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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
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 Pernilla Ullberg 2023-02-02 SN/2023:17 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Information om Barns brukarmedverkan 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. Barns 
brukarmedverkan är viktig för utvecklingen av verksamheten. 
 
Socialsekreterare Elina Hannus presenterar Timrå kommuns arbete kring Barns brukarmedverkan i 
samband med sammanträdet. 
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Årsredovisning 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ekonomienheten har i samråd med förvaltningsledningen sammanställt en verksamhetsberättelse för 
socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning. 
Controller Jonas Lundgren och förvaltningschef Sara Grape Junkka deltar i samband med 
sammanträdet för information om årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2023 
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras (2022)  

  Johanna Bergsten (2023) 

Förvaltningschef:  Sara Grape Junkka 

  

Socialnämnden är till ansvarsområdet ett av kommunens två största, och är 
uppdelad på tre verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), 
Äldreomsorg och hälso- sjukvård (ÄO/HSL) samt  Stöd och omsorg (SO). 

Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 
deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.” 

Reglemente för socialnämnden anger: 

1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.  

2 §  

 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om socialnämnd 

 Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården  

 Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn 
enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01 

 Fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal 
med staten 



 
 

 Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen 
i kommunen 

 Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt 
skuldsaneringslagen (2006:548) 

Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera 
till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  



 
 

Bidrag till mål och uppdrag 

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

  

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att 
påverka sitt eget liv och samhällslivet  

Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt 
eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr 
socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens jobb.  

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:  

- Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av 
grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas 
behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.  

- Skapa fler bostäder med särskild service LSS, där den enskilde tillförsäkras goda 
levnadsvillkor och erhåller det stöd och den service hen behöver i sin dagliga 
livsföring  

Uppföljning:  

Utveckla daglig verksamhet:  

Verksamheten i de nya lokalerna är i gång. Under hösten utvärderades 
verksamhetens utformning och innehåll efter flytten till nya lokaler och vissa 
justeringar har skett efter det.   

Effekt: I och med att verksamheten flyttade till nya, större lokaler har samtliga 
beslut om daglig verksamhet LSS kunnat verkställas inom lagstadgad tid om 3 
månader. En positiv effekt som flytten medfört har varit möjligheten att hålla 
öppet med avgränsning i olika delar av lokalen för att inte samla för stora grupper 
tillsammans men ändå erbjuda sysselsättning i mindre skala utifrån deltagarnas 
behov och individuella förutsättningar. 

 

 

 



 
 

Skapa fler bostäder med särskild service LSS:  

Första juli 2022 startade Bryggargatans servicebostad. Boendet är ett så kallat 
trapphusboende där personal finns tillgänglig dygnet runt i en separat 
personallägenhet och de boende har varsina egna lägenheter belägna i samma 
trapphus. I dag finns sex stycken lägenheter för boende och samtliga är uthyrda.  
Målet med tillskapandet av de nya boendeplatserna är att möjliggöra verkställandet 
av insatsen inom lagstadgade 3 månader. Eftersom att antalet ansökningar fortsätter 
att stiga har målet inte nåtts, men ett större antal boendeplatser har minskat 
kötiden avsevärt.  Andra alternativ till egna platser är köp av extern plats vilket är 
kostsamt ur ekonomiskt perspektiv men som även innebär att den enskilde som 
beviljats insatsen tvingas lämna kommunen då inga externa utförare inom LSS 
finns i Timrå. I förlängningen kan det även bli aktuellt med vite om kommunen 
inte kan verkställa insatsen och den enskilde får vänta för länge på boendeplats.  

Effekt: Verkställande av 6 nya boendebeslut vilket innebär att verksamheten inte 
behöver riskera viten eller ytterligare externa köp av boendeplatser. Den enskilde får 
sina behov av boendeplats tillgodosett.  

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet  

Socialtjänstlagen § 1 syftar till att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Inom 
individ och familjeomsorgen arbetar man dels för att kompensera för de faktorer 
som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom LSS ska 
goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter en del 
både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar man aktiv 
med ett re-habiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge som möjligt 
ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett rehabiliterande 
förhållningssätt.  

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:  

- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet 
att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor  

- Äldreomsorgslyftet (statsbidrag möjliggör för personal inom vård och omsorg att 
läsa på betald arbetstid) Detta möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få 
adekvat utbildning  

 



 
 

 

Uppföljning:  

TUFF(träning, utbildning, fallförebyggande):  

Under 2022 har två TUFF-grupper genomförts på vårterminen och två TUFF-
grupper under hösten, totalt 40 deltagare.  

Precis som tidigare år har grupperna träffats en gång i veckan och upplägget har 
bestått av föreläsningar, social samvaro samt träning för att öka benstyrka och 
förbättra balans. Träningen har anpassats efter deltagarnas förutsättningar och har 
riktats mot att vara effektiv i vardagsnära situationer. Deltagarna har även fått 
träningsprogram att utföra i hemmet samt blivit introducerade till de 
träningsfilmer som ligger på timra.se. 

Förutom personal från Rehab och Räddningstjänsten har även personal från 
hemtjänsten varit behjälpliga under träffarna. 

Effekt: Träningseffekten av både balans och benstyrka har mätts och utvärderats 
genom validerade tester på deltagarna. Så gott som samtliga deltagare har fått 
förbättrad, i några fall bibehållen, effekt på både balans och benstyrka efter 
genomgången TUFF. Detta i kombination med teoretisk kunskap gör att projektet 
bidrar till att minska fall, olyckor och ohälsa.  

Utvärderingen från deltagarna visar på en hög grad av nöjsamhet av upplägget och 
de lyfter fram den lyckade kombinationen av teori och praktisk träning samt 
betydelsen av den sociala samvaron. Genom den närvarande hemtjänstpersonalen 
får vi även en spridning av fallförebyggande kunskap ut i hemtjänstorganisationen, 
vilket kan ge gynnsam effekt även för personer som inte deltar i TUFF.  

Äldreomsorgslyftet:  

Sedan hösten 2020 har totalt 16 medarbetare studerat färdigt till undersköterska 
genom äldreomsorgslyftet. För närvarande är det 9 medarbetare som studerar på 
betald arbetstid. Medel från äldreomsorgslyftet används även till att finansiera 
vikarier för de som deltar i språkutvecklingsprojektet.   

Effekt: Äldreomsorgslyftet bidrar till att säkra kompetensförsörjningen då fler 
medarbetare blir undersköterskor vilket även stärker kvalitén inom den vård som 
ges. Att finansiering finns för att medarbetare kan kombinera arbete och studier 
med bibehållen lön underlättar att fler väljer att studera. 

 



 
 

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med 
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik 

Socialnämnden ansvarar för uppdraget tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden, kultur och tekniknämnden samt kommunstyrelsen.  

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och 
unga samt unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social 
problematik. Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i 
Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv. 

•Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig 
upptäckt och proaktiva insatser.  

•Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att 
barn och unga far illa.  

Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska socialförvaltningen verka 
för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med 
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. 
Kompetensutvecklingsinsatser kommer även fortsättningsvis att riktas speciellt mot 
de som arbetar med barn i yngre åldrar. Samverkan kommer även ske med barn 
och unga där det redan identifierats ett behov av samverkan mellan skola och 
socialtjänst för att stödja barnet/ungdomen och vid behov även stöd till 
vårdnadshavare. Ett fokus kommer att vara på hemmasittare, barn och unga som 
inte kommer till skolan.  

En välfungerande skolgång och möjligheter till att utföra fritidsintressen är två av 
de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika att hamna i ett utanförskap. 
För att åstadkomma detta kommer kultur- och teknikförvaltningen att hålla en 
dialog med kommunens föreningar inom ramen för det nybildade föreningsrådet 
där frågor som Friskare Ungdom, sommarläger på Tolvösand, samt en möjlig 
framtida verksamhet för att tillhandahålla utrustning till barn och unga för att 
möjliggöra en aktivare fritid. Socialförvaltningen kommer att delta utifrån sin 
målgrupps behov samt annan möjlig samverkan kring framtida insatser.  

Uppföljning:  

Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med kultur och 
teknikförvaltningen för att hitta metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka och 
motverka social problematik kopplat mot kommunens fritidsaktiviteter via Pangea. 
Detta genomförs genom att kultur och teknikförvaltningen har rekryterat en 
socionom till verksamheten.   



 
 

Målet för arbetet är att: 

 Främja samverkan mellan Kultur och teknikförvaltningen och 
Socialförvaltningen för att tidigt upptäcka social problematik.    

Övriga pågående aktiviteter: 

 Projektet skolsocionom tillsammans med Barn och 
utbildningsförvaltningen startades under hösten 2022. Följeforskning 
planeras av MIUN.  

 En lokal överenskommelse är skriven med BUP kring orosanmälning vid 
inläggningar. 

 SKIP-samordnare handleder förskolor i socialtjänstens arbete. 

 Enhetschefer deltar på skolans proffesionsnätverk. 

 Familjebehandlare deltar på föräldragrupper varannan vecka på BVC. 

 Fältverksamheten utökas  

 Det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs i samverkan med barn och 
utbildningsförvaltningen.  

Socialnämnden har varit delaktig i arbetet med framtagandet av en ny 
länsgemensam samverkansmodell med regionen samt länets skolförvaltningar. Den 
nya Samverkansstrukturen heter HälSam (Hälsosam samverkan) och beslut om att 
ställa sig bakom den nya politisk samverkansstruktur togs av socialnämnden 21 
juni, socialnämnden har 16 december fått information om samverkansstrukturen 
på tjänstemannanivå och gett i uppdrag till förvaltningen att bemanna samverkan. 

Effekt: Att tidigt upptäcka social problematik och normbrytande beteende är 
avgörande för att kunna sätta in proaktiva insatser och förhindra att medborgare 
blir långvariga ärenden inom individ och familjeomsorgen. En ökad samverkan 
medför att hela systemet kring den behövande medborgaren kan sluta upp och 
tillsammans utföra de insatser som krävs för att ge de bästa förutsättningarna att 
lyckas. 

 

 

 



 
 

 

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende 

Nära vård För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen 
ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska 
utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden krävs en 
omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på lokal, 
regional och nationell nivå.  

I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram en 
gemen-sam målbild för en God och nära vård i Västernorrland 2030. Målet är att 
våra invå-nare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.  

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i 
vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer 
till-gänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och 
förutsätt-ningar. Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära 
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna 
inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida 
vårdbehoven.  

Hemtjänsten Behovet av att se över arbetssätt och organisation inom hemtjänsten 
då fler äldre har behovet av ökade insatser samt för att möjliggöra att fler äldre kan 
bo kvar hemma längre. Uppdraget innefattar både verksamhetensorganisering men 
också biståndsbedömning, planering och utförande. Fokus kommer att ligga på att 
titta om områdesindelningen, nattpatrullens organisation samt att försöka få en 
jämnare tidsplanering av insatserna så att det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. 
Uppdraget ska även innefatta att utreda hur digitala trygghetstjänster kan bidra till 
förändrat arbetssätt och effektivitet.  

Demensutveckling Satsa på ökad kompetens om demenssjukdomar och 
utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så sätt få en bättre 
vård för individen samt se över arbetssätt och behov av särskilda demens 
avdelningar.  

Äldreomsorgscenter – ÄOC För att tillgodose behovet av fler boendeplatser för 
framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre planera för ett nytt 
Äldreomsorgscenter (ÄOC).  

IOP- Äldres ensamhet Målsättningen med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) 
är att minska den ofrivilliga ensamheten hos de äldre inom kommunen. 
Socialförvaltningen arbetar i samverkan med ideella organisationer för att finna ett 



 
 

sätt att bryta isolering och genom gemensamma krafter identifiera och bjuda in 
äldre personer som upplever ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i 
samhällslivet.  

LSS – bostad med särskild service Genom att utreda möjligheten att i 
planeringen av fler bostäder med särskild service, beakta boende som uppnått hög 
ålder och därigenom och deras ändrade behov av stöd och omsorg men även hälso- 
och sjukvårdsinsatser.  

Uppföljning:  

God och Nära Vård 

Arbetet kring en God och Nära vård pågår fortsatt för full både nationellt, 
regionalt men framförallt lokalt inom Timrå kommun. 

Utbildningen ”Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ” och utbildningen 
”Demens och hur man bemöter personer med demenssjukdom” startade upp under 
mars månad och har sedan pågått under hela året. Det innebär att all ordinarie 
personal samt vikarier på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten har 
erbjudits möjlighet till utbildning inom respektive område.  

I början av maj startade projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” upp. Projektet är 
ett samarbete med regionen, Premicare och Timrå Kommun. Syftet med projektet 
är genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt kunna 
stödja och vårda äldre i hemmet i högre utsträckning för att öka tryggheten och 
minska undvika bara inläggningar i sluten vården. Utifrån de positiva effekter som 
kommit genom de nya arbetssättet har projektet förlängts och kommer att fortsätta 
även under det första halvåret under 2023. 

Med utgångspunkt i den interna översynen av rutinen för SIP i kommunen pågår 
ett arbete att tillsammans med region Västernorrland införa arbetssättet SIP på 
distans. Under året har ett fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för 
SIP på distans pågått, både internt och tillsammans med region Västernorrland och 
Premicare. 

Planering av implementering pågår av det digitala instrumentet Cybmed på alla 
särskilda boenden. Idag finns den digitala utrustningen endast på ett äldreboende, 
Strandbo. Önskan med CybeMed är att skapa en digital plattform där integrerad 
medicinteknik kan utföra effektiva digitala undersökningar och bedömningar. 
Under hösten har ett utforskande arbete pågått tillsammans med Premicare där 
kommunen och Premicare tillsammans ser över hur ett välfungerande arbetssätt 
med CybeMed som arbetsverktyg kan se ut. 



 
 

Med start i oktober erbjöds 20 medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet att 
utveckla sina språkkunskaper i svenska genom en digital utbildningssatsning med 
inriktning på yrkessvenska för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen som sker 
med hjälp av det digitala verktyget Lingio genomförs individuellt med möjlighet 
till gruppträffar och handledning av SVA-lärare och språkhandledare. 

Effekt: Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för 
bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra 
brukare. Samma gäller med den ökade kunskapen från rehabiliterande 
förhållningssätt som ger verktyg att stötta brukarna till att bibehålla och förbättra 
sina förmågor för att längre kunna leva ett självständigt liv. Proaktiv digifysisk 
seniorvård och CybeMed ökar dels digitaliseringen men ger framförallt ett närmare 
samarbete mellan huvudmännen för en god och nära vård för den enskilde. 

Demensutveckling 

Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin. 
Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i 
så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt 
man har till dessa platser. En uppdragsplan för demensutvecklingen på vård- och 
omsorgsboenden har tagits fram. Den fördjupade kartläggning som genomförts 
inom ramen för uppdraget under hösten har visat på fortsatt behov utredning av 
förutsättningar och behov kopplat till utformning och införande 
demensavdelningar. 

Under 2022 anordnades utbildningar i demens för all ordinarie personal samt 
vikarier vid vårds- och omsorgsboenden. 

I linje med demensutvecklingsuppdraget och ambitionen om att skapa meningsfull 
vardag och en god livskvalitet för individer med demens har beslut fattats under 
hösten om att köpa in det digitala verktyget Tovertafel som möjliggör anpassad 
aktivering utifrån individens egna förutsättningar och förmågor.  

Effekt: Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för 
bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra 
brukare. Med särskilda demensavdelningar kan vi erbjuda bättre stöd för personer 
med demenssjukdom. Genom införande av demensavdelningar kan vi också 
erbjuda ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde 
välja mellan olika inriktningar i verksamheten. 
 
Hemtjänsten: 



 
 

Översynen av hemtjänstens organisation är genomförd och den identifierar en 
omfattande och komplex verksamhet med ökade volymer som resulterade i en ny 
organisation. Verksamheten är nu uppdelad på sex geografiskt indelade grupper och 
planeras att driftsättas i mars 2023.  

Effekt: Mindre grupper innebär en förbättring för personalen i arbetsgrupperna, de 
får färre kollegor och även färre brukare. Detta möjliggör också för en ökad 
kontinuitet för brukarna. En ny organisering möjliggör för cheferna inom 
hemtjänsten att arbeta med ett mer närvarande och coachande ledarskap.  

Äldreomsorgscenter (ÄOC):  
 
Socialnämnden beslutade 15 februari om att godkänna och avsluta fas 1 och 
föreslog kommunfullmäktige att gå vidare till fas 2. Den 28 mars beslutade 
Kommunfullmäktige att socialnämnden, tillsammans med Timråbo, går vidare till 
Fas 2 gällande byggnationen av ett nytt äldreomsorgscenter.  
Fas 2 innehåller bland annat arbete med konstruktionsfrågor, framtagande av 
ritningar och eventuella markköp. En upphandling gjordes men inga anbud 
inkom. Kommunfullmäktige har efter det beslutat att pausa arbetet med 
Äldreomsorgscenter.  

