. Beslut att återkalla ansökan om 
vård 

4 § LVU Arbetsutskott AU protokoll 

130. Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU Johanna Bergsten 
Håkan Svensson 
Maritza Villanueva Contreras 

Ordförande, 
Vice ordförande, 
Ledamot 
i arbetsutskottet 

Anmälan till 
nästkommande 
AU 

131. Besluta att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
förlängd 
utredningstid 

8 § LVU Enhetschef 

132. Beslut om upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande 

9 § 3 st. LVU -Arbetsutskott 
-Ordförande, vice ordförande 
eller annan ledamot 
av Arbetsutskott 

Om arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
får beslut fattas av annan 
delegat. 

Anmälan till 
nästkommande 
AU 

133. Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 

11 § 1 st. LVU -Arbetsutskott 
-Ordförande, vice ordförande 
eller annan ledamot av 
Arbetsutskott 

Om arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
får beslut fattas av annan 
delegat. 

Anmälan till 
nästkommande 
AU 

134. Beslut att den unge får vistas i 
sitt eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st. LVU -Arbetsutskott 
-Ordförande, vice ordförande 
eller annan ledamot av 
Arbetsutskott 

Om arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
får beslut fattas av annan 
delegat. 

Anmälan till 
nästkommande 
AU 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

26(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 135.     Beslut rörande den unges 

   personliga förhållanden i d
     mån beslutet ej är att hänfö

   11 § 1
    och 2 st. LVU 

 en 
  ra till 

     11 § 4 st. LVU  Socialsekreterare   

 136.       Övervägande om vård med stöd av 
     2 § LVU fortfarande behövs 

     13 § 1 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 137.         Prövning om vård med stöd av 3 § 
   LVU fortfarande behövs 

     13 § 2 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 138.      Övervägande om att ansöka om 
 flyttningsförbud 

    13 b § LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 139.     Beslut om umgängesbegränsning i 
   avvaktan på socialnämndens 

 beslut 

     14 § 2 st. p. 
  1 LVU 

   Ordförande, vice ordförande 
   eller annan ledamot 

  av Arbetsutskott 

   Anmälan till 
 nästkommande 

  SN enskilda 
 140.    Beslut om hemlighållande 

     av vistelseort i avvaktan på 
  socialnämndens beslut 

     14 § 2 st. p 
  2 LVU 

   Ordförande, vice ordförande 
   eller annan ledamot 

  av Arbetsutskott 

   Anmälan till 
 nästkommande 

  SN enskilda 
 141.     Övervägande av beslut om 

  umgängesbegränsning eller 
  hemlighållande av 

 vistelseort 

     14 § 3 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

  fortfarande behövs 
 142.       Beslut om att vården ska upphöra    21 § LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 
 143.     Beslut om uppföljning vid 

   upphörande av LVU-vård 
    21 b § LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 144.     Beslut om regelbunden kontakt 
   med särskild kvalificerad 

     22 § 1 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

   kontaktperson eller behandling 
 i 

  öppna former 
 145.      Prövning av om beslut om 

   regelbunden kontakt med 
  särskild kvalificerad 

     22 § 3 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

    kontaktperson eller behandling i 
  öppna former

  fortfarande behövs 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 

27(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 146.     Beslut om att regelbunden 

   kontakt med särskild kvalific  erad 
     22 § 3 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

  kontaktperson eller behandli
    öppna former ska upphöra 

  ng i

 147.     Ansökan hos förvaltningsrätten om 
 flyttningsförbud 

   24 § LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 148.    Övervägande om flyttningsförbud
  fortfarande behövs 

     26 § 1 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 149.      Beslut om att flyttningsförbud skall 
 upphöra 