Effekt: Med byggnation av ett Äldreomsorgscenter säkrar vi behovet av 
äldreomsorgsplatser för framtiden. Utformningen kan också möjliggöra för en mer 
resurseffektiv bemanning.   

IOP äldres ensamhet:  
 
Pandemin har till viss del försvårat arbetet. Merparten av  medborgarna  som 
inledningsvis anmält sitt intresse har fått besök av den uppsökande verksamheten, 
ca 10-12  personer, vilket har varit mycket uppskattat. Vissa har  fått fler en ett 
besök. Somliga har dock inte gått att få kontakt med och har därför inte kunnat 
besökas.  
 
Effekt: Syftet med projektet är att bryta isolering och ensamhet för personer i 
målgruppen och det har lyckats bra även om antalet personer som fått besök inte 
varit så många på grund av pandemin. 

LSS – bostad med särskild service:  

I dagsläget pågår färdigställande av mindre förändringar i lokalen på Tallnäs plan 
5, vilka genomförs av fastighetsägaren. Informationsmöten har hållits med samtliga 
företrädare för de personer som idag bor i gruppbostäder som kommer bli berörda 



 
 

av förändringen. En sista förberedelse pågår inför formellt erbjudande om flytt för 
berörda brukare.  

Effekt: Tillskapa fler antal boendeplatser som tillgodoser brukarens behov samt 
möjliggör verkställande i egen regi istället för att riskera viten eller ytterliga köp av 
externa platser.  

 

 

 

Nyckeltal 

Mått År 2022 
Aktualiseringar avseende barn och 
ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, 
antal 
Antal ansökningar och anmälningar 
(ej antal individer) 

1231  st 

Antal besök/kontakter IOP äldres 
ensamhet 

10-12 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%)  

Bemötande 98% (ja/alltid)  
Förtroende 90% (ja, för alla/flertalet i personalen) 
Trygghet 90%( mycket tryggt/ganska tryggt) 
 
Sammantaget 92% nöjdhet 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 

Bemötande (bemötande från personalen, positiva 
svar) 100% 
Förtroende (känner du förtroende för personalen, 
positiva svar) 78% 
Trygghet (tryggt eller otryckt på boendet, positiva 
svar) 86% 

 



 
 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete    

    

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med 
arbetssökande eller blivande arbetssökande, både inom försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en 
arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog 
med näringslivskontoret är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.   

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:   

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter 
som anordnas av näringslivskontoret.  

 - Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.   

Uppföljning:  Medarbetare samt deltagare har och kommer delta på 
företagsfrukostar och företagsbesök som arrangeras av Näringslivskontoret. En 
kompetenskartläggning med Näringslivskontoret, vuxenutbildningen och AF 
genomförs fyra gånger per år. Medel avsattes till sommarlovsentreprenörer enligt 
tidigare års modell.  

Effekt: Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå 
ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. En 
medborgare som bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning ger t.ex. 
följande effekter  

- Mindre eller ingen belastning för försörjningsstöd  
- Blir en resurs för arbetsgivaren som då kan fortsätta utvecklas  
- Medborgarens nätverk påverkas positivt av att denne befinner sig i en agil 

miljö som ett arbete innebär – mindre social problematik och stigmatisering  
- Möjlighet för fler att bidra i samhället och ger skatteintäkter 

Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Fler i arbetet är målet för en stor del av målgruppen både inom 
försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatrins 
dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot 
arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att 
kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt 



 
 

och alla insatser för de arbetssö-kande skall vara kompetenshöjande. Det är många 
aktörer inom och utanför kom-munen som aktivt behöver delta i arbetet. 
Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för 
att nå gemensamt resultat.  Socialnämnden till inriktningsmålet genom att:   

- Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda 
till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och 
samhällslivet. Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.  

- Ta fram en handlingsplan för språk och inkludering i verksamheterna   

- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder 
inom förvaltningens ordinarie verksamheter    

 - Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmark-
nadsåtgärder inom övriga förvaltningar 

Uppföljning:  

Processen vägen till egen hållbar försörjning är satt och alla insatser som ges till 
målgruppen bedrivs med tanken att medborgaren ska uppnå en egen hållbar 
försörjning utan behov av försörjningsstöd via studier, arbete eller andra sociala 
trygghetssystem. Tillsammans med näringslivet har det tagits fram lokala jobbspår 
som möjliggör för arbetssökande att få ett arbete samt tillgodoser företagens och 
kommunens behov av kompetens t.ex. inom servicevärd, hotell och vård.  

Under hösten beviljades en ansökan tillsammans med Region Västernorrland där 
man från Tillväxtverket beviljades medel till ett projekt för att kunna arbete med 
validering inom socialförvaltningens verksamhet inom arbetsmarknadsfrågor.  

Effekt: Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå 
ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. En 
medborgare som bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning ger t.ex. 
följande effekter 

 Mindre eller ingen belastning för försörjningsstöd 

 Blir en resurs för arbetsgivaren som då kan fortsätta utvecklas 

 Medborgarens nätverk påverkas positivt av att denne befinner sig i en agil 
miljö som ett arbete innebär – mindre social problematik och 
stigmatisering.  

 Bidrar i samhället och ger skatteintäkter 



 
 

Under 2022 har 60 deltagare gått ut i arbete och 25 personer har påbörjat studier. 

  

Språkutvecklingsprojektet 

I februari startades ett språkutvecklingsprojekt genom medel från 
omställningsfonden. En SVA-lärare anställdes som började med att göra en  
kartläggning av förkunskaper och behov hos deltagarna. Undervisningen startade i 
mars med totalt 23 medarbetare från äldreomsorgen. De tränar grammatik, 
ordförråd, meningsbyggnad  blandat med praktiska övningar. Till sin hjälp har 
SVA-läraren en språk- och yrkeshandledare som säkerställer vårdsvenskan och 
skapar autentiska vård- och samarbetssituationer. 

Effekt: Deltagarna har fått fördjupad kunskap i vårdsvenska samt att de fått träna 
och gjort praktiska övningar i olika vårdsituationer. Deltagarna har blivit mer trygg 
och säker i in sin yrkesroll vilket främjar och stärker patient säkerheten. 

Tack vare språkutvecklingsprojektet så lyckades några deltagare att få en 
medicindelegering.  

Marknadsföring och information: Personal från kompetenscenter har träffat alla 
förvaltningar och dialog pågår. Löpande dialog förs med vuxenutbildningen samt 
tillväxt Timrå.  

Effekt: Ju större urval av arbetsplatser ju bättre matchning kan göras för individen, 
och det ökar chansen för den enskilde att samla på sig relevanta erfarenheter för att 
i längden nå en egen försörjning.  

 

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga 
entreprenörer 

Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att en del av medlen för feriearbete 
finansierar sommarlovsentreprenörerna.  Uppföljning: Förvaltningen har 
finansierat årets sommarlovsentreprenörer. Effekt: En tidig ingång i arbetslivet 
bygger ett sammanhang och kompetensutvecklar medborgaren i att förstå 
sammanhanget mellan förvärvsarbete och hur samhället är uppbyggt. Att 
möjliggöra för ungdomar att driva företag ger också bilden av hur karriärvägen 
som entreprenör kan se ut.  



 
 

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Socialnämnden bidrar i den strategiska samhällsbyggnadsprocessen. Representerar, 
bevakar och driver socialnämndens målgruppers behov. 

Socialförvaltningen har fått information om och haft dialog kring det nya 
bostadsområdet Solhöjden. Socialnämnden arbetar tillsammans med Timråbo 
vidare med Fas 2 äldreomsorgscenter 

Effekt: Socialnämnden behöver vara en aktiv del i samhällsbyggande för ett 
växande Timrå. Om vi kan erbjuda en god äldreomsorg, trygga 
uppväxtförhållanden samt goda livsvillkor inom LSS så bidrar vi till ett attraktivt 
Timrå.  

 

Nyckeltal 

Mått År 2021 År 2022 
Antal 
sommarlovsentreprenörer 

15 8 

 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

   

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv  

Socialnämnden bidrar genom att kosten inom stöd, vård och omsorg ska 
bestå av en ökad del ekologiska livsmedel. 

Uppföljning:  

Kostverksamheten har nått nästan hela vägen fram till målet av andel inköpt av 
ekologiska livsmedel vilket ger en positiv effekt på en hållbar 
livsmedelskonsumtion. Det har dock resulterat i att kostnaderna för livsmedel ökat. 
Det kan ändå nämnas att i stort sett alla livsmedelskostnader under året stigit. 

För att bidra till ökad andel ekologiska livsmedel i kosten ska även  gruppbostäder 
LSS ta maten från centralköket, för att säkra en ökad andel ekologiska livsmedel.  

Effekt: Trots det världsläge som varit under 2022 har kostverksamheten lyckats 
nästan hela vägen fram och haft ett inköp av ekologiska livsmedel på 23 %. 



 
 

 

Inriktningsmål: En trygg och attraktiv plats för alla  

För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygg-
het en viktig del.  

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:  

- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig 
och söker aktivt kontakt.  De fältar i samarbete med andra myndigheter och 
kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.  

- Arbete med demens inom särskilda boenden för äldre. ( se under uppdrag: Det 
goda åldrandet)  

- Möjliggöra en så trygg och kvalitetssäker hemtjänst som möjligt (se under 
uppdrag: Det goda åldrandet)  

Uppföljning:  

Socialförvaltningen deltar i Rådet för trygghet och hälsa samt de analysgrupper 
som tillkommer via rådet.  

Socialförvaltningen deltar i att veckovis ta fram en aktuell lägesbild tillsammans 
med skolan, kultur- och teknik, kommunledning, TimråBo samt polis.  

Fältverksamheten har utökats då även vuxenhandläggare nu deltar i fältarbetet för 
att nå målgruppen unga vuxna. En stor del av fältarbetet bedrivs på Timrås 
högstadieskolor.  

Effekt: I rådet för trygghet och hälsa kan en bred lägesbild tas fram där det skapas 
möjlighet för varje aktör att snabbt agera utifrån sitt uppdrag. För 
socialförvaltningen innebär det att vi kan rikta de insatser vi gör för att bidra till 
det trygghetsskapande arbetet samt kunna erbjuda proaktiva insatser där de som 
bäst behövs.  
Att utöka fältverksamheten har möjliggjort att vi kan möta en bredare målgrupp 
och även fånga upp unga vuxna och erbjuda insatser tidigt. 

IOT-testbäddar: 2019 fattades beslut om att äldreomsorgen skulle delta i ett 
forskningsprojekt tillsammans med Mittuniversitetet. Projektet ingår i det 
samverkansavtal kommunen har med universitetet och innebär att verksamheten 
upplåter så kallade testbäddar för forskning, i detta fall med fokus på Trygga hem.  



 
 

Testen är under genomförande på Strandbo vård- och omsorgsboende och har varit 
aktivt sedan juni 2022. Ett antal boende och personal bär armbanden som ingår i 
studien och avser att Mittuniversitetet kan följa data som anonymt insamlas via 
tekniken som prövas. Det har förslutit bra med de armband som är i drift, dock 
har frågan gällande samtycke varit något problematiskt då den etiska prövning som 
genomförts gör gällande att presumtivt samtycke inte kan godtas.  

Effekt: Genom att verksamheten ställer upp som testbädd bidrar 
socialförvaltningen till att kommunen efterlever det avtal om samverkan som finns 
tillsammans med Mittuniversitetet. På lång sikt bidrar verksamheten på detta sätt 
även till att ny teknik tas fram som kan hjälpa socialförvaltningen att tillgodose 
äldre medborgares behov av stöd och service på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.  

Trygg och kvalitetssäker hemtjänst:  

Hemtjänstens planerade omorganisation innebär mindre hemtjänstområden med 
mindre personalgrupper. Detta leder till att brukarna kommer att få en bättre 

kontinuitet när det gäller antalet olika medarbetare de kommer att möta.  

Effekt: Både brukare och personal blir trygga och vi får en högre kvalitet på 
verksamheten. 

Uppdrag: Boendekommunen Timrå 

Påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att minska våld och förtryck 
i nära relationer  

Socialnämnden erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Verk-
samheten ger stöd och hjälp för att underlätta i situationen, tex hjälp till tillfälligt 
bo-ende samt kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.  

Uppföljning:  

Våld i nära relationer 

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret tillsatt en 
tjänst för att övergripande arbeta med kommungemsamma frågor kopplat till våld i 
nära relationer och implementeringen av den regionala handlingsplanen mot våld. 
Tjänsten är stationerad under kommunledningskontoret och socialförvaltningen 
sitter med i styrgruppen samt finansierar del av tjänsten med utvecklingsmedel från 
socialstyrelsen. Ifo har utifrån den regionala handlingsplanen tagit fram en egen 



 
 

handlingsplan. En del i den är att alla nya ärenden screenas för bland annat 
trygghetsfrågor.  

Effekt: Genom den centralt placerade tjänsten görs våldsfrågan till en 
kommunangelägenhet vilket också den regionala handlingsplanen mot våld gör. 
Genom att kommunens alla delar börjar arbete med frågan och på det viset 
förbättrar sitt arbete i tidig upptäckt bedöms behovet av biståndsbedömda insatser 
på socialförvaltningen minska över sikt då medborgarna i ett tidigt skede skall 
erbjudas stöd för att sig ur kontexter och miljöer där våld förekommer.  

En tydlig marknadsföring av platsen Timrå  

Socialnämnden bidrag till marknadsföringen av platsen Timrå genom att erbjuda 
en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt goda levnadsvillkor för 
personer inom LSS-verksamheterna. En viktig del är också att kommunicera goda 
exempel och att marknadsföra arbetsplatsen.  

Uppföljning:  

Arbetsgivarvarumärket:  

Under början på året lyftes Socialförvaltningens verksamheter fram i Timrå 
Kommuns sociala kanaler i arbetet kring att kommunicera och stärka 
arbetsgivarvarumärket. Under två veckor lyftes medarbetarporträtt och berättelser 
från socialförvaltningens verksamheter som goda exempel och för att marknadsföra 
våra olika verksamheter.  

 
Effekt: Utvärderingen av arbetsgivarvarumärksarbetet visar på en god spridning 
och analysen är att arbetet stärkt attraktiviteten som arbetsgivare.  

Arbeta för en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen  

Socialnämnden bidrar genom att bemanna samverkan vid behov. 

 

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida 
generationer  

 

Socialnämnden bidrar till ett miljömässigt och hållbart Timrå genom att:  



 
 

 Se över processer och utveckla fler e-tjänster för att minska 
pappersanvändning  

 Informera och uppmuntra personal att där det är möjligt välja mer 
miljömässiga alternativ, så som elcykel.  

 Att i det fall det är lämpligt, ersätta resor och utbildning med digitala 
möten.  

 Arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kom-
munens fastigheter  

Uppföljning: E-tjänster är ett viktigt steg på vår utvecklingsresa mot ökad digital 
service och till ett miljömässigt och hållbart Timrå. Vi fortsätter att utveckla vår 
digitala service med fler och förbättrade e-tjänster. Vi ser kontinuerligt över 
befintliga e-tjänster samt möjligheter att koppla fler e-tjänster direkt till 
verksamhetssystem och utvecklar nya e-tjänster vid behov. 

Effekt: Ökat antal e-tjänster ger ökade möjligheter för medborgare att skicka in 
ansökan/anmälan vid behov under dygnets alla timmar. Även intern service 
förenklas av lättåtkomliga e-tjänster. 

Hemtjänst:  

I den nya organiseringen av hemtjänst kommer två av totalt sex hemtjänstgrupper 
att tar sig fram till fots. En av dessa grupper kommer att hålla till i centrala Timrå 
och en kommer att vara lokaliserad i eller i närheten av Sörberge. Att förlägga de 
nya hemtjänstlokalerna i anslutning till de geografiska områden där de ska verka 
gör att behovet av bilar minskar då personalen kan promenera mellan brukarna. 

Effekt: Ett mindre behov av bilar minskar miljöpåverkan.  

Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter 

Arbetet för att arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter kommer att ske i dialog med socialnämndens hyresvärdar. 
Arbetet leds av socialförvaltningens lokalsamordnare. 

Effekt: Dialog med socialnämndens hyresvärdar kommer har innletts under 
hösten. 

 

Nyckeltal 



 
 

Mått År 2022 
Antal e-tjänster på förvaltningen 10 externa 5 interna 

 

 

 

 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare  

 

 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet  

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens 
nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och 
nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.  

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre 
utvecklingsområden.  