     26 § 2 st. LVU  Arbetsutskott    AU protokoll 

 150.   Beslut om 
 tillfälligt 

 flyttningsförbud 

     27 § 1 st. LVU   Ordförande, vice 
   ordförande eller annan 

  ledamot av 
 Arbetsutskott 

   Anmälan till 
 nästkommande 

 AU 

 151.     Beslut om att tillfälligt
   flyttningsförbud ska upphöra 

     30 § 2 st. LVU  Verksamhetschef   

 152.   Beslut om 
  umgängesbegränsning efter 

   beslut om flyttningsförbud
   eller tillfälligt flyttningsförbud 

   31 § LVU  Verksamhetschef   

 153.    Beslut om läkarundersökning, 
      att utse läkare samt plats för

 läkarundersökning 

     32 § 1 st. LVU  Socialsekreterare   

 154.     Beslut att uppmana till 
   provtagning inför umgänge 

    32 a § LVU  Arbetsutskott      AU protokoll 

 155.     Beslut att uppmana till 
    provtagning vid upphörande av 

 vård 

    32 b § LVU  Arbetsutskott      AU protokoll 

 156.    Beslut att begära 
   polishandräckning för att 

  genomföra läkar-
 undersökning 

     43 § p. 1 LVU   Ordförande, vice 
   ordförande eller annan 

  ledamot av 
 Arbetsutskott 

   Anmälan till 
 nästkommande 

 AU 

 157.    Beslut att begära 
   polishandräckning för att 

     genomföra beslut om vård eller 
    omhändertagande med stöd av 

     43 § p. 2 LVU   Socialsekreterare i 
   samråd med enhetschef 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen
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TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 28(35) 

Utlämnande av allmänna handlingar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
158. Beslut om utlämnande av allmän 

handling 
2 kap. TF Den som har handlingen i sin 

vård 
Frågan om utlämnande ska 
hanteras skyndsamt 

159. Beslut att inte utlämna 
allmän handling eller del av 
allmän 
handling, inklusive förbehåll 

6 kap. 2-3 §§ OSL
2 kap. 14-15 §§
TF 

Enhetschef 

160. Beslut om utlämnande av 
allmän handling till statliga 
myndigheter för statistiska- eller 
forsknings-
ändamål, inklusive förbehåll. 

12 kap. 5-6 §§ 
SoL 

Verksamhetschef 

161. Beslut om att pröva begäran om 
utlämnande av patientjournal 
eller 
uppgifter ur en patientjournal 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Vuxna 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
162. Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
163. Beslut om att utredning inte ska 

inledas 
11 kap. 1 § SoL Enhetschef 

164. Beslut om att inledd utredning ska 
läggas ned eller att inledd 
utredning
inte ska föranleda någon åtgärd 

11 kap. 1 SoL Socialsekreterare 

165. Beslut om individstöd 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
166. Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 
i egen regi 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

167. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 



 
 
 

 
 
 
 
 

29(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 168.     Beslut om förordnande och 

   entledigande av kontaktperson 
     4 kap. 1 § SoL  Socialsekreterare   

 169.   Beslut om     
omkostnadsersättning till 

 kontaktperson 
 -   Enligt SKL:s rekommendationer 
 -  Därutöver 

  

 
 Socialsekreterare 

 Arbetsutskott 

 

  AU protokoll 

 170.     Beslut om upphörande av 
 biståndsinsats 

     4 kap. 1 § SoL  Socialsekreterare   

 171.        Beslut om bistånd i form av vård 
    (placering/omplacering) i hem för 

    vård eller boende, stödboende 
  eller familjehem. 

     - upp till 3 månader 
    - över 3 månader 

     4 kap. 1 § SoL  
 
 

 Enhetschef 
 Arbetsutskott 

  
 
 
 

  AU protokoll 
 172.      Beslut om upphörande av bistånd 

     i form av vård (placering/ 
      omplacering) i hem för vård eller 

   boende, stödboende eller 
 familjehem. 

     4 kap. 1 § SoL  Socialsekreterare   

 173.     Beslut om arvode och     
 omkostnadsersättning 

  till familjehem 
 -   Enligt SKL:s 

rekommendatione 

 

 Enhetschef 

 r  Verksamhetschef 
 -  Därutöver 

 174.     Beslut om lönekompensation för
 familjehem 

  Arbetsutskott   

 175.        Beslut om bistånd i form av stöd-      4 kap. 1 § SoL  Enhetschef   
 kontrakt 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

      
              

       
     

     
 

 

        

      
     

 
   

     
     

   

      
   

  
   

      
 

  

  

       
  

 
   

      

  

  

      
   

 
   

      

  

  

            
    

  
   

      

  

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

30(35) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
176. Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel 
4 kap. 1 § SoL Enhetschef 

Äldre och funktionshindrade 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
177. Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
178. Beslut om att ej inleda utredning/ 

inledd utredning ska läggas ner 
eller att utredning inte ska 
föranleda 
åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Enhetschef 

179. Beslut om bistånd i Timrå 2 kap. 8 § SoL Enhetschef 
kommun till personer som inte 
är 
bosatta i kommunen 

4 kap. 1 § SoL 

180. Beslut om bistånd i form 
av personlig omvårdnad 
enligt riktlinjer 

- Utöver riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggar 
e Enhetschef 