Det första utvecklingsområdet syftar till att initiera ta fram verksamhetsidé på 
nämndsnivå. Verksamhetsidén förväntas bidra till en etablerad och ökad förståelse 
för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem 
och varför?  

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångs-
punkt från kommunens nya styrning. Syftet är att omhänderta, identifiera och 
skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i 
slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda 
förväntningar och behov av fortsatt utveckling.  

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den 
nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja 
styr-ning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central 
roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning. 

Uppföljning:  

 En verksamhetsidé för socialnämnden har tagits fram och antagits av 
Socialnämnden 



 
 

 Socialnämnden har deltagit i det kommungemensamma arbetet tillsammans 
med samtliga nämnder av framtagandet av ”plattform för ledning och 
styrning” på nämndsnivå. Den 21 juni godkände Socialnämnden ”plattform 
för ledning och styrning” på nämndsnivå.  

 Socialförvaltningen ingår i planeringen av fortsättningen på ”Ledarskap 
utifrån styrmodellens bärande principer”.  

 I medarbetarundersökningen får förvaltningen ett högt betyg vad gäller 
ledarskap, styrning och motivation inom samtliga verksamheter. 
Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet och arbetet känns 
meningsfullt. Cheferna ger medarbetarna förutsättningar och visar 
förtroende för dem. Det som däremot är oroväckande är att den 
arbetsrelaterade utmattningen som fortfarande ligger på en hög nivå och 
även sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen. Andel heltidsanställda ligger 
på samma procentsats under 2022 som 2021 men andel arbetad tid som 
utförs av timavlönade har minskat från 14 till 12 %.  

 

Mått socialförvaltningen 2021 2022 

Sjukfrånvaron, socialtjänsten 7,5 9,2 

Medarbetarengagemang (HME)– Totalindex 79,8 81,3 

Arbetsrelaterad utmattning,  43,9 43,7 

Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade 74% 74% 

Andel arbetad tid som utförs av timavlönade 14% 12% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ekonomi  

Sammanfattning 

För 2022 redovisar socialnämnden ett överskott på 0,1 mnkr. 

Prognosen för helåret visade i delårsbokslutet på en negativ budgetavvikelse på -17,9 
mnkr. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet i oktober att bevilja 
socialnämnden ett tilläggsanslag på 17,8 mnkr. Budgetförstärkning har erhållits för 
externa placeringskostnader på IFO med 12,4 mnkr och LSS med 1,6 mnkr. 
Tillsammans med tidigare beslutade budgetförstärkning på 7,5 mnkr så har 
Äldreomsorgen och HSL tillförts 11,3 mnkr sammanlagt. 

Negativa avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, hälso- och 
sjukvård samt externa placeringar LSS. Positiva budgetavvikelser finns inom individ 
och familjeomsorgen, ledning och stöd samt personlig assistans. 

Driftsredovisning 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Avvikelse 
2022 

Utfall 
2021 

Socialnämnden         
INTÄKTER 81 928 104 641 22 713 105 741 
KOSTNADER (-) -572 522 -595 169 -22 647 -585 859 

NETTOKOSTNADER (-) -490 594 -490 528 66 -480 118 
 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Avvikelse 
2022 

Utfall 
2021 

Hälso- och sjukvård         
INTÄKTER 2 295 4 290 1 994 6 247 
KOSTNADER (-) -40 011 -44 013 -4 001 -40 881 

NETTOKOSTNADER (-) -37 716 -39 723 -2 007 -34 634 
          
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd       
INTÄKTER 2 929 3 442 514 2 357 
KOSTNADER (-) -18 812 -19 574 -762 -18 337 

NETTOKOSTNADER (-) -15 883 -16 132 -248 -15 980 
          
Äldreomsorg - Hemtjänst         



 
 

INTÄKTER 10 219 14 760 4 540 13 732 
KOSTNADER (-) -88 264 -94 518 -6 255 -92 971 

NETTOKOSTNADER (-) -78 044 -79 759 -1 714 -79 239 
          
Äldreomsorg - Särskilt boende         
INTÄKTER 29 211 30 847 1 635 32 848 
KOSTNADER (-) -148 263 -157 056 -8 793 -154 691 

NETTOKOSTNADER (-) -119 052 -126 209 -7 157 -121 844 
          
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.     
INTÄKTER 942 1 008 66 1 148 
KOSTNADER (-) -15 763 -16 980 -1 217 -16 759 

NETTOKOSTNADER (-) -14 821 -15 972 -1 152 -15 611 
          
LSS/SFB Personlig assistans         
INTÄKTER 5 913 6 353 440 6 586 
KOSTNADER (-) -24 918 -23 612 1 306 -24 565 

NETTOKOSTNADER (-) -19 005 -17 260 1 746 -17 980 
          
Övriga verksamheter LSS         
INTÄKTER 8 510 9 185 675 5 559 
KOSTNADER (-) -54 324 -57 276 -2 951 -53 518 

NETTOKOSTNADER (-) -45 815 -48 091 -2 276 -47 958 
          
Individ- och familjeomsorg         
INTÄKTER 21 199 33 716 12 517 36 222 
KOSTNADER (-) -162 999 -166 660 -3 661 -165 548 

NETTOKOSTNADER (-) -141 800 -132 944 8 855 -129 326 
          
Ledning och stöd         
INTÄKTER 710 1 040 330 1 041 
KOSTNADER (-) -16 803 -13 440 3 363 -16 378 

NETTOKOSTNADER (-) -16 093 -12 401 3 693 -15 337 
          
Politisk verksamhet         
INTÄKTER 0 1 1 0 
KOSTNADER (-) -2 365 -2 039 326 -2 210 

NETTOKOSTNADER (-) -2 365 -2 038 327 -2 209 
 

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård 



 
 

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på -
12,0 mnkr 

För att hantera de stora mängder sjukfrånvaro som pandemin medfört samt en tuff 
bemanningssituation under sommarmånaderna, har kostnaderna för bemanningen 
ökat.  

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -2,0 mnkr  

Vikariebrist på sjuksköterskor gör att personalkostnader för sommaravtal och 
hyrsköterskor har ökat. Kostnader för sommaravtal i form av övertidskostnader 
uppgår till 1,5 mnkr. Kostnader för hyrsköterskor uppgår till 1,5 mnkr. 

Intäkter för ersättning av sjuklönekostnader på 0,5 mnkr täcker ökade kostnader 
för vaccination och smittspårning.  

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader 
utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 
0,6 mnkr.  

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -1,7 mnkr 

Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med 4,8 mnkr. Hög sjukfrånvaro 
och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 4,1 mnkr. Ett enskilt 
barnärende som verkställs som hemtjänst har under året genererat en kostnad på ca 
1,2 mnkr. Inskolning av vikarier utan förkunskaper inom vårdarbete gör att 
inskolningstiden blir längre. Brukare med kognitiv svikt bor kvar i ordinärt boende 
längre och kräver utökade resurser med många besök per dag och ibland 
dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på undersköterskor försvårar 
för både schemaläggning samt planering då den kräver att två eller fler personal ska 
vara på samma plats samtidigt. Volymer och vårdtyngd varierar över tid och mellan 
de olika hemtjänstområden, vilket medför att det ekonomiska utfallet varierar 
mellan grupperna. 

Statsbidrag för bland annat Äldreomsorgslyftet och Språkutveckling ersätter 
personalkostnader för 3,3 mnkr, vilket innebär att äldreomsorgslyftet och 
språkutvecklingsprojektet är självfinansierat.  

Kostnaden för Covid -19 uppgår till -2,2 mnkr. Sjuklönekostnader har ersatts med 
0,8 mnkr vilket ger en nettokostnad på -1,4 mnkr. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader 
utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 
3,4 mnkr.  



 
 

Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -7,2 mnkr 

Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med 6,7 mnkr. Hög 
sjukfrånvaro på och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 3,5 
mnkr. Kostnader för extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare 
uppgår till 1,8 mnkr. Lokalernas utformning på en del av enheterna försvårar för 
en resurseffektiv bemanning. 

Under årets första månader var det en stor smittspridning med stort behov av extra 
personal.  

Statsbidrag för bland annat Äldreomsorgslyftet och Språkutveckling ersätter 
personalkostnader för 0,9 mnkr, vilket innebär att äldreomsorgslyftet och 
språkutvecklingsprojektet är självfinansierat.  

Kostnaden för Covid -19 uppgår under året till -2,0 mnkr. Sjuklönekostnader har 
ersatts med 1,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på -1,0 mnkr. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader 
utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 
5,9 mnkr.  

Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar 
ett underskott på -1,2 mnkr 

Under hösten 2021 beslutade Socialnämnden att på grund av lång kö till särskilt 
boende öppna ytterligare sju korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler för 
att kunna ta hem de medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en 
boendeplats. Verksamheten har nu avslutats men personalkostnader som inte är 
budgeterade uppgår till 1,2 mnkr för 2022. 

Kostnaderna för Hospice har ökat och ger ett underskott på -0,5 mnkr. 

Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till -0,4 mnkr. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader 
utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 
1,4 mnkr.  

Stöd och omsorg  

Stöd och omsorg redovisar ett underskott på -0,8 mnkr  

Under hösten har ett nytt serviceboende med sex boendeplatser öppnat. Boendet 
som inte är budgeterat har under året genererat nettokostnader på -1,3 mnkr. 



 
 

Eftersom de lokaler som varit tilltänkta för att starta ett nytt gruppboende LSS 
använts som korttidsboende SoL har boendet inte kunnat starta som planerat. Det 
innebär ett överskott på personalkostnader på 1,8 mnkr. Förseningen av öppnandet 
av det nya boendet har gjort att planerat hemtagande av extern placering inte 
kunnat genomföras. Tillsammans med övriga externa boendeplatserna, visar 
resultatet ett underskott på -4,6 mnkr för externa boendeplatser LSS.  

Verksamheten för personlig assistans redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. 
Överskottet beror på retroaktiv återsökning av särskild momsersättning samt lägre 
bemanning än budgeterat. 

Budgetförstärkning har erhållits för externa placeringskostnader med 1,6 mnkr. 

Individ och familjeomsorgen  

Individ och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 8,9 mnkr 

Placeringskostnaderna för IFO uppgår till -2,4 mnkr trots en budgetförstärkning på 
12,4 mnkr. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer samt några få extremt dyra 
placeringar. Det handlar om ärenden med stor komplexitet, bland annat har två 
placeringar övertagits från LSS för att kunna tillgodose den enskildes behov. Under 
2022 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehoven är 
stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 2 500 kr till 20 
000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt.  

Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 4,0 mnkr, vilket beror på ett minskat 
inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning.  

Personalkostnader för Familjehem i kommunens regi redovisar ett överskott på 1,6 
mnkr. 

Ökade intäkter till IFO i form av statsbidrag, lönebidrag och särskild 
momsersättning bidrar också till överskottet. 

Nettointäkten för Covid -19 uppgår till 0,5 mnkr. 

Budgetförstärkning har erhållits för externa placeringskostnader med 12,4 mnkr. 

Ledning och stöd 

Ledning och stöd redovisar ett överskott på 4,0 mnkr 

Förändring av semesterlöneskulden visar på ett överskott på 1,8 mnkr. 

Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, köp av huvudverksamhet 
samt IT bidrar också till överskottet. 



 
 

 

 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 0,3 mnkr 

Politisk verksamhet gör ett mindre överskott på grund av lägre kostnader för 
arvoden och personal.  

 

 Investeringsredovisning 

Investeringar (tkr)   Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Avvikelse 
2022 

Larm Soc   0 2 862   

Lokalanpassning och inventarier   0 1 587   

Investeringar Soc Budget   6 130 0   

SUMMA   6 130 4 449 1 681 

 

Socialnämnden investeringar uppgår till 4,5 mnkr under 2022. Investeringar för 
trygghetstjänster uppgår till 2,9 mnkr. I beloppet ingår ett investeringsbidrag från 
Kammarkollegiet på 0,3 mnkr. Övriga investeringar avser lokalanpassning för nya 
Hemtjänstlokaler samt möbler och övriga inventarier. 

 

Uppföljning av privata utförare 

Bakgrund 

Enligt socialnämndens plan för uppföljning av privata utförare för 
mandatperioden avgränsas uppföljningen till avtal tecknade med en leverantör av 
konsulentstödda familjehem årligen. Där avtal har tecknats efter 2019-02-25 då 
”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare” antogs av Kommunfullmäktige. Uppföljning ska enligt 
planen ske innan årsbokslut. 
 
Metod 

Utsedd tjänsteperson har med hjälp av avtalscontroller tagit fram uppgifter om 



 
 

vilka leverantörer som använts under 2022, 4 leverantörer hade använts. Därefter 
gjordes ett slumpmässigt urval av en leverantör. Nedanstående frågor besvarades 
sedan av familjehemssekreterare och socialsekreterare som haft kontakt med aktuell 
leverantör. 
 
Frågeställningar 

1. Leverantör 
 
Svar: Nytida Nåjden AB, har använts i samband med fyra placeringar under 
2021. 
 

2. Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några 
ytterligare kostnader uppstått? 
 
Svar: Kostnader har överensstämt, i de fall som kostnaderna har ökat så är 
det på grund av att vi önskat mer stöttning är vi hade begärt från början. 

 
3. Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det 

nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder? 
 
Svar: De har levererat vad som förväntas.  

 
4. Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med? 

 
Svar: De har varit lätta att samarbeta med, täta och bra dialoger. De har 
gemensamt hittat lösningar där behovet har funnits. Efter att de bytte 
familjehemskonsult i oktober har det funnits brister i kommunikationen, 
ett familjehem sa upp sin placering i november men det är oklart om det 
var på grund av brister hos Nytida Nåjden AB eller om det var på grund av 
att den komplexa placeringen som familjehemmet inte orkade med. 
 

  



 
 

Strategier för måluppfyllelse 

Digitalisera 

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande 
befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del i socialförvaltningens 
arbete. De utmaningar som vården, socialtjänsten och äldreomsorgen står inför 
ställer löpande krav på förändring och förnyelse.  

För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste 
socialförvaltningen ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen ger 
möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan leda till att våra 
gemensamma resurser används på ett effektivare sätt. Digitala verktyg ska bidra till 
trygghet och tillgänglighet inom socialförvaltningen.  

För att ge kommunens verksamheter inom vård och omsorg möjlighet att möta de 
enskildas individuella behov av stöd och bidra till bibehållen självständighet så 
långt det är möjligt, har en omfattande upphandling och implementering av nya 
trygghetstjänster genomförts. I begreppet trygghetstjänster ingår bland annat 
trygghetskameror för digital tillsyn, individuellt anpassningsbara trygghetslarm, 
nyckel-fria lås i gemensamhetslokaler på vård- omsorgsboende och 
positioneringslarm till personer både inom våra boendeformer samt i ordinärt 
boende. Sammantaget syftar denna modernisering av kommunens utbud av digitala 
trygghetstjänster och lösningar till att i högre utsträckning ge personer, genom stöd 
från biståndsbedömda insatser och/eller digitala lösningar, möjlighet att på ett 
integritetssäkert sätt få det stöd hen behöver i sin dagliga livsföring.  

Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi 2020 (uppdateras varje år)  

Under 2022 har ett länsgemensamt nätverk för välfärdsteknik startat, nätverket 
samordnas av Kommunförbundet och digitaliseringsrådet. 

Säkra kompetens 

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med 
syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och 
personalförsörjning.  

Några av de insatser som pågår inom förvaltningen:  

Äldreomsorgslyftet 
En stor satsning under 2021-2022 är äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal 
inom vård- och omsorg att kombinera arbete och studier.   



 
 

 

Språkprojektet:  

Projekt som finansieras med omställningsmedel samt äldreomsorgslyftet. Möjliggör 
för personal inom vård och omsorg att läsa svenska med pedagog och kombinera 
med handledning i vårdsituationer.  
 
Yrkesresan 
Socialförvaltningen deltar i samverkansprojektet Yrkesresan som är ett koncept för 
introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Mer än 80 procent av alla 
landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i 
varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Yrkesresan för barn 
och unga startade hösten 2022. Nästa yrkesresa som är under framtagande vänder 
sig till funktionshinderområdet.  

 
Jobbspår  

Målet är att möta arbetsgivares kompetensbehov och genom individcentrerade 
insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden. Socialförvaltningen 
har tillsammans med Vuxenutbildningen, Tillväxt Timrå och Arbetsförmedlingen 
satt syfte och mål med Lokala jobbspår 2023. Syftet med jobbspår är att kunna 
erbjuda lokala arbetsgivare en samordnad och effektiv process som möjliggör 
rekrytering av målgruppen som är inskriven som långtidsarbetslös och aktuell hos 
kommunen, en viktig grupp som kräver samverkan för att nå etablering i 
arbetslivet . Det kvantitativa målet under 2023 är två jobbspår. Jobbspåren byggs 
upp i samverkan med arbetsgivaren och ovan samverkanspartners med 
introduktionsmoduler, branschinformation, yrkesorientering, utbildningsmoduler 
och det arbetsplatsförlagda lärandet. På så vis säkerställer vi att individen får en god 
handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom 
yrkesområdet och korrekt yrkesterminologi. Målsättningen under 2023 är att bygga 
jobbspår i samverkan med arbetsgivare på Systembolaget och inom vård och 
omsorg.  