181. Beslut om bistånd i form av 
serviceinsatser enligt 
riktlinjer 

- Utöver riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 
Biståndshandläggar 
e Enhetschef 

182. Beslut om bistånd i form 
av avlösning enligt 
riktlinjer 

- Utöver riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 
Biståndshandläggar 
e Enhetschef 

183. Beslut om anhörigbidrag 4 Kap. 1 § SoL Enhetschef 
184. Beslut om ledsagning 

enligt riktlinjer 
- Utöver riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 
Biståndshandläggar 
e Enhetschef 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

31(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 185.       Beslut om bistånd i form av 

  korttidsvistelse enligt 
 riktlinjer 

 -   Utöver riktlinjer 

     4 kap. 1 § SoL  
Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 186.       Beslut om bistånd i form av 
  korttidsvistelse/Hospice enligt

 riktlinjer 

     4 kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare   

 187.        Beslut om bistånd i form av särskilt 
 boende 

     4 kap. 1 § SoL  Enhetschef   

 188.    Beslut om medboende/parboende      4 kap. 1 § SoL  Enhetschef   
 189.      Beslut om boende på specifik 

 enhet 
     4 kap. 1 § SoL  Enhetschef   

 190.       Beslut om bistånd i form av 
  kontaktperson enligt 

 riktlinjer 
 -   Utöver riktlinjer 

     4 kap. 1 § SoL  
Biståndshandläggar 
  e Enhetschef 

  

 191.      Beslut om nedsättning av eller 
    befrielse från debiterad avgift 

 inom 

     4 kap. 2 § SoL  Avgiftshandläggare   

   äldre- och handikappomsorg 
 192.    Beslut om avgift      8 kap. 2 § SoL  Avgiftshandläggare    Debiteringslista hos

 handläggare 
 193.      Jämkning av avgift för hemtjänst,

    service, omvårdnad samt boende 
     8 kap. 2 § SoL  Avgiftshandläggare    Debiteringslista hos

 handläggare 
 194.       Beslut om köp av plats i 

    annan kommun eller hos 
  Arbetsutskott    AU protokoll 

 annan 
 vårdgivare 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 

        

 
 

 

      
     

     
   

   

          

     
    

    
     

   
  

          

      
     

     
 

    

     
  

    

 

    
 

      
     

     
    

 
    
     

     
     
  

 
 

 
 

   

      
    
   

 
    
     

     
     

   

 
 

 
 

  
 

  
 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 32(35) 

Överflyttning av ärende till eller från annan kommun 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
195. Beslut om överflyttning av 

ärende till annan kommun, samt 
mottagande/avvisande av ärende 
från annan kommun 

2 a kap. 10 § SoL Verksamhetschef Nästkommande AU 

196. Beslut om ansökan till 
Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om överflyttning 
av ärende till annan kommun 
samt yttrande i
sådant ärende 

2 a kap. 11 § SoL Verksamhetschef Nästkommande AU 

197. Beslut om överklagan av IVO:s 
beslut i fråga om överflyttning 
av ärende från annan kommun 
samt 
yttrande i sådant ärende 

16 kap. 4 § p. 
5 SoL 

Arbetsutskott AU protokoll 

Överklaganden, yttranden och anmälningar 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Återrapportering 
198. Beslut om polisanmälan vid 

misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre 
brott 
- Beslut att polisanmäla 
- Beslut att inte polisanmäla 

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 18 a -23 
§§ OSL 

Enhetschef 
Förvaltningschef 

Nästkommande AU 

199. Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten 
och brott mot 
bidragsbrottslagen 
- Beslut att polisanmäla 
- Besluta att inte polisanmäla 

12 kap. 10 § SoL,
10 kap. 2 § OSL, 
6 § BL 

Enhetschef 
Förvaltningschef 

Nästkommande 
sammanträde 
Brott mot 
bidragsbrottslagen
återrapporteras inte 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

33(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 200.        Beslut om att föra talan i ärende 

     eller mål vid allmän domstol 
     10 kap. 2 § SoL  Förvaltningschef   Nästkommande 

 sammanträde 
 eller 

 förvaltningsdomstol 
 201.       Beslut om att utse ombud för 

     att föra nämndens talan vid 
     10 kap. 2 § SoL  Förvaltningschef   Nästkommande 

 sammanträde 
 allmän 
   domstol eller förvaltningsdomstol 

 202.    Avvisande av ombud    14 § FL    Ordförande eller vice 
 ordförande 

  Nästkommande 
 sammanträde 

 203.      Anmälan om behov av offentligt
 biträde 

    3 § lagen om 
  offentligt biträde 

 Socialsekreterare   

 204.     Yttrande över ansökan om 
   rättshjälp genom offentligt 

    biträde samt yttrande över
 kostnadsberäkning 

    3 § lagen om 
  offentligt biträde 

   och 7 § 
 förordning 

   om off. biträde 

 Enhetschef   

 205.     Prövning av att överklagande 
       skett i rätt tid och avvisning av 

     överklagande som kommit in för 
 sent 

   45 § FL    Delegat i ursprungs-
 beslutet 

  

 206.     Beslut huruvida omprövning skall
 ske 

  Enhetschef   

 207.     Omprövning av beslut och 
 yttrande 

  Enhetschef   

 208.       Beslut om att avge yttrande till 
     domstol när den som begått 
    brottslig gärning kan bli 
 föremål 

     31 § 2 st. BrB  Enhetschef   

    för vård enligt LVM 
 209.       Beslut om att avge yttrande i

 körkortsfråga 
     3 kap. 8 § och 
     5 kap. 2 § KF 

 Socialsekreterare   

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 

34(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 210.       Beslut om att avge yttrande till

     domstol i tvist om efternamn 
   45 § Namnlagen  Socialsekreterare   

 211.       Beslut om att avge yttrande till 
   passmyndighet vid utfärdande 

    av pass utan vårdnadshavares
 medgivande 

    3 § 2 st. 
passförordninge 
 n 

 Socialsekreterare   

 212.       Beslut om att avge upplysningar i
 vapenärende 

  Socialsekreterare     Endast om den enskilde 
  lämnat samtycke 

 

 213.       Beslut om att lämna uppgifter till
 smittskyddsläkare 

     6 kap. 9 § SmittsL  MAS   

 214.     Beslut om anmälan enligt
 smittskyddslagen 

     6 kap. 12 § SmittsL  MAS   

 215.     Överklagande och yrkande om 
   inhibition när förvaltnings-

    domstol har ändrat beslutet 

     10 kap. 1-2 §§ SoL 
   27 § LSS 

 
 
 

  

   och ursprungsbeslutet har 
     fattats av delegat, samt yttrande 

   i sådana ärenden 

 

 
 -    Dom i förvaltningsrätt 
 -    Dom i kammarrätt 

 Enhetschef 
 Verksamhetschef 

 216.    Överklagande, yrkande om 
    inhibition samt yttrande till 

   förvaltningsdomstol i ärenden 
 när 

     10 kap. 1-2 §§ SoL 
   27 § LSS 

 Arbetsutskott    AU protokoll 

    ursprungsbeslutet fattats av nämnd 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
 
 

 
 
 
 
 
 

35(35) 

 Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning  Återrapportering 
 217.   Brådskande överklagande, 

    yrkande om inhibition eller 
   yttrande när förvaltningsdomstol 

    har ändrat beslutet och 

     10 kap 1-2. §§ SoL 
     6 kap. 39 § KL 

  Ordförande, vice 
   ordförande eller annan 

   ledamot av Arbetsutskott 

  Nästkommande 
 sammanträde 

   ursprungsbeslutet fattats av 
   nämnd, när nämndens 

    avgörande inte kan avvaktas 
 218.     Yttrande till förvaltningsdomstol i

 LVU-ärenden 
  Arbetsutskott   

 219.      Vid begäran, avge yttrande till 
    Inspektionen för vård och 

   11 § LSSF 
     13 kap. 5 § SoL 

 Verksamhetschef 
  Biträdande verksamhetschef 

   Nästkommande nämnd 

 omsorg
 (IVO) 

 220.    Avge yttrande till
 Arbetsmiljöverket 

  Verksamhetschef 
  Biträdande verksamhetschef 

   Nästkommande nämnd 

 221.     Anmälan till Datainspektionen om 
 personuppgiftsincident 

   Artikel 33 GDPR  Förvaltningschef    Nästkommande nämnd 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
  

 
    

 
 

          
  

 
 

     
 

1 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-24 SN/2023:7 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Redovisning av socialnämndens uppdrag, februari 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige 
och myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2023 02 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



       

   

 

   

      
     

      
       

 

   

       
  

    
      

        
    

    
  

 

   

      
      
 

 

   

      
    

     

  

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 1(6) 

Diarienr: SN/2023:7 Redovisning t o m: 2023-02-28 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
1. Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen 
för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter 
(ÄOC). 
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla mindre 
effektiva boenden när det nya centret är klart. 