 

Skapa utveckling 

Fokus under 2022-2024 kommer att fokusera på att implementera Timrå kommuns 
nya styrmodell inom förvaltningen.   



 
 

Arbetet med en god och nära vård kommer att vara tongivande i allt 
utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.  
 
Socialförvaltningens ledning, chefer och alla medarbetare bör löpande sträva efter 
att utveckla verksamheten (genom tillitbaserad styrning). 

Miun: I det nya samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun 
deltar socialförvaltningen i dagsläget i två delar, IOT testbäddar för positionslarm 
inom särskilt boende samt följeforskning på processen arbetssökande samt 
planering för följeforskning på arbetet med skolsocionom. Planering pågår för 
eventuell forskning på målgruppen äldre missbruk.  

Samordningsförbundet  Via samordningsförbundet ingår socialförvaltningen i 
olika projekt för att stärka medborgarens väg till sysselsättning och egen 
försörjning. Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Västernorrland och Härnösands kommun. Exempel på pågående projekt är 
förstärkt samverkan mellan kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling.  

 

Fånga och möta behov 

För att vi på socialförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns till för 
behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en kunskap 
och dialog med brukarna, anhöriga samt andra intressenter för att kunna möta 
behoven och forma insatserna på bästa möjliga sätt.  

Här nedan exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla 
in information:  

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO 

- Brukarundersökning LSS 

- Anhörigträffar  

- Patientsäkerhetsberättelsen 

- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet 

- Brukarpanelen (socialpsykiatri) 

- Samverkansträffar brukarorganisationer 

- Brukarpanel försörjningsstöd 



 
 

- Brukarundersökning FRC 

- Brukarundersökning Familjehem 

- Brukarundersökning utvecklingsboende 

- Barns brukarmedverkan  

Arbeta tillsammans 

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens 
verksamheter för att kunna möta medborgarnas behov. Några viktiga 
samverkansområden som pågår är: 

- En god och nära vård: ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan 
Västernorrlands region samt alla länets kommuner.  

- Socialförvaltningen har en gemensam ledningsgrupp med skolan för att 
skapa en god och effektiv samverkan  

- Socialförvaltningen deltar i Vård och omsorgskollege. Vård- och 
omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, 
fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. 

- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande 
områden; socialchefsnätverket, beredningsgruppen inför social reko, IFO-
chefsnätverket, missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, 
integration, psykiatri, länsgemensam sammanverksgrupp södra för Äldre, 
Barnahus.    

- DUA- Delegationen för unga och nyanlända 

- Rådet för trygghet och hälsa 

- Länsgemensam samverkansstruktur för Region Västernorrland, 
kommunernas skolor och socialtjänster. 

 

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-01-24 SN/2023:1 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Ekonomisk periodrapport per 2022 12 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport  
2. Godkänna rapport om kostnader för Covid  
3. Godkänna rapport om löne- och vikariekostnader  
4. Godkänna volymrappport per december 2022 
5. Avsluta rapportering om kostnader för Covid. 

 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering för perioden, kostnader för Covid, lönekostnader, samt volymrappport. 
Rapport om kostnader för Covid föreslås avslutas från och med 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 12 
Kostnader för covid 2022 12 
Löne- och vikariekostnader 2022 12 
Volymrapport 2022 12 
 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



Socialnämnden
Månadsrapport tom 202212 (tkr) 2023-01-23 08:43

Budget
period

Utfall period Avvikelse
period

Avvikelse
innevarande

månad
Socialnämnden
INTÄKTER 81 928 104 641 22 713 5 296
KOSTNADER (-) -572 522 -595 169 -22 647 9 019

Varav personalkostnader -370 855 -383 325 -12 470 2 756
NETTOKOSTNADER (-) -490 594 -490 528 66 14 315

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER 2 295 4 290 1 994 129
KOSTNADER (-) -40 011 -44 013 -4 001 -659

Varav personalkostnader -30 904 -32 434 -1 530 97
Varav hjälpmedel -5 157 -4 971 187 -18

NETTOKOSTNADER (-) -37 716 -39 723 -2 007 -531

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
INTÄKTER 2 929 3 442 514 78
KOSTNADER (-) -18 812 -19 574 -762 -447

Varav personalkostnader -14 331 -15 431 -1 100 14
NETTOKOSTNADER (-) -15 883 -16 132 -248 -370

Äldreomsorg - Hemtjänst
INTÄKTER 10 219 14 760 4 540 2 242
KOSTNADER (-) -88 264 -94 518 -6 255 27

Varav personalkostnader -80 252 -84 588 -4 337 602
NETTOKOSTNADER (-) -78 044 -79 759 -1 714 2 270

Äldreomsorg - Särskilt boende
INTÄKTER 29 211 30 847 1 635 688
KOSTNADER (-) -148 263 -157 056 -8 793 -195

Varav personalkostnader -106 709 -113 432 -6 723 622
NETTOKOSTNADER (-) -119 052 -126 209 -7 157 492

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER 942 1 008 66 -2
KOSTNADER (-) -15 763 -16 980 -1 217 165

Varav personalkostnader -11 442 -12 263 -822 557
NETTOKOSTNADER (-) -14 821 -15 972 -1 152 163

LSS/SFB Personlig assistans
INTÄKTER 5 913 6 353 440 -152
KOSTNADER (-) -24 918 -23 612 1 306 93

Varav personalkostnader -9 883 -8 775 1 108 105



NETTOKOSTNADER (-) -19 005 -17 260 1 746 -59

Övriga verksamheter LSS
INTÄKTER 8 510 9 185 675 612
KOSTNADER (-) -54 324 -57 276 -2 951 65

Varav personalkostnader -39 180 -36 752 2 428 262
Varav externa utförare LSS -5 829 -10 457 -4 627 1 154

NETTOKOSTNADER (-) -45 815 -48 091 -2 276 677

Individ- och familjeomsorg
INTÄKTER 21 199 33 716 12 517 1 696
KOSTNADER (-) -162 999 -166 660 -3 661 9 237

Varav personalkostnader -64 782 -69 321 -4 539 -239
Varav utbetalning försörjningsstöd -21 400 -17 352 4 048 144
Varav placering familjehem -20 038 -22 248 -2 210 -246
Varav placering instution -22 183 -27 089 -4 907 -946

NETTOKOSTNADER (-) -141 800 -132 944 8 855 10 934

Ledning och stöd
INTÄKTER 710 1 040 330 5
KOSTNADER (-) -16 803 -13 440 3 363 727

Varav personalkostnader -11 171 -8 476 2 695 721
NETTOKOSTNADER (-) -16 093 -12 401 3 693 733

Politisk verksamhet
INTÄKTER 0 1 1 0
KOSTNADER (-) -2 365 -2 039 326 5

Varav personalkostnader -2 202 -1 853 349 14
NETTOKOSTNADER (-) -2 365 -2 038 327 6

Investeringar
Text Budget helår Utfall period
Larm Soc 0 3 147
Invseteringsbidrag Larm Soc 0 -285
Möbler Köpmnagatan 27 0 107
Möbler T10 0 107
Möbler Köpmangatan 14 0 137
Sängar Strandbo 0 103
Sängar Hagalid 0 325
Loklanpassning Köpmang 31 0 808
Investeringar Soc Budget 6 130 0

SUMMA 6 130 4 449



Kostnader för Corona ack dec

Kostnadsslag Tkr

Förbrukningsmaterial 297

Personalkostnad 5 657

Försörjningsstöd 39

Övrigt 788

Summa 6 781



Löner socialförvaltningen



Löner totalt socialförvaltningen 
2021 och 2022
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Hälso- och sjukvård
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 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

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



Äldreomsorg

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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LSS och SFB

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Omsorg om funktionshindrade

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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VOLYMRAPPORT 2022 Bokslut
2020

Utfall
2021

Utfall
JAN

Utfall
FEB

Utfall
MARS

Utfall
APRIL

Utfall
MAJ

Utfall
JUNI

Utfall
JULI

Utfall
AUG

Utfall
SEP

Utfall
OKT

Utfall
NOV

Utfall
DEC

Utfall
2022

Vårddygn hospice 272 537 87 37 0 35 31 27 65 43 21 58 43 79 526 totalt
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 18 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 totalt
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 175 180 171 178 176 178 182 185 187 184 187 186 186 186 182 medel

Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 10 8 10 7 7 8 7 6 5 5 5 5 5 5 6 medel

Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 9 19 20 14 14 4 6 9 7 8 10 7 20 17 11 medel

Brukare i korttidsvård 22 25 30 33 30 22 28 29 28 34 25 31 27 27 29 medel

Brukare med dagvård stängd 10 0 0 9 14 14 18 0 14 15 13 14 10 medel

Brukare med hemtjänst-insatser 552 622 592 607 581 572 573 588 584 575 571 562 571 570 579 medel

Utplanerade hemtjänsttimmar - - 12809 11778 12744 13307 12364 11832 11965 10798 10082 12168 11499 12143 11957 medel

Antal besök hemtjänst, dag och natt - - 45042 41343 44619 42256 43491 42312 43725 38696 35128 42833 39144 41307 41658 medel

LSS Bostad Vuxen -egen regi 42 42 43 44 44 44 44 43 44 44 44 46 46 46 44 medel

LSS Bostad Vuxen -extern regi 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 medel

LSS kö för Bostad 2 3 6 6 6 5 5 9 9 8 7 9 8 8 7 medel

LSS Bostad BoU -extern regi - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 medel

LSS Bostad BoU -elevhem 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 medel

LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 medel

LSS brukare BoU korttidsvistelse 14 10 13 12 14 14 14 11 10 10 10 9 8 8 11 medel

LSS brukare BoU stödfamilj 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 medel

LSS brukare personlig assistans 7 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 9 medel

SFB brukare personlig assistans 26 25 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 24 24 24 medel

LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 medel

LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 75 77 40+34 40+34 40+31 40+31 41+31 42+31 42+31 43+31 42+31 42+30 41+30 41+28 69 medel

SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 29 28 26 26 24 20 20 21 22 22 22 21 20 20 22 medel

SoL psykiatri boende extern regi 4 4 6 6 6 6 6 8 9 8 9 10 11 13 8 medel

SoL psykiatri brukare individstöd 57 54 57 60 61 65 64 64 64 66 64 69 75 79 66 medel

Barn placerade i jourhem 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 medel

Barn placerade i familjehem -egna avtal 29 30 31 30 31 31 32 35 35 35 34 35 34 33 33 medel

Barn placerade i familjehem -konsulentstödda 6 6 5+1 10+1 10+1 8+1 10 10+1 10 9 11 10 8 8 9 medel

Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 12 14 15 15 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 medel

Barn och unga placerade i HVB (även stödb. SiS) 8 12 12 7 7 7 6 6 6 6 6+1 5+1 4+1 5+1 7 medel

Ensamkommande barn och unga (EKB) 10 3 2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 2 medel

Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS) 8 11 20 23 21 20 19 17 19 20 16 18 16 19 19 medel

Klienter i utvecklingsboende -egen regi - - 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 medel

Klienter i skyddat boende VINR 1 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 medel

Klienter i egna skyddslägenheter - - 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 medel

Klienter i arbetsmarknadsåtgärder 86 123 144 141 144 140 138 145 135 128 134 131 128 118 136 medel

Hushåll med försörjningsstöd 232 202 187 195 201 188 187 187 169 164 157 158 173 177 179 medel



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-02 SN/2023:18 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Intern kontroll 2023 - plan 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Fastställa Plan för intern kontroll 2023 
 
Ärendet 
Förvaltningens förslag till Plan för intern kontroll 2023. Förvaltningen har utifrån socialnämndens 
workshop, i samband med nämndens sammanträde den 17 januari 2023, tagit fram ett förslag till 
plan för intern kontroll innehållande en risk- och väsentlighetsanalys samt kontrollpunkter. 
 
Nämndsekreterare Pernilla Ullberg informerar om Plan för intern kontroll 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2023 - förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plan för intern kontroll 2023 - förslag 



 
 

Plan för intern kontroll  
Granskning avser  Metod  

 
Reglemente,  
anvisningar, policy, beslut 

Ansvarig  Gransknings-tillfällen, 
tidsperiod 

Rapportering  

Hot och våld Uppföljning i samband med 
skyddskommitté 
 
Rapportera situationer då våld eller 
hot om våld har förekommit, enligt 
gällande handlingsplan  
 
Gå igenom Hot och våldsplanen 
årligen. 
 

Stella 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplan för att förhindra 
att våld eller hot om våld 
uppstår  

HR- strateg 
 
 
Närmsta chef 
 
 
 
Närmsta chef 

4 ggr/år 
 
 
Löpande under året 
 
 
 
Efter att året har gått 

Maj, September, 
December 
 
Maj, September, 
December 
 
 
December 

Omfattande kris (krig, 
naturkatastrof, extremväder, 
stor olycka, pandemi)  
 
Strömavbrott, IT-haveri, 
omfattande driftstörning på 
mobilnät 

Se över befintliga rutiner. Ta fram 
nya vid behov.  
Säkerställa kännedom om var 
rutinerna finns, förankra dem i 
verksamheten. Arbetet sker i 
samarbete med kommunens 
säkerhetsansvarig och kommunens 
beredskapssamordnare 

Krisledningsplan 
 
 
 
Rutiner för alla 
verksamhetsområden 

Förvaltningschef 
 
 
 
Verksamhetschef 

Löpande Maj, September, 
December 

Kompetensförsörjning  
 
 
 
 
 
Resurser används på ett 
felaktigt sätt 

Genom kartläggning och 
omvärldsbevakning skapa ett 
nuläge, en prognos framåt samt 
åtgärdsplan för kompetensbehovet 
inom verksamheterna.  
 
Analysera den interna 
resursanvändningen. 

Utgår från styrmodellen och 
den förvaltningsgemensamma 
kompetensförsörjningsplanen 
 
 
 
Verksamhetsplan och budget 

HR och 
förvaltningsledning 
 
 
 
 
Närmsta chef 

Löpande 
 
 
 
 
 
Löpande 

Maj, September, 
December 



 
 

 
Risk- och väsentlighetsanalys för Socialnämnden 
 
De steg som ingår i analysen är: 

 
1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål 
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris) 
3. Kvantifiering – om möjligt sätta ett belopp/värde av en viss konsekvens om risken inträffar 
4. Riskhanteringsåtgärder 

 
Riskinventering/-analys 
1. Riskinventering 2. Prioritering 3. 

Kvanti-
fiering 

4. Riskhanteringsåtgärder Tas med i 
internkontroll-
plan, Ja/Nej 

Riskbeskrivning Konsek-
venser 

Sanno-
likhet 

Total 
= 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Ansvarig Föreslagna 
åtgärder 

 

Verksamheten styr inte mot målen i 
Verksamhetsplanen 

3 1 3  Följa Verksamhetsplanen    N 

Kompetensförsörjning 
 
Resurser används på ett felaktigt sätt 

3 
 
2 

3   
 
3 

9 
 
6   

 Kommungemensam styrmodell, antagen 
budget, ekonomiuppföljning/rapporter 

   J 
 

Omfattande kris (krig, naturkatastrof, 
extremväder, stor olycka, pandemi) 
 
Strömavbrott, IT-haveri, omfattande 
driftstörning på mobilnät 

4 
 
 
4 

2 
 
 
3 

8 
 
 
12 

 Krisledningsplan/rutiner    J 

Vattenläcka, avloppsproblem 3 1 3  Krisplan/rutiner    N 
Hot och våld 4 3 12  Handlingsplan våld eller 

hot om våld 
   J 

Obehöriga personer i lokaler 3 2 6  Skalskydd, behörigheter, 
rutiner 

   N 

Ej verkställda beslut 2 3 6  Rapport till IVO, nämnd,  
KS och revisorer 

   N 

Överskriden utredningstid 2 3 6  Kontroll av utredningstider    N 
Felaktiga utbetalningar 3 2 6  Dagliga kontroller av utbetalningar enligt 

framtagen rutin 
   N 

Otillbörlig åtkomst av enskilda 
Ärenden/uppgifter 

4 1 4  Kontroll av loggar och 
behörigheter i Procapita/Lifecare 

   N 



 
 
Riskbeskrivning Konsek-

venser 
Sanno-
likhet 

Total 
= 
K * S 

Belopp/ 
värde 

Befintliga åtgärder Effektivitet Ansvarig Föreslagna åtgärder  

Bristande lämplighetskontroll av 
personal som ska arbeta med barn 

4 1 4  Utdrag ur belastnings- 
registret vid nyanställning/ 
förändring av anställning 

   N 

Bristande egenkontroll vid  
anlitande av externa entreprenörer 

3 1 3  Kontroll av avtalstrohet  Avtalscontroller  N 

Bristande systematisk uppföljning av 
verksamhetens kvalitet 

3 2 6  Arbeta med ny styrmodell, arbeta 
med ledning och styrning inom 
förvaltningen 

   N 

GDPR, brister i Informationssäkerhet 4 2 8  Dataskyddssamordnare, 
dataskyddsombud och 
dataskyddsnätverket 
Säkerställa att all personal har 
fått introduktion/ utbildning i 
GDPR 

   N 

Hög frånvaro/sjukskrivningar 3 2 6  Uppföljning och analys av 
sjukfrånvaro två gånger per år  

 HR    N 

Uteblivna intäkter 3 2 6  Rutiner 
Samverkan med 
överförmyndarkontoret. 