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara 2025 Pausad 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla 
nämndspecifika styrdokument och 
författningssamling till de nya riktlinjerna. 
Översynen ska vara genomförd senast 31 december 
2026. 
5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och 
tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för 
styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan 
och budget 2023-2025. 

§ 191 2021-11-29 2021:275 Sara dec-26 Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
3. Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder 
som beviljats stöd från kommunakuten med anslag 
från kammarkollegiet. 

§ 191 2022-11-28 Sara 2024 Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
4. Uppdra till samtliga nämnder att till 
kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma 
med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade 
åtgärder. 

§ 191 2022-11-28 2022:178 Sara mars Avslutas SN 2023-03-15 



       

   

       
     

       
  

    

   

    
      

      
   

       
     

 

   

        
      

   

 

   

       
     

     
    

        
       

     

  

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 2(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
5. Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska 
inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 2023-
2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i 
delårsrapport och årsredovisning. 

§ 191 2022-11-28 2022:163 Sara feb 
maj 
sep 
feb-24 

Pågår SN 2023-02-21 § 28 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
6. Tillfälligt pausa investeringen Äldreomsorgscenter 
utifrån det nya uppkomna ekonomiska läget. Platsens 
lämplighet med detaljplan ska fortsätta utredas men 
projektering och byggförberedande åtgärder 
pausas. Investeringen ska prövas på nytt i processen 
för verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026. 

§ 191 2022-11-28 2022:34 Sara VP-24 Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
7. Uppdra till socialnämnden och AB Timråbo att, om 
möjligt, förtäta och öka antalet platser på 
kommunens nuvarande särskilda boenden. 

§ 191 2022-11-28 2022:34 Sara Pågår 

KF Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens 
förslag: 
10. Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till 
kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera 
förslag på verksamheter och tjänster inom 
respektive nämnds verksamhetsområde som vi 
tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag 
ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska 
värdet och effekt samt en verksamhetsmässig 
konsekvensanalys. 

§ 191 2022-11-28 2022:178 Sara mars Avslutas SN 2023-03-15 



       

       
   

      
     

    
   

     
  

 

    

       
     
    

 

   

    

       
     

     

 
        

  
      

 
       

  
     

     

        
    

         
 

  
   

  
   

   
   

    
      

   
   
   

 
   

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 3(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med 
Centralköket från och med 
2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till 
ett mer kostnadseffektivt avtal med bibehållen 
kvalitet. 

§ 72 2019-05-22 Sara Pågår Avtalet är uppsagt. Möten 
pågår, avvaktar förslag till 
avtal. 
Ny chef till SN 210615. 
Återrapportering hösten -22. 
Fortsätter 2023. 

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef 
att: 
1. Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och 
möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i 
närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt 
Äldreomsorgscenter byggs. 

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Separat möte planeras. 

SN Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef 
att: 

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Hösten 2021, ev på distans 

2. Bjuda in Mitthem för att informera om 
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen. 

SN Socialnämnden beslutar: § 8 2021-02-09 2021:17 Sara 21-jun Pausad Avtal undertecknat. 
1. Godkänna Avtal om genomförande av nytt 
Äldreomsorgscenter med Timråbo. 

2022:34 Status 2021-04-27 § 58 
Projektledares rapport med 

2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att 
underteckna avtalet. 
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden 
senast i juni. 

tidsplan 2021-06-15 § 95. 
Status 2021-10-12 § 146. 
Status 2021-12-14 § 176 
Uppföljning fas 1, beslut om 

4. Statusrapport avseende projektet och ekonomiskt 
läge lämnas till socialnämnden minst vartannat 
sammanträde. 
5. Inför övergång till ny fas görs en större 
uppföljning för godkännande av Socialnämnden. 

fas 2 till KF 2022-02-15 § 12 
Status 2022-04-26 § 60 
Status 2022-06-21 § 91 
Status 2022-10-18 § 133 
KF-beslut 2022-11-28 

6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den om paus i projektet. 
fortsatta processen. 



       

 
      

     
   

 
 

    
 

    

 
  
       

    
    

     
     

    
 

    
 

       
     

     
      

      

  

    
 

      
    

     
       
   

  

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 4(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Länsgemensam familjehemsorganisation § 10 2022-02-15 2022:31 Sara Nov Pågår Start GFO blev först i 
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en 
uppföljning av anslutning till en gemensam 
familjehemsorganisationen i november 2022. 

maj -23 november, uppföljning 
planeras till efter 6 mån. 