   N 

Basala hygienrutiner,  
medarbetare kan/vet men följer inte 
rutinerna 

3 2 6  Rutiner 
HSL årshjul 

 Enhetschefer 
MAS 

 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Riskmatris 

 
 
 

 
 
 
4 Allvarlig 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
3 Kännbar 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
2 Lindrig 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
1 Försumbar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 1 Osannolik 2 Mindre 
osannolik 

3 Möjlig 4 Sannolik 

 
 
Konsekvens:  
1 = obetydlig för intressenter och kommunen 
2 = liten för intressenter och kommunen 
3 = besvärande för intressenter och kommunen 
4 = allvarlig för intressenter och kommunen 
 
Sannolikhet: 
1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 
2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 SANNOLIKHET 

KONSEKVENS 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2023-02-07 SN/2023:21 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Informationshanteringsplan 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar. 
 
Fastställa reviderad Informationshanteringsplan för år 2023 Socialnämnden. 
 
Ärendet 
Informationshanteringsplan för Socialnämnden fastställdes i nämnd 2021-12-14 § 187 för år 2022, 
och ersatte då den tidigare Dokumenthanteringsplanen. Informationshanteringsplan ska enligt 
kommunstyrelsens beslut revideras årligen. 
 
Informationshanteringsplanen är upprättad enligt klassificeringsstruktur utarbetad av SKR och 
Riksarkivet som en grund för registrering. Denna struktur baseras på de processer i vilka 
informationen flödar och är inte beroende av organisationstillhörighet. 
 
Då det är processerna i vilken informationen flödar som är det primära, fastställs de delar som är 
gemensamma för alla nämnder, lednings- och stödprocesser, av kommunstyrelsen. I övrigt är det 
respektive styrelse/nämnd som äger beslutet att fastställa sin egen Informationshanteringsplan. 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad informationshanteringsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan 2023 Socialnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2023 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



 

Informationshanteringsplan 
Timrå Kommun 

2023 Socialnämnden 
Fastställd 2023-02-21 § -- 
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Kommunstyrelsen har beslutat att informationshanteringsplanerna ska revideras årligen. 
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Personakter 1

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

PERSONAKTER Personakter bevaras i 
Västernorrlands län.

Arbetsmarknad Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 2 år efter avslutad åtgärd. Kopior 
av beslut, dokumentation under 
åtgärd/insats. Dokumentation 
registreras huvudsakligen digitalt, 
undertecknade handlingar förvaras 
fysiskt.

Integration
(LMA, Bosättning)

Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Journalanteckningar 26:1 OSL Ja Ja Ja

IFO
- Barn och familj
- Vuxen
- Försörjningsstöd

Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Dokumentation som visar ansökan, 
utredning, beslut, insatser samt 
uppföljning rörande enskild. 5 år 
gäller efter senaste anteckning. 
Akter samordnas med övriga IFO.

26:1 OSL Känsl. 
uppg.

Ja Ja

Dödsbo Närarkiv Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Handläggare Vissa uppgifter och utredningar 
görs i Lifecare.
Mappar i personnummerordning 
lämnas idag till CA e 1 år, bör 
gallras e 5 år?!? AH kollar

26:1 OSL Ja Ja Ja

HSL Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 3 år 3 år Led. Personal Avslutad och rensad akt
lämnas till registrator, som 
levererar till centralarkiv

25:1 OSL Ja Ja Ja

Handläggning
-Socialtjänstlagen, SoL (stöd 
och omsorg, äldreomsorg) 
-Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade , LSS 
(stöd och omsorg)

Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Dokumentation som visar ansökan, 
utredning, beslut, insatser samt 
uppföljning rörande enskild. 5 år 
gäller efter senaste anteckning. 
SoL- akter hanteras av 
handläggningsenheten och gäller 
främst äldreomsorg.
Mesta dokumentationen hanteras 
digitalt, fåtal fysiska handlingar. 

26:1 OSL Känsl. 
uppg.

Ja Ja

Digitalt söks förekomst eller handlingar ut per person med hjälp av personnummer, kundnummer eller namn.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Fysiska mappar ordnade efter personnummer. 
Samlar utredningar, beslut, intyg m fl handlingar  registrerade enligt klassificering.



3.2.1 Samhällsskydd o beredskap 2

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav på 
reg.

3.2.1.7 Hantera krisstöds-
bemanning
POSOM

Posom-ansvarig handläggare är 
Enhetschef Anhörigstöd.

Beredskapsplan Plan Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Gemensam för Sundsvall, Timrå, 
Ånge

? Nej - Nej

Handlingsplan Plan Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Gammal, att skrivas om ? Nej - Nej

Minnesanteckningar Protokoll Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Lokala Posom-gruppen, eller kopia 
från Länsstyrelsen

? Nej - Nej

Informationsmaterial Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Listor samt blanketter i posom- 
väskor

? Nej - Nej

Kontaktlista Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare för att ringa in gruppen vid
behov

? Ja - Nej

Kommunens ledningsgrupp kan uppmana socialförvaltningens krisledning (förvaltningschef) att påbörja Posom-insats vid extraordinära händelser som rör många människor. Länsstyrelsen anordar regionala träffar (förvaltningschef). Posom-ansvarig anordnar lokala 
grupp-träffar. Sundsvall, Timrå samt Ånge har en gemensam beredskapsplan. Nätverk finns mellan kommuner samt exempelvis Räddningstjänst och svenska kyrkan. Vid insats sammankallas Posom-gruppen. Ansvariga är enhetschef försörjningsstöd samt 
enhetschef individ- och utvecklingscenter. Väskor med material finns i lokal i kommunhuset.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



 3.4.4 Arbetsmarknad o syssels. 3

Handlingstyp Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.4.4.0 Leda, styra och 
organisera

Checklista för aktualisering - Server - Vid inakt. - Enhetschef - - - -

Checklista vid
arbetslöshet

- Server - Vid inakt. - Enhetschef - - - -

Checklista planering Skrivelse Pärm - Vid inakt. - Nej Enhetschef - - - -

Samtycke SUS Intyg Närarkiv Procapita/Lif
ecare

Vid
uppdaterin

Vid
uppdaterin

- Handläggare Underskrivet samtycke
förvaras i personakt

26:1 OSL Ja - -

Samtycke till utbyte av uppgifter 
mellan
myndigheter

Intyg Närarkiv Procapita/Lif ecare Vid 
uppdaterin
g

Vid 
uppdaterin
g

- Handläggare Underskrivet samtycke förvaras i 
personakt

26:1 OSL Ja - -

Alkohol och drogpolicy Avtal Närarkiv - Vid 
uppdaterin
g

- - Handläggare Ska byta namn, förbindelse mellan 
socialtjänsten och klient. 
Underskrivet samtycke
förvaras i personakt

- - - -

Ansökningar om
schablonersättningar

Ansökan Närarkiv Server 7 år 7 år Nej Handläggare - - - -

3.4.4.1 Främja arbete och 
sysselsättning för vuxna

Hantera åtgärder för anställbarhet och 
personlig utveckling.
Bedriva utbildning.

Ärendeblad, journalblad Register - Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja

Aktualisering/beslut/uppdr ag, 
anvisning, remiss

Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Beslut i original bevaras i 
Personakt IFO
(Försörjningsstöd)

26:1 OSL Ja

Kartläggning Utredning Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Fylls i tillsammans med person. 26:1 OSL Ja

Individuell handlingsplan, 
uppföljning

Plan Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Fylls på löpande. 26:1 OSL Ja

Korrespondens med 
placeringsenhet/
arbetsgivare

Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja

Praktiköverenskommelse Avtal Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare ÖK mellan amt, arbetsgivare
och deltagare

26:1 OSL Ja

Förstadagsintyg Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja

Närvarorapport Rapport Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Oklart i vilken omfattning denna
används

26:1 OSL Ja

Sammanställning av
färdigheter

Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Rapport från arbetsgivare 26:1 OSL Ja

Uppföljning arbete/praktik Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Mellan handledare/deltagare. 26:1 OSL Ja

Underlag till
arbetsterapeut

Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Lämnas till Rehab 26:1 OSL Ja

Slutdokumentation Rapport Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare Lämnas för bevarande till
Personakt IFO

26:1 OSL Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



 3.4.4 Arbetsmarknad o syssels. 4

Handlingstyp Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Bedriva arbetsträning 
Bedriva arbetspraktik

Beställning/uppdrag Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Uppdrag kommer från 
Arbetsmarknadssamordnare, en 
handlingsplan för uppdraget läggs 
upp och följs, när personen är klar 
lämnas en arbetsbedömning åter.
Enheten är under omvandling. Ska 
även in i procapita/lifecare.

26:1 OSL Ja

Individuell handlingsplan Plan Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja

Arbetsbedömning Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja

Administrativa handlingar, 
Anordna arbetspraktik,
arbetsträning

Deltagarlistor Lista Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Kontrol
lera

Närvarorapporter Rapport Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Kontrol
lera

3.4.4.2 Främja arbete och 
sysselsättning för unga

Procapita/Lifecare ska användas 
framöver

Antagningslistor Skrivelse Pärm - 1 år - - Handläggare Kommer från Tigy, används för
kontroll av sysselsättning

26:1 OSL Ja

Samtycke Intyg Pärm - Vid inakt. - - Handläggare Utbyte mellan Af, FK och
regionen

26:1 OSL Ja

Ansökan feriearbete Ansökan - Invid - Vid inakt. - Handläggare Anställning hanteras via HR 26:1 OSL Ja



3.4.5 Integration 5

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.4.5.1 Bedriva 
flyktingmottagning

Introduktionsersättning, 
tolkförmedling, introduk-tionsplan, 
förmedla hälsoundersökning, ordna 
praktikplats,
ordna boende, förmedla 
hemutrustningslån

Ärendeblad, journalblad Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja
Anvisningsbeslut Beslut Närarkiv Procapita/

Lifecare
Vid inakt. Vid inakt. Nej Handläggare Från Migrationsverket 26:1 OSL Ja - Ja

Avisering och
bosättningsunderlag

Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

2 år 2 år Nej Handläggare Från Migrationsverket 26:1 OSL Ja - Ja

Dagbidrag/ersättning Ansökan Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Utredning Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Överenskommelser Avtal Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Handlingar av betydelse i 
ärendet

Skrivelse Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär

Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. Nej Handläggare Ex underlag till ansökan, handlingar 
som styrker ansökan om 
uppehållstillstånd, beslut från 
Migrationsverket, förordnande om 
offentligt biträde, underlag för 
återsökning av bistånd, Anmälan till 
hälsoundersökning.

26:1 OSL Ja - Nej

Mottagningsregister Register Server Vid inakt. Nej Enhetschef Skapas årsvis, för att följa alla som 
kommer till kommunen, även utan 
anvisning.

26:1 OSL Ja Ja Ja

3.4.5.2 Genomföra åtgärder för
integration

Mottagningsinformation Information Närarkiv Vid inakt. Nej Enhetschef Informationsmaterial till individ Ja - Ja

Anmälan språkvän Ansökan Närarkiv E-tjänst Vid inakt. Nej Handläggare Ja - Nej

3.4.5.3 Hantera
samhällsinformation

Information
samhällsorientering

Information Pärm Vid inakt. Nej Enhetschef Arbetsmaterial till kursen - - Nej

Utvärdering
samhällsorientering

Pärm Vid inakt. Nej Enhetschef - - Nej

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.0 VÅRD OCH OMSORG 6

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.0.1 Ledning, styrning och 
organisering

Processbeskrivningar Beskrivning 2c8 Bevara 5 år 5 år Registrator Skapas i gemensamt system, 2c8. 
Publiceras på intranät.

Rapporter från 
samverkanspartners

Rapport Lex Registrator T ex Barnombudsmannen, 
Familjerådgivning

3.7.0.2 Hantera anmälan enligt 
Lex Sarah
(även § 24 a LSS)

Rapport från verksamheten Rapport Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år SAS Kommer från modul i 
Procapita/Lifecare.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Utredning med beslut Utredning Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år SAS Beslut tas om anmälan till IVO eller 
ej. Undertecknat beslut bevaras 
med diarieförda
handlingar.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Anmälan till IVO Anmälan Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år SAS IVO:s blankett 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Ytterligare handlingar, t ex: 
begäran om 
komplettering/yttrande  annan
korrespondens

Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år SAS 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Beslut från IVO Beslut Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år SAS 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

3.7.0.3 Hantera anmälan enligt
Lex Maria

Utredning Utredning Närarkiv Bevara 5 år 5 år MAS 25:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Handlingar till IVO (PSL) Anmälan Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år MAS 25:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Beslut Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år MAS

Handlingar till Socialstyrelsen 
(HSL)

Anmälan Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år MAS 25:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Beslut Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år MAS

Ytterligare handlingar t ex. 
begäran om 
komplettering/yttrande, annan 
korrespondens

Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år MAS 25:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

3.7.0.4 Hantera övriga
anmälningar

Avvikelserapporter Rapport Närarkiv Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Enhetschef Rapporteras via länk på
intranät.

Kan
förekom

Utredning Utredning Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Beslut Beslut Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Ytterligare handlingar Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Synpunkter och klagomål Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator Ev handlingar i fysisk form överförs 
till digitalt format.

26:1 OSL Kan 
förekom
ma

Svar på synpunkter och 
klagomål

Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator Ev handlingar i fysisk form överförs 
till digitalt format.

26:1 OSL Kan 
förekom
ma

Rapportering av avvikelser, 
synpunkter och klagomål

Rapport Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator Rapporter till nämnd bevaras i 
samlingsärende.

Nej

Handlingsplan Qnister-ärende Plan Lex Förvaltningschef Gäller visselblåsarärenden för 
förvaltningen.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras



3.7.0 VÅRD OCH OMSORG 7

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras

3.7.0.5

Månadsrapportering
verkställande enheter

Register Server Vis inakt. Nej Enhetschef Excel-dokument på server, förs
löpande.

26:1 OSL Ja Ja

Månadsrapportering per
individ

Underlag Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare Uppgifter hämtas från Excel-
dok samt Matilda-system.

26:1 OSL Ja

Anhörigbidragslista (manuella 
underlag)

Underlag Närarkiv Server Bevara 5 år Ekonomi Månatlig uppdatering 26:1 OSL Ja

Underlag för debitering Underlag Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Levereras månadsvis till 
ekonomisystem, sammanfattning 
skrivs ut till pärm

26:1 OSL Ja Ja

Fellista debitering Lista Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Levereras till ekonomisystem, 1 ex 
skrivs ut till pärm

26:1 OSL Ja Ja

Makulering Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 1 ex till ekonomi, 1 ex kvar 26:1 OSL Ja Ja

Enskilt debiteringsunderlag Underlag Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 1 ex till ekonomi, 1 ex kvar 26:1 OSL Ja Ja

Utanordning Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 1 ex till ekonomi, 1 ex kvar 26:1 OSL Ja Ja

Autogiromedgivande Skrivelse Bevara 5 år Handläggare Inkomna blanketter vbf till 
Ekonomi.

Underlag utbetalningar IFO med 
attest

Underlag Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Attest dagligen av 
avgiftshandläggare, utskrift till 
verksamhetschef IFO.

26:1 OSL Ja

Utbetalningar, sammandrag Underlag Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Utskrift dagligen till 
verksamhetschef samt ekonomi

Nej

3.7.0.6

Underrättelse om tillsyn, 
begäran om
information/yttrande

Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator 26:1 OSL Kan 
förekom
ma

Information/yttrande
gällande tillsyn

Skrivelse Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator 26:1 OSL Kan
förekom
ma

Beslut gällande tillsyn Beslut Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator 26:1 OSL Kan
förekom
ma

Implementera och följa upp centrala styrdokument
Införa och följa upp lokala regler 
Hantera tillsyn

Hantera vårdekonomiska frågor: Hantera avgifter och ersättningar Hantera 
interkommunal ersättning



3.7.1 Gemensamma processer 8

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.1.1 Hantera gemensamma 
processer

Samverkan mellan skola och 
socialtjänst

Protokoll Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Enhetschef - - - Ja

Tjänsteanteckning Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Enhetschef Avser anteckning som tillför 
ärendet något. Övriga 
anteckningar anses som
arbetsmaterial

- - - Ja

Broschyrer, informationsfoldrar 
et c

Skrivelse - Server Bevara 5 år 5 år Registrator 1 ex av varje folder/revision sparas - - - -

Enskild utförare Avtal Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Handläggare Socialtjänstens placeringar hos 
andra aktörer

- Ja - Ja

Register - Server Vid inakt. Vid inakt. Nej Handläggare Register över enskilda utförare - Ja Ja Ja
Korrespondens Skrivelse Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Handläggare - Ja - Ja

Kontroll Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare - Ja - Ja
Registerutdrag Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare - Ja - Ja
Årsrapport Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Handläggare - Ja - Ja
Verksamhetsberättelse Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Handläggare - Ja - Ja

Enskild utförare, tillsyn Rapport Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Handläggare - Ja - Ja
Utvärdering Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Handläggare - Ja - Ja
Beslut - Lex Bevara - Registrator T ex återkallande av tillstånd från 

IVO
Förfrågan om förekomst, samt 
svar (andra kommuner, 
myndigheter, Öfn, frivård mm)

Förfrågan Närarkiv - Bevara - Handläggare OK att spara 5 år? (samma pärm 
som anmälningar)

26:1 OSL Ja - Ja

Begäran om överflyttning till/från 
annan kommun

Förfrågan Lex Handläggare

3.7.1.2 Utreda och besluta om 
bistånd/insats
Handlägga händelser
som ej leder till 
bistånd/insats

Register över anmälningar  som 
ej leder till ärende

Register Närarkiv - 5 år - - Registrator Register förs löpande under året 
som försättsblad i kron.pärm.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja Ja

Register över meddelanden och 
rapporter som inte leder till 
ärende

Register Närarkiv - 2 år - - Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja Ja

Sekretess

Inom SO, ÄÖ inkommer stort antal anmälan, intyg et c. Det som inte 
leder till ärende i nuläget skrivs ut o sätts i pärm. Kommer det till 
Anmälan aktualiseras i Procapita barn/Lifecare vuxen. Handlingar 
rörande förhandsbedömning  skrivs ut vid beslut att ej inleda utredning 
och sätts i kron.pärm alt befintlig personakt. Anmälningar som rör LSS-
individ hanteras

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras



3.7.1 Gemensamma processer 9

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras

Handlingar rörande anmälan 
som inte tillhör ärende och inte 
leder till utredning

Anmälan Närarkiv - 5 år - - Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Information Närarkiv Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Beslut Närarkiv Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Handläggare Beslut att ej inleda åtgärd. Beslut 
antecknas på inkommen 
anmälan/utskriven 
aktualiseringsdetalj

26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Rapport Närarkiv Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Handlingar från myndighet som 
inte tillhör ärende och inte leder 
till utredning

Skrivelse Närarkiv - 2 år - - Handläggare T.ex handlingar från polis och 
domstol

26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Rapport Närarkiv - 2 år - - Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Anmälan Närarkiv - 2 år - - Handläggare Polisanmälan 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Information Närarkiv - 2 år - - Handläggare Brev, kallelser, epost etc. 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Beslut Närarkiv - 2 år - - Handläggare Beslut att ej inleda åtgärd. Beslut 
antecknas på inkommet
meddelande.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Domar, förundersöknings- 
protokoll, handlingar

rörande rättshjälp, 
meddelanden om 

förundersökning eller åtal

Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Handlägga händelser
som leder till 
bistånd/insats

Anmälningar
-som tillhör ärende eller leder till 
utredning

Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Information Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Beslut Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Rapport Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Kallelse Personakt Procapita/
Lifecare

Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare till möten, rättegång mm 26:1 OSL Känslig
uppgift

- ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Exempel: remisser, meddelanden 
om utskrivning, mottagningsbevis, 
registerutdrag av tillfällig betydelse

26:1 OSL Känslig 
uppgift

- ja

PM omedelbart
omhändertagande

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Ordförandebeslut omedelbart 
omhändertagande

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Kopia till återrapportering nämnd 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Begäran om insats Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Blankett (e-tjänst) 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Bilaga Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Känslig 
uppgift

- Ja
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Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare
Lex

Bevara 5 år 5 år Handläggare Beslut tagna i SN/AU signeras 
digitalt i Lex. Protokollsutdrag 
lämnas till handläggare.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Utredning Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Information Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Kommunicering 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Ställföreträdare/ombud Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Ärendeblad,
journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

SIP Plan Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Beslut Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Överklagan Överklagan Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Bilaga Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Handlingar rörande domstol/ 
förvaltningsrätt / kammarrätt

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Underställan, ansökan 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Ansökan Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare LVU/LVM 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Kallelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Avgörande beslut/dom 26:1 OSL Ja - Ja

Yttrande Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Yttrande, socialutredning enligt 
begäran

Yttrande Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Anmälan till polisen angående 
brott mot barn

Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Begäran till polisen om 
handräckning

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Efterlysningar Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Begäran om yttrande; körkorts-
/vapenärende, till domstol o 
andra myndigheter, även LuL

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Yttrande Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Sammanställning över andra 
insatser LSS

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Beslut LSS Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Beslut SFB Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Beslut från Försäkringskassan 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Journal - - Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja Ja
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Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras

Fullmakt att företräda nämnden i 
förvaltningsrätten

Intyg Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Kopia, process för att ta fram 
fullmakt ligger under 
styrelse/nämndprocess.

26:1 OSL Ja - Ja

3.7.1.3 Göra dödsboanmälan

Släktutredning, fullmakt,
korrespondens mm

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Information Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Fullmakt Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Begravningsbeställning, faktura 
mm

Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Handläggare Ansökan begravningskostnader 
hör till
3.7.2.2 Försörjningsstöd.

26:1 OSL Ja Ja Ja

Dödsfallsintyg Intyg Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Registerutdrag Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Dödsboanmälan, kopia Anmälan Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Släktutredning Utredning Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Beslut om avslut Beslut Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Fullmakt Fullmakt Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Faktura, kopia Faktura Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Kvittens Kvittens Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Anteckning Anteckning Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Protokoll, hembesök Protokoll Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Korrespondens Korrespondens Personakt Procapita/
Lifecare

5 år 5 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

3.7.1.4 Utreda och besluta om 
avgifter

Avgifter ny kund Anmälan - Procapita/
Lifecare

- Vid inakt. - Handläggare Meddelande i
verksamhetssystem.

26:1 OSL Ja - Ja

Inkomstförfrågan Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara - Handläggare Uppgifter förs över till Procapita. 
Blanketten innehåller även ett 
godkännande om eventuell 
information/faktura till
närstående.

26:1 OSL Ja - Ja

Underlag för fastställande av 
avgift

Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Uppgifter enligt inkomstförfrågan, 
ev bilagor,
registerutdrag.

26:1 OSL Ja - Ja

Avgiftsbeslut Beslut - Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare Utdrag skickas till medborgare
vid nytt beslut.

26:1 OSL Ja - Ja

Dom/beslut från
förvaltningsrätt, kammarrätt

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Utreda egenavgifter Utredning Utredning Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja Ja
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Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

SekretessUnderprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras

Beslut Beslut Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja Ja

Överklagan Överklagan Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja Ja

Domar/beslut från domstol Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja Ja
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Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.2.1 Bedriva öppen individ- 
och familjeomsorg 
Initiering-utredning- 
beslut-åtgärder- 
uppföljning

Ärendeblad, 
journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

- Ja

Uppdrag Skrivelse Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef - - -

Genomförandeplaner Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Upprättas av handläggare, om hur 
bistånd öppenvård ska genomföras 
samt uppföljning. Skickas åter till 
beslutande socialsekreterare.

26:1 OSL Ja - -

Minnesanteckningar kring
klienter

Skrivelse Pärm Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Ja - -

Uppföljning Skrivelse Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - -

3.7.2.2 Lämna ekonomiskt 
bistånd

Försörjningsstöd Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Pappersblankett eller e-tjänst. 26:1 OSL Ja - Ja

Av betydelse Bilaga Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Av ingen betydelse Bilaga Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Här ingår kvitton, fakturor. Sådant 
som kan gallras innan
slutarkivering.

26:1 OSL Ja - -

Fullmakt Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Slutdatum noteras digitalt ifall
återtaget.

26:1 OSL Ja - Ja

Samtycke Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Publiceras via 'Mina sidor'.
Avslag postas även till klient.

26:1 OSL Ja - Ja

Kallelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Kallelse till möte 26:1 OSL Ja - Ja

Handlingsplan Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Skapas i server, scannas till
lifecare

26:1 OSL Ja - Ja

Handlingar av tillfällig 
betydelse/rutinmässig
karaktär.

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Registerkontroller som är
underlag för beslut

Underlag Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Dokumenteras i utredning eller
journalanteckning.

26:1 OSL Ja - Ja

Beslutsbrev tandvård Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare förhandsbesked gällande
tandvårdskostnad.

26:1 OSL Ja - Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.2 Individ o familjeomsorg 14

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Överklagan Överklagan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Bilaga Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Yttrande - Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Dom Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Återbetalningsavtal Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Verifikat för utbetalningar 
(kvitton, räkningar som betalats 
av kommunen)

Underlag Personakt Procapita/ Lifecare 7 år 7 år - Handläggare Kan gallras vid 5 år om exporterat 
till ekonomi och hanteras enligt 
kommunal redovisningslag.

26:1 OSL Ja - Ja

Registerkontroller av tillfällig 
betydelse

Skrivelse Personakt - Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Ex kontroll SSBTEK skrivs ej ut. 26:1 OSL Ja - Ja

Aktualisering kommunal
arbetsmarknadsinsats

Skrivelse Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Bistå med 
förmedlingsmedel

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Pappersblankett eller e-tjänst. Se 
personakt

26:1 OSL Ja - Ja

Av betydelse Bilaga Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Av ingen betydelse Bilaga Personakt - 2 år 2 år - Handläggare Här ingår kvitton, fakturor. Sådant 
som kan gallras innan
slutarkivering.

26:1 OSL Ja - -

Fullmakt Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Slutdatum noteras digitalt ifall
återtaget.

26:1 OSL Ja - Ja

Samtycke Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Utredning Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut Personakt Procapita/Lifecare 5 år 5 år Handläggare Publiceras via 'Mina sidor'.
Avslag postas även till klient.

26:1 OSL Ja - Ja

Räkenskaper enskildas
medel

Räkenskap Närarkiv - 10 år - - Handläggare 26:1 OSL Ja - -

Slutredovisning Skrivelse Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Se Handelsbalken? 26:1 OSL Ja - Ja

Påtalande om god man till 
tingsrätt

Skrivelse Personakt Procapita/Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

3.7.2.3 Placera vuxna/ familjer i 
HVB

Personakt: IFO:Vuxen

Samtycke Samtycke Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Aktanteckningar Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Placeringsavtal Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Vårdplan Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Månadsrapporter,
slutrapport/journal

Rapport Personakt - Bevara - 5 år Handläggare Översänds från utförare 26:1 OSL Ja - Ja

3.7.2.4 Anskaffa sociala 
bostäder

Kontrakt med hyresvärd även 
uppsägning av
kontrakt

Avtal Närarkiv - 2 år - - Handläggare 2 år efter kontraktets upphörande 
(om ej skuld
kvarstår)

- - - -

Avflyttningsbekräftelse,
besiktningsprotokoll et c

Avtal Närarkiv - 2 år - - Handläggare (om ej anmärkning kvarstår) - - - -
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CA/E

Ansvarig Anmärkning
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Protokoll Närarkiv - 2 år - - Handläggare - - - -
Kontaktuppgifter hyresvärdar Register Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare - - - -

Handlägga stödkontrakt Ärendeblad/journalanteck 
ningar

Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Skrivs ut och läggs i akt vid avslutat 
ärende.

26:1 OSL Ja - Ja

Ansökan stödkontrakt Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Muntlig eller skriftlig 26:1 OSL Ja - Ja

Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Läkarutlåtande Intyg Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Förtur på grund av hälsoproblem 26:1 OSL Ja - Ja

Kontrakt med den enskilde Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Journalanteckning i personakt 26:1 OSL Ja - Ja

Kontraktslista Register Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja Ja

Anmärkning från
hyresvärd eller annan

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Fysiskt brev i akt, notering i
system

26:1 OSL Ja - Ja

Anmärkningar till den
enskilde

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Undertecknad varning med
delgivning till akt.

26:1 OSL Ja - Ja

Uppsägning från den
enskilde

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Journalanteckning i personakt 26:1 OSL Ja - Ja

Uppsägning av den
enskilde

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Vid ej förlängt kontrakt 26:1 OSL Ja - Ja

Information vid
kontraktsbyte

Information Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Vid övertagande av
hyreskontrakt

26:1 OSL Ja - Ja

Underlag på skuld Underlag Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Görs via ekonomi.
Verifikat bevaras 10 år

26:1 OSL Ja - Ja

Begäran om avhysning Begäran Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Blankett till kronofogden 26:1 OSL Ja - Ja

Beslut om
utslag/verkställighet

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Besked från Kronofogden om
beslut från Tingsrätten

26:1 OSL Ja - Ja

Åverkan på egendom Faktura Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Från fastighetsbolag 26:1 OSL Ja - Ja

Underlag Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Kopia till den enskilde Kopia Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Kan vara både åverkanskostnader 
och
städkostnader

26:1 OSL Ja - Ja



3.7.2 Individ o familjeomsorg 16

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

3.7.2.5 Förebyggande arbete Meddelande om risk för 
avhysning

Information Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Aktualisering i Lifecare, skrivs bort 
om ej leder till ärende

26:1 OSL Ja - ja

Meddelande om hyres-, el- eller 
vattenskuld

Information Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Aktualisering i Lifecare, skrivs bort 
om ej leder till ärende

26:1 OSL Ja - ja

Meddelande om störning Information Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja - Ja

Omhändertagande LOB Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Aktualisering i Lifecare, skrivs bort 
om ej leder till ärende

26:1 OSL Ja - ja

Anmälan till annan kommun om 
vårdnadshavare (LOB)

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare pärm, skickad till annan kommun 26:1 OSL Ja - ja

Kallelser Kallelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:2 OSL Ja Ja Ja



3.7.3 Insatser Barn och ungdom 17

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.3.1 Utreda enskilt hem för 
vård och fostran
-även kontaktperson/-
familj

Ärendeblad,
uppdragstagarjournal

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Intresseanmälan Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Samtycke Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Registerutdrag Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utredning, inkl
kommunicering

Utredning Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Remiss Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Beslut, medgivande Beslut Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Avtal, ansvarsförbindelser för 
kostnader

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Kopia till löner 26:1 OSL Ja Ja

Familjehem excel-lista även 
kontaktperson/familj

Register Server Vid inakt. - Handläggare Förs löpande. Åtkomst endast för 
enhet Bof.

26:1 OSL Ja Ja Ja

3.7.3.2 Bedriva öppen barn-
och ungdomsvård

Ansökan om 
kontaktperson/familj vid
umgänge

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Uppdrag att utse
kontaktperson/familj

Förfrågan Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Kontrakt med
kontaktperson/familj

Avtal Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Rapporter från
kontaktperson/familj

Rapport Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.3 Insatser Barn och ungdom 18

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

3.7.3.3 Placera barn i HVB och
jourhem

Ärendeblad,
journalanteckningar

Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Matchningsdokument
familjehem

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Utlåtande från andra
myndigheter

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Placeringsinformation Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

På väg-enkäter Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Bedömningsinstrument Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare BoF 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Uppdrag Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Begäran om läkarundersökning Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Genomförandeplan, 
utredningsplan, vårdplan

Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Genomförandeplaner från 
uppdragstagare

Plan Personakt Bevara 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Månadsrapporter, journal, 
slutdokumentation från utförare

Rapport Personakt Bevara 5 år Handläggare Inkommer från hvb. 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Handlingar av betydelse i 
ärende

Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Exempel: Avtal med föräldrar, 
utredningar om lämplig placering, 
beslut och beslutsunderlag, eftergift 
av förälders ersättningsskyldighet, 
handlingar i namnärenden, 
ansvarsförbindelser, anmälan till 
institution om behov av vård, 
meddelanden om utskrivning, 
placeringsmeddelanden SiS

26:1 OSL Känslig 
uppgift

ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär

Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Exempel: kallelser, remisser, 
mottagningsbevis, registerutdrag av 
tillfällig
betydelse

26:1 OSL Känslig 
uppgift

ja

Förteckning över barn som 
vistas i familjehem eller annat 
enskilt hem, även från andra
kommuner

Register Server Vid inakt. - Handläggare Förs enligt Socialtjänstförordning, 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja Ja

Meddelanden om placering av 
barn inom kommunen från 
annan
kommun

Skrivelse Närarkiv Vid inakt. - Handläggare Gallras vid kännedom att placering 
upphört, eller 5 år efter senaste 
notering.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja



3.7.4 Insatser Vuxna missbr. 19

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.4.0 Leda, styra och 
organisera

Statistik, årsberättelse Rapport Närarkiv - Bevara 5 år 5 år Enhetschef

3.7.4.1 Ge rådgivning Minnesanteckningar kring 
klienter

Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

3.7.4.2 Öppna insatser för
vuxna missbrukare

Ärendeblad, akt-
/journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Behandlings-, genomförande-, 
vårdplaner

Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Samtycken Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av betydelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Ex. vecko- , månadsrapporter, 
journal-, registerutdrag

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av rutinartad 
karaktär eller tillfällig betydelse

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Ex, kallelser, tillfälliga anteckningar 26:1 OSL Ja Ja

3.7.4.3 Institutionsvård för
vuxna missbrukare

Ärendeblad, akt-
/journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/
Lifecare

Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Behandlings-, genomförande-, 
vårdplaner

Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Placeringsavtal Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Månads- slutrapporter Rapport Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Begäran om handräckning till 
polisen

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Dokumentation från SiS Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av betydelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Ex. vecko- , månadsrapporter, 
journal-, registerutdrag

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av rutinartad 
karaktär eller tillfällig betydelse

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Ex, kallelser, tillfälliga anteckningar 26:1 OSL Ja Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.5 Insatser Äldre o Funkt. 20

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital

Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.5.0 Leda-styra-organisera Protokoll från t ex förtroenderåd 
eller frivilligorganisationer

Närarkiv Bevara 5 år Enhetschef Undertecknade original lämnas till 
registrator inom 5 år.

Brukar-, närståendeenkäter Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Kan gallras efter sammanställning.

Sammanställningar av enkäter Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Enhetschef Lämnas till registrator inom 5 år.

Uppgifter om insatsberättigade 
LSS till Socialstyrelsen

Närarkiv Server Bevara 5 år 5 år Enhetschef Individstatistik till grund för LSS- 
utjämningssystemet, görs i oktober. 
Excel-fil.

26:1 OSL Ja Ja

Avtal med andra kommuner, 
entreprenörer, enskilda

Avtal Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Förvaltningschef Daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
bostad med särskild service, 
insatser vid behov i annan kommun 
eller privat utförare.

Rapport Lex Verksamhetschef Lämnas av personligt ombud, 
anmäls till nämnd.

3.7.5.1 Bedriva öppen omsorg Ärendeblad, 
journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Genomförandeplaner Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Förs löpande i Lifecare, pappersex 
som backup samt
brukares ex.

26:1 OSL Ja Ja

Verkställa insats
Avtal om handhavande
av annans medel

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Löpande arbetsanteckningar Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Dokumentation sammanfattas i 
personakt/journalanteckning

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar som rör avvikelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Enhetschef Kopior. Anmälan/rapporter
/utredningar/beslut bevaras i eget 
ärende.

26:1 OSL Ja Ja

Brukarförteckning Register Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Förs löpande 26:1 OSL Ja Ja Ja

Närvarolistor Skrivelse Närarkiv Server 2 år 2 år - Enhetschef Underlag för debitering 26:1 OSL Ja Ja

Anordna dagvård Aktiviteter, program Skrivelse Närarkiv Server Bevara Enhetschef

Förteckning över innehavare Register Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Förs löpande 26:1 OSL Ja Ja Ja

Larmunderlag Skrivelse Närarkiv Vid inakt. - Handläggare Uppgifter från Lifecare 26:1 OSL Ja

Hantera larm Provlarmlista Rapport Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Tas ut varje månad, för genomgång 
i hemtjänstgrupperna

Larmrapporter med register Rapport Närarkiv Server 5 år 5 år - Handläggare Uppgift om larm lämnas för 
notering i personakt.

Ja

Larmloggar Rapport Närarkiv Server 2 år 2 år - Handläggare

Låslista Närarkiv server Vid inakt. - Aktuella uppgifter förs i excel, 
utskrift i pärm i lås-skåp

Ja Ja Ja

Nyckellista Lista Närarkiv Vid inakt. - Register i kvittenspärm Ja Ja Ja

Hantera lås och nycklar Kvittenser Kvittens Närarkiv 2 år - Efter upphörande Ja

Anordna hemtjänst Förteckning över
hemtjänsttagare

Lista Server Vid inakt. Vid inakt. - Förs löpande 26:1 OSL Ja Ja Ja

Planering av insatser Skrivelse Vid inakt. Vid inakt. -

Redovisning av handhavda 
medel

Lista 7 år 7 år -

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.5 Insatser Äldre o Funkt. 21

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital

Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Signeringslistor för 
hemtjänstinsats

Lista Procapita/ Lifecare 5 år -

kalendrar, dagböcker, 
planeringsböcker

Information Procapita/ Lifecare 2 år -

Vårdtyngdsmätningar Information Vid inakt. Vid inakt. - Kan gallras efter sammanställning.

Enkäter till
vårdtjänsttagare

Enkät Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. När sammanställning gjorts

Hantera nattpatrull Ej dokumentationsplikt.

Uppdragslista Lista Server 3 år - Enhetschef Inga-Lill får excel-lista av Magnus 
vid förfrågan.
Innehåller namn ej andra
uppgifter.

3.7.5.2 Anordna Särskilt
boende

Placeringsavtal Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Beställning särskilt boende Ansökan Pärm Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja ja

Erbjudande gällande Vård och 
omsorgsboende

Skrivelse Pärm Procapita/ Lifecare Handläggare Besvarat/undertecknat erbjudande i 
pärm, meddelande via Lifecare till 
enhetschef boende

26:1 OSL Ja Ja

Hyreskontrakt Avtal Pärm Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Handläggare Undertecknat kontrakt i pärm, 
kopia via Lifecare till 
avgiftshandläggare
gallras 2 år efter avslut, om ej
anmärkning kvarstår.

26:1 OSL Ja Ja

Ärendeblad, 
journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Inflyttningssamtal Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Dokumenteras i journalanteckning

Genomförandeplaner Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Överenskommelser om insatser Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Levnadsberättelse Skrivelse Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef

Löpande arbetsanteckningar Skrivelse Närarkiv Vid inakt. - Dokumentation sammanfattas i 
personakt/journalanteckning

Avtal om handhavande
av annansmedel

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år 5 år Enhetschef

Färdtjänstkort Information Enhetschef Tillhör brukaren. Lämnas vid 
inaktualitet åter till
brukare/dödsbo.

Handlingar som rör avvikelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Enhetschef Handlingar bevaras i ärende för 
avvikelser/Lex Sarah/Lex
Maria.

Medgivande Intyg Pärm Bevara 5 år 5 år Enhetschef Anteckning i Lifecare vid
installation

Ja

Planering av genomförande av 
insatser

Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef

Vårddagsuppgifter Skrivelse 2 år 2 år - Enhetschef

Rapporter från externa
utförare

Rapport Närarkiv Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare SoL-placeringar hos externa
utförare

26:1 OSl Ja Ja



3.7.5 Insatser Äldre o Funkt. 22

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital

Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

ADL-översikt Närarkiv Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Uppgifter på papper rensas
efter överföring till Lifecare

25:1 OSL Ja

BPSD-dokument Närarkiv Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Uppgifter på papper rensas
efter överföring till Lifecare

25:1 OSL Ja

Boendelista Register Närarkiv server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Aktuell situation per lägenhet
och boende

Ja Ja

Servicekort/brukarkort Information Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Sista versionen bevaras med
personakten.

Kontaktmannaskap,
bekräftelse, information

Information Vid inakt. Vid inakt. -

Matsedlar Information Bevara 5 år 5 år
Nyckelkvittenser Kvittens 2 år 2 år - Enhetschef Efter upphörande
Planeringslista (Korttids) Lista Server

Egenkontroll livsmedelshygien, 
kyl, frys mm

Information 2 år 2 år -

Beställningar/följesedlar Information Pärm Vid inakt. Enhetschef

Närvaro/frånvaro, 
Vårddagsuppgifter

Lista 2 år 2 år - Underlag för debitering

Redovisning av handhavda 
medel

Lista Närarkiv Server 7 år 7 år - Enhetschef

Fickpengsredovisning Lista Närarkiv Server 2 år 2 år - Enhetschef

Tillhörighetslistor Lista Vid inakt. Vid inakt. - Efter kvittens

Vårdtyngdsmätningar Information Vid inakt. Vid inakt. När sammanställning gjorts



3.7.5 Insatser Äldre o Funkt. 23

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital

Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

3.7.5.3 Svara för LSS

Ärendeblad, 
journalanteckningar

Skrivelse Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Informationsblad (fakta, 
personuppgifter, sjukdomar, 
vanor mm)

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Verkställa insats Avtal om handhavande av 
annans medel

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Genomförandeplaner Plan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Infyttningssamtal Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Kan vara journalanteckning 26:1 OSL Ja Ja

Levnadsberättelser Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Kan vara journalanteckning 26:1 OSL Ja Ja

Dokumentation om dagliga 
rutiner

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Kopior av handlingar som rör 
avvikelse, ex Lex
Sarah

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Enhetschef Kopior. Anmälan/rapporter
/utredningar/beslut bevaras i eget 
ärende.

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av betydelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Enhetschef Exempel: korrespondens av vikt, 
anteckningar från 
närståendesamtal (om
brukaren)

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av ringa betydelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Exempel: aktivitetsscheman, 
meddelanden om utskrivning från 
sjukhus, kopior från annan 
kommun/region, löpande 
arbetsanteckningar, 
observationslistor (om relevanta 
noteringar förts in i journal)

26:1 OSL Ja Ja

Fickpengsredovisning Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 2 år 2 år - Enhetschef 26:1 OSL Ja Ja

Tidsredovisning SFB LASS till 
FK

Rapport Närarkiv Server 2 år 2 år - Enhetschef Underlag till FK som papper eller 
via e-tjänst.

Utbetalningsbesked från
FK

Information Närarkiv Server 2 år 2 år - Enhetschef

Anordna personlig
assistans

Kopior på beslut från 
försäkringskassan, avtal,
räkningar

personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef

Förteckningar över
boende

Register Server Vid inakt. - Enhetschef Förs löpande Ja Ja

Boendeenkäter, enkäter
till närstående

Vid inakt. Vid
inaktualitet

- Enhetschef Kan gallras efter
sammanställning.

Anordna bostad med
särskild service

Dagböcker/meddelandeb
öcker

Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Får ej innehålla uppgifter om
enskilda.

Planering av genomförande av 
insatser

Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef

Servicekort/brukarkort Procapita/ Lifecare Bevara 5 år Enhetschef Endast senaste version
bevaras.

Redovisning av boendes
privata medel

Närarkiv 10 år 10 år - Enhetschef

Fickpengsredovisning Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef

Vårddagsuppgifter Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef

Insatser för: -personlig assistans  -ledsagarservice  -kontaktperson  -avlösare i hemmet  -korttidsvistelse  -korttidstillsyn för skolungdom  -boende i familjehem  -gruppboende  -bostad med särskild service  -daglig verksamhet



3.7.5 Insatser Äldre o Funkt. 24

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital

Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Hyreskontrakt et c Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef

Nyckelkvittenser Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef

Månadsuppföljning
hemkommuner

Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef Underlag för debitering

Närvaro- och frånvarorapporter Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef Underlag för debitering

Utbetalning 
habiliteringsersättning

Närarkiv 2 år 2 år - Enhetschef

Handlingar som rör avvikelse, 
ex Lex Sarah

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare 5 år 5 år - Enhetschef Kopior. Anmälan/rapporter
/utredningar/beslut bevaras i eget 
ärende.

26:1 OSL Ja

Schemaplanering av 
deltagande korttids

Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Enhetschef Förs löpande i word (?) och skrivs 
ut till arbetsbok (?)

3.7.5.4 Ge stöd till anhöriga förteckning/planering Register Närarkiv Vid inakt. - Enhetschef Önskemål om system/låst katalog!
Finns en anteckningsbok idag med 
namn, tel.nr och korta
anteckningar.

Förteckning/anteckningar Register Server Vid inakt. - Handläggare Personligt ombud

Verksamhetsberättelse Rapport Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Handläggare Anmäls till nämnd årligen



3.7.6 Hemsjukvård 25

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.6.1 Bedriva hemsjukvård Hemsjukvård och rehabverksamhet

Journal Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 3 år Leg. Personal Vid dödsfall skrivs komplett journal 
ut och lämnas till registrator.

25:1 OSL Ja Ja

Kvittering för transport till 
bårhus

Kvittens Personakt Bevara 3 år Leg. Personal 25:1 OSL Ja Ja

Läkemedels- och 
behandlingsordinationer, 
ordinationshandlingar

Skrivelse Personakt Bevara 3 år Leg. Personal Inaktuella handlingar rensas efter 1 
år. Sista aktuella handlingen 
bevaras.

25:1 OSL Ja Ja

Individuell förbruknings- journal 
narkotiska preparat grupp II-V

Skrivelse Personakt Vid inakt. - Leg. Personal 25:1 OSL Ja Ja

HSL-ordination Skrivelse Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Leg. Personal Från leg. Personal till ex 
omsorgspersonal. Förs in i HSL-
journal.

25:1 OSL Ja Ja

Ordinationer från annan 
vårdgivare, instruktioner

Skrivelse Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Leg. Personal Muntligt eller digitalt, förs in i HSL-
journal.

25:1 OSL Ja Ja

Socialt  och medicinskt 
meddelande

Information Gula mappen Vid inakt. Vid inakt. - Leg. Personal Aktuell information om närstående 
et c.

25:1 OSL Ja Ja

Information/vårdplan/vård 
rapport

Information Prator Leg. Personal Aktuell information, förvaras av 
Regionen.

25:1 OSL Ja Ja

Samordnad Individuell Plan 
(SIP)

Plan Prator Leg. Personal Gemensamt dokument 
region/primärvård/kommun. HSL-
uppdrag noteras i journal.

25:1 OSL Ja Ja

Inkomna handlingar från 
regionen (epikris, 
journalanteckning,intyg, 
utlåtanden, provsvar, MMT,akut-
jour- mottagningsbesök,
meddelande)

Skrivelse Gula mappen Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Leg. Personal Handlingar rensas när uppgifter 
förts in i HSL-journal.

25:1 OSL Ja Ja

Diverse listor;
t ex vändschema, mat- och 
vätskelista, sondlista, 
behandlingsinstruktioner, 
checklistor, sårjournal, 
kateterjournal, hjälpmedelskort, 
munvårdskort, fallrapporter, 
beställningar 
förbrukningsmaterial

Lista Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Leg. Personal Listor rensas när resultat och 
bedömning förts in i HSL- journal.

25:1 OSL Ja Ja

Medicinkvittens Kvittens Bud till VoO+T12, stängda
lådor

Nej

Provremisser Remiss Bud från VoO till HC Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.6 Hemsjukvård 26

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Fysisk Digital Fysisk Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

DFRI (downton fall risk index) Skrivelse Pärm Procapita/ Lifecare Uppgifter på papper rensas efter 
överföring till Lifecare

Ja

Senior Alert underlag Underlag Pärm Uppgifter på papper rensas efter 
överföring till Senior Alert

Ja

Överrapporteringsdokum ent Rapport Pärm

Intyg (för LSS, BAP) Intyg Procapita/ Lifecare Vid inakt. - Leg. Personal Originalpapper till patient. Kopia 
samt uppgifter förs in i HSL-journal.

25:1 OSL Ja

Lista hjälpmedelsombud Register Server Vid inakt. - Enhetschef Endast enhet och namn

Avvikelser i vårdkedjan Skrivelse Närarkiv Enhetschef Original till vårdgivare, kopia till 
MAS

25:1 OSL Ja Ja

Delegeringsbeslut Beslut Närarkiv 3 år - Leg. Personal sparas 3 år efter utgången giltighet

Signeringslista Lista Närarkiv 1 år - Leg. Personal

Signaturförtydligandelista Lista Närarkiv 1 år - Leg. Personal



3.7.7 Familjerätt 27

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.7.0 Leda-styra-organisera Checklistor, lathundar, rutiner Skrivelse Server Vid inakt. - Enhetschef Finns även i processbeskrivningar

3.7.7.1 Adoption Intresseanmälan adoption från 
annan kommun

Ansökan Närarkiv Lex 5 år 5 år - Handläggare Kopia lämnas av registrator till 
familjerätten, som skickar ett 
info.brev. Kopia av svar åter till
Reg.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Ansökan om medgivande, med 
bilagor

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Internationell adoption 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Föreläggande från tingsrätt Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 6 år Handläggare Nationell adoption 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Ärendeblad, journalanteckningar Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Utredningar, inklusive 
kommunicering samt ev förslag 
till beslut tingsrätt

Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Förslag till beslut adoption (till 
tingsrätten)

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Nationell adoption 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Beslut om medgivande Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Protokollsutdrag från SN 
Internationell adoption

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Återkallelse av medgivande Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Överklaganden, med
bilagor

Överklagan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Beslut/domar från
domstol

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Anmälan om tilldelning av
barn/ barnbesked

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Internationell adoption 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Handlingar rörande
barnets ursprung

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Samtycke till fortsatt
adoption

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Matchning/bekräftelse i
journalanteckning.

26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Tillsyn,
Uppföljningsrapporter

Rapport Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Beroende på ursprungsland 26:1 OSL Känslig
uppgift

Ja

Handlingar av betydelse Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Exempel: intyg om 
adoptionsutbildning, personbevis, 
referenser, registerutdrag, 
samtycken, yttranden, 
äktenskapslicens,
aktualiseringsintyg

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Exempel: kallelser till möte eller 
rättegång, medgivande att inhämta 
uppgifter, samtycke att efterge 
sekretess.

26:1 OSL Känslig 
uppgift

Ja

3.7.7.2 Faderskap och 
föräldraskap

Underrättelse om nyfött barn 
eller information om hävt 
föräldraskap
-som inte leder till ärende

Anmälan Närarkiv 2 år - Handläggare Aktualisering procapita/lifecare, 
beslut om ej utredning, sätts i kron-
pärm. Hänvisa till 
Tingsrätten.Spara 1 år.

26:1 OSL Ja Ja

Ansökan om utredning av 
faderskap
-som ej leder till ärende

Ansökan Närarkiv 2 år - Handläggare Beslut tas om ej inleda utredning. 
Sätts i kron.pärm.

26:1 OSL Ja Ja

Underrättelse om nyfött eller 
inflyttat barn
-som leder till ärende

Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Ansökan om utredning av 
faderskap -som leder till ärende

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.7.7 Familjerätt 28

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Begäran om bistånd från annan 
kommun

Skrivelse Närarkiv 2 år - Handläggare Dokumentation skickas till ansvarig 
kommun. Kopia i kron.pärm.

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar om hävt 
föräldraskap

Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Ärendeblad, 
händelseförteckning

Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Brev till moder med anledning 
av underrättelse

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Protokoll föräldraskap (S, MF, 
FÖR)

Protokoll Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av betydelse i 
ärende, t ex gällande identitet, 
undersökningar, vårdnad

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Intyg från ultraljud, förlossning, 
utveckling etc samt handlingar i 
rättsgenetiska och rättskemiska 
undersökningar

Intyg Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utredning Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Bekräftelse/erkännande
föräldraskap

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Beslut och underlag
rörande nedläggning av 
faderskapsmål

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare
Lex

Bevara 5 år 5 år Handläggare Beslut i nämnd signeras digitalt i 
lex. Protokollsutdrag till akt.

26:1 OSL Ja Ja

Anmälning föräldraskap Anmälan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Beslut/domar Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
eller
rutinmässig karaktär

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Exempel: kallelser till möte eller 
domstol.

26:1 OSL Ja Ja

Begäran om hjälp från
Utrikesdepartementet

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

3.7.7.3 Vårdnad, boende och 
umgänge

Rådgivning, samarbetssamtal 
på anhörig/föräldrars begäran

Skrivelse Närarkiv Netigate Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Ingen dokumentation, 
minnesanteckningar eller andra 
uppgifter sparas.

26:1 OSL Ja Ja

Statistik Rapport Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Registrator Statistik lämnas efter årsskifte till 
SCB (MFOF), utdrag även till 
chef/registrator.

-

Förordnande/Remiss om
samarbetssamtal

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Remissvar/redovisning
om samarbetssamtal

Rapport Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Ärendeblad,
journalanteckningar

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Underrättelse Tingsrätt om  
äktenskapsskillnad som ej hör 
till aktuellt (5 år) ärende och ej 
leder till utredning

Skrivelse Närarkiv 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Förteckning domar, erbjudan 
yttrande namnärende, 
underrättelser

register Närarkiv 2 år 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja ja Ja



3.7.7 Familjerätt 29

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess

Underrättelse Tingsrätt om  
äktenskapsskillnad som leder till 
yttrande och/eller anmälan bof

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Begäran om snabbyttrande i 
fråga om vårdnad, boende, 
umgänge

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Förordnande om
utredning (VBU)

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utredning/yttrande, inkl
kommunicering

Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utdrag ur polis- eller
socialregister

Intyg Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Förordnande/dom om
umgängesstöd

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Uppdrag till
umgängesstöd

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utlåtande umgängesstöd Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Redovisning
umgängesstöd till tingsrätten

Rapport Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Ansökan om avtal i
vårdnad- boende- 
umgängesfråga

Ansökan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Avtal, överenskommelser 
vårdnad/boende/ umgänge

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Ej godkända avtal, med
motivering och beslut

Avtal Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Domar avseende 
vårdnad/boende/ umgänge i 
aktuella (5 år)
ärenden

Beslut Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Domar avseende 
vårdnad/boende/ umgänge som 
ej hör till ärende eller leder till
utredning

Beslut Närarkiv 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Aktualisering väcka talan
umgänge anhörig

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Utredning görs inom Bof 26:1 OSl Ja Ja

Handlingar av betydelse i 
ärende

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare Exempel: meddelande om avtal till 
CSN, Fk, Skatteverket. 
Personbevis, äktenskapslicens

26:1 OSL Ja Ja

Handlingar av tillfällig betydelse 
eller
rutinmässig karaktär

Skrivelse Personakt Procapita/ Lifecare Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Exempel: kallelser till möte eller 
rättegång.

26:1 OSL Ja Ja

3.7.7.4 Hantera namnärenden Begäran om yttrande, erbjudan 
om yttrande som leder till 
utredning

Förfrågan Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Erbjudande om yttrande som ej 
leder till utredning

Förfrågan Närarkiv 2 år - Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Utredningar, inklusive 
kommunicering

Utredning Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja

Yttrande Yttrande Personakt Procapita/ Lifecare Bevara 5 år 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja Ja



3.7.8 Stöd till Brottsoffer 30

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.7.8.1 Stödja brottsoffer FRC erbjuder stöd för
minderåriga

- - Ja

Avtal brottsofferjouren Avtal Närarkiv Lex Bevara 5 år 5 år Förvaltnings-chef - - -

Meddelande från polisen Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare minderårig som önskar stöd Känslig
uppgift

- -

Minnesanteckningar Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare Känslig
uppgift

- -

Medling med anledning
av brott

Akt/dokumentation från
medling

Skrivelse Närarkiv Server Vid inakt. Vid inakt. - Handläggare 26:1 OSL Känslig
uppgift

- Ja

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats Gallras Bevaras Sekretess



3.8.4 Budgetrådg. o Skuldsan. 31

Handlingsbeskrivning Handlingstyp Gallras 
Bevaras

Till 
CA/E

Ansvarig Anmärkning Sekretess

Analog Digital Analog Digital Sekretess- 
kod

GDPR Anm. 
PUF

Krav 
på reg.

3.8.4.1 Bistå med
budgetrådgivning

Budgetrådgivning Beslut - Boss Bevara 5 år 5 år Handläggare Ligger kvar i Boss 26:1 OSL Ja -

Underlag Närarkiv - Bevara - 5 år Handläggare 26:1 OSL Ja -
Statistik Statistik - Lex Bevara 5 år 5 år Enhetschef Handläggare tar ut årlig statistik till 

chef. Fvb ledning och registrator.
- Ja -

3.8.4.2 Bistå med skuldsanering Skuldrådgivning Beslut - Boss - 5 år Nej Handläggare 5 år gäller efter att betalningstiden 
löpt ut

26:1 OSL Ja -

Underlag Närarkiv - 5 år - Nej Handläggare 5 år gäller efter att betalningstiden 
löpt ut

26:1 OSL Ja -

Skuldsanering Beslut - Boss - 5 år Nej Handläggare 5 år gäller efter att
betalningstiden löpt ut

26:1 OSL Ja -

Underlag Närarkiv - 5 år - Nej Handläggare Sorteras i prövade / ej prövade enligt 
skuldsaneringslagen

26:1 OSL Ja -

Underprocess med ev.aktivitet Förvaringsplats

Budget- och skuldrådgivning är organiserad inom Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorg, Försörjningsenheten. En handläggare arbetar specifikt med dessa ärenden. Konsumentverkets verksamhetssystem BOSS används för digital registrering och ansökan.
Underlag som inkommer på papper sorteras per personnummer i närarkiv (aktskåp hos handläggare). Viss statistik tas ut och lämnas till enhets- /verksamhetschef som underlag till verksamhetsrapportering/planering.
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-08 SN/2023:64 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Godkänna planen 
 
Ärendet 
Plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 2023. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2023-01-17 § 4 Upptill förvaltningschef att ta fram ett 
förslag för nämndsbesök i verksamheterna till sammanträdet i februari. 
 
Beslutsunderlag 
Plan för ledamöters och ersättares besök av verksamheter 2023 - förslag 
 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2023-02-07 SN/2023 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

 Socialnämnden 
 
  
 
 
Plan för ledamöters och ersättares besök av verksamheter 2023 
 
Gruppindelning 
Grupp 1 Grupp 2 
Johanna Bergsten (S) Håkan Svensson (M) 
Maritza Villanueva Contreras (V) Lars Kempe (S) 
Mats Wallin (SD) Lotta Borg (T) 
Markus Sjöström (M) Marianne Larsson (SD) 
Lena Hallin (S) Bodil Mattson (V) 
Anita Hellstrand © Christer Andersson (S) 
Angela Bodin (T) Hans Hillgren (S) 
Anna Svensson (M) Pirjo Jonsson (S) 
Markus Eriksson (S) Krister Jonsson (M) 
Anna Jansson (SD) Pär Karlstedt (SD) 
Anastasie Mukabera (KD) Line Essman (S) 
  
  
Besök i verksamheter av socialnämnden genomförs i två grupper. 
 
Verksamhetsbesök i äldreomsorg, hälso- och sjukvård och LSS sker på två olika dagar, förmiddagen 
den 2 och 11 maj, en grupp per dag. 
 
Verksamhetsbesök hos IFO och handläggningsenheten genomförs den 10 eller 24 maj, grupp 1 på 
förmiddagen och grupp 2 på eftermiddagen. 
 
 

 
 
 
 

Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS 2 och 11 maj 
Terminalvägen 12: Hemsjukvård och hemtjänst 
Kottgränd: Dagligverksamhet och gruppboende 
Tallnäsvägen: Gruppboende, vård och omsorgsboende 
IFO och handläggningsenheten 10 el 24 maj 
Kommunhus: barn och familj, vuxenstöd, handläggningsenheten 
Terminalvägen 10 : försörjningsstöd, kompetenscenter, kompetenscenterarena 
Kottgränd: familjeresurscenter 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2023-01-31 SN/2023:15 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 4 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Godkänna rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även 
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat 
förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid.  
 
Under kvartal 4 har antalet ej verkställda beslut ökat med två nya medan tre har avslutats eller 
verkställts och femton kvarstår. Inom äldreomsorgen gäller de sex besluten främst personer som 
tackat nej till erbjuden plats och avvaktar annan plats. Inom Individ- och familjeomsorg är det ett 
ärende om kontaktperson som verkställts. LSS-området har det största antalet ej verkställda beslut. 
Detta beror till stor del på brist på kontaktpersoner och boendeplatser inom kommunen. Fler platser 
har tillkommit och kön till LSS-boende har minskat något. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport KF 2022 kv 4 
Rapport revisorer 2022 kv 4 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2023 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Datum 
2023-01-31 

Handläggare 
Christina Hjalte 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: sociala@timra.se 

Kommunfullmäktige 
 
 

Rapportering ej verkställda beslut, 2022 kv 4 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 
 
Rapportering ska göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även 
till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. Förvaltningen har 
kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: 
 
2022, kvartal 4 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
LSS Funktionshindrade 0 11 2 13 
SoL Funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL Äldreomsorg 2 4 0 6 
SoL Individ- och familjeomsorg 0 0 1 1 
Totalt: 2 15 3 20 
 
Senaste 12 månader 2022 kv 1 2022 kv 2 2022 kv 3 2022 kv 4 
LSS Funktionshindrade 13 12 15 13 
SoL Funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL Äldreomsorg 4 3 5 6 
SoL Individ- och familjeomsorg 2 2 3 1 
Summa: 19 17 23 20 
 
Nya/återrapporterade individrapporter senaste 12 månader: 
Verks. Beslut Verkst. Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt
  
IFO 210129 220116 352 Kontaktfamilj Resursbrist 
IFO 210416 220302 320 Kontaktfamilj Resursbrist 
LSS 210519 211115 180 Bostad med särsk. Resursbrist 
ÄO 210521 220203 258 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 210623 211115 145 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210922 220329 188 Korttidsvistelse Resursbrist 
ÄO 210928 220516 230 Särskilt boende Tackat nej till insats 
ÄO 211202 220413 132 Särskilt boende Saknar plats 
ÄO 210607 220702 390 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 211201 220504 154 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
LSS 220211 220930 231 Servicebostad Saknar plats 
IFO 220301 220922 205 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
IFO 220318 220831 166 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
LSS 210908 221021 408 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 220519 221123 188 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
IFO 220630 221101 124 Kontaktperson Ny utredning pågår 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 2(2) 

LSS 200917  835 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS 201008  814 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS 210319  652 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210419  621 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210527  583 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210617  562 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210622  557 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 211005  452 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
LSS 220114  351 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220224  310 Korttidsboende Tackat nej till plats 
ÄO 220325  281 Särskilt boende Tackat nej till plats 
ÄO 220513  232 Särskilt boende Tackat nej till plats 
LSS 220513  232 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220601  213 Särskilt boende Tackat nej till plats 
LSS 220607  207 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220805  148 Särskilt boende Tackat nej 
ÄO 220922  100 Särskilt boende Saknar plats 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Christina Hjalte 
Nämndsekreterare



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Datum 
2023-01-31 

Handläggare 
Christina Hjalte 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: sociala@timra.se 

Revisorer 
 
 

 
 
 

Rapportering ej verkställda beslut, 2022 kv 4 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § 
(insatser). 
 
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även 
till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: 
 
2022, kvartal 4 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
LSS Funktionshindrade 0 11 2 13 
SoL Funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL Äldreomsorg 2 4 0 6 
SoL Individ- och familjeomsorg 0 0 1 1 
Totalt: 2 15 3 20 
 
Nya/återrapporterade Individrapporter 2022 kvartal 4 
Verksamhet Beslut Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt  
LSS 200917 470 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS  211008 449 Kontaktperson Resursbrist(covid) 
LSS 210319 287 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210419 256 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210527 218 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210617 197 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210622 192 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 211005 177 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
LSS 220114 167 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220224 218 Korttidsboende Tackat nej till plats 
ÄO 220325 189 Särskilt boende Tackat nej till plats 
ÄO 220513 140 Särskilt boende Tackat nej till plats 
LSS 220513 140 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220601 121 Särskilt boende Tackat nej till plats 
LSS 220607 115 Gruppbostad Saknar plats 
ÄO 220805 148 Särskilt boende Tackat nej 
ÄO 220922 100 Särskilt boende Saknar plats 
 



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 2(2) 

 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Christina Hjalte 
Nämndsekreterare
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-01-05 SN/2023:14 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter 2022 kvartal 4 
samt helår 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Socialnämndens Riktlinjer för avvikelsehantering anger att statistik gällande avvikelser redovisas 
kvartalsvis samt för hela året. 
 
Förvaltningen har tagit ut rapporter gällande avvikelser inom lagrummen Hälso- och sjukvård (HSL), 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inkomna 
Klagomål och synpunkter. 
 
Nämndsekreterare Pernilla Ullberg samt verksamhetschefer informerar vid sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Avvikelser HSL 2022 kvartal 4 
Avvikelser HSL 2022 
Avvikelser SoL/LSS 2022 kvartal 4 
Avvikelser SoL/LSS 2022  
Klagomål och synpunkter 2022 kvartal 4 
Klagomål och synpunkter 2022 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



Avvikelser HSL 2022 kvartal 4
Period för händelse
Rapporttyp
Avvikelsetyp
Organisation

Avvikelsetyp
Rapporttyp Organisation

52 1 53 5 1 112
157 1 119 3 5 285
209 2 172 8 6 397Antal

2022-10-01- 2022-12-31
Vårdskador
Fall, Hjälpmedel, Läkemedel, Rehabilitering, Vård och behandling
SÄBO, Ordinärt boende hemtjänst, LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, Personlig assistans, SoL Övriga