SN Socialnämnden beslutar. 
1. Godkänna sammanställningen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att från och med 
genomförandet av utökat antal hemtjänstgrupper 
lämna en kostnadssammanställning halvårsvis till 
socialnämnden över de utökade kostnaderna och 

§ 97 2022-06-21 2022:120 Sara/ 
Marie 

sep Pågår Ny organisation igång från 
februari 2023. 

effektivitetsvinsterna som redovisats i översynen av 
hemtjänsten. 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 

§ 116 2022-09-20 2022:69 Sara/ 
Johan 

mars Avslutas SN 2023-03-15 

2. Uppdra till förvaltningschef att analysera ifall det 
finns kostnader som felaktigt redovisas som 
missbruksvård som ska redovisas som kostnader 
kopplade till psykisk hälsa eller annan verksamhet, 
såsom våld i nära relation eller LSS. 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 

§ 116 2022-09-20 2022:258 Sara/ 
Johan 

mars Avslutas SN 2023-03-15 

3. Uppdra till förvaltningschef att utreda organisation 
och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, 
integration och arbetsmarknad. I denna utredning 
ska även feriearbete för ungdomar somt externa arenor 
för arbetsmarknadsåtgärder ses över. 



       

    
 

       
    
    

       
    

  

    
 

        
     

   

 
 

 

    
 

      
    

     
    

  

    
 

       
    

       
       

    
    

 
 

 

  
 

       

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 5(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
4. Uppdra till förvaltningschef att bistå Kultur- och 
tekniknämnden i analys och eventuell 
omförhandling av externa hyresavtal. Ambitionen 
ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan 
att äventyra standard på boendena. 

§ 116 2022-09-20 2022:72 Sara mars Avslutas SN 2023-03-15 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
5. Uppdra till förvaltningschef att göra en analys och 
översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende 
inför nästa års hyresförhandling. 

§ 116 2022-09-20 2022:73 Sara/ 
Mats A. 

mars Avslutas SN 2023-03-15 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
6. Uppdra till förvaltningschef att göra en 
genomlysning av bemanning och kostnadsläge 
inom vård- och omsorgsboenden samt återkomma 
med förslag på särskilda åtgärder. 

§ 116 2022-09-20 2022:70 Sara/ 
Marie 

mars Avslutas SN 2023-03-15 

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024) 
Socialnämnden beslutar: 
7. Uppdra till förvaltningschef att under 2023 utreda 
befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), för att kunna påvisa 
möjlig ambitionssänkning när det gäller 
biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda 
lagstiftningar. 

§ 116 2022-09-20 2022:71 Sara/ 
Linda och 
Madeline 
S. 

mars Avslutas SN 2023-03-15 

SN (Ny samverksanstruktur Hälsam) 
Socialnämnden beslutar: 
2. Uppdra förvaltningschefen att bemanna och delta i 
samverkan. 

§ 174 2022-12-14 2022:61 Sara Pågår 



       

 
      

       
     

  
      

    

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2023 Sid 6(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Socialnämnden beslutar: 
1. Uppdra till förvaltningschefen att analysera om 
Hemtjänstindex är relevant för vår kommun och om 
det speglar nuvarande verksamhetsplans indikator för 
analys och uppföljning. 
2. Uppdra förvaltningschefen att rapportera analysen i 
samband med verksamhetsplan för socialnämnden 
2024. 

§ 176 2022-12-14 2022:291 Sara/ 
Marie 

okt Pågår 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
  

 
    

 
 
     

 
          
            
         

 
 

1 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-24 SN/2023:3 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Anmälan om beslut enligt delegation, februari 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

Lokalvårdsavtal T12, HSV, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-15. 
Lokalvårdsavtal T12, hälso- och sjukvård, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-16. 
Lokalvårdsavtal Ungdomsmottagning, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2023-02-20. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
  

 
    

 
    

        
 

       
 

 
    

            
 
 

1 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2023-02-24 SN/2023:2 

socialnämnden 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Inkomna skrivelser och meddelanden, februari 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

Lägga ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2023-02-20. 
Socialförvaltningens skyddskommitté; SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal, 
2023-02-20. 

Funktionsrätt Sverige samt RFSU 
Föräldraskap på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige, rapport. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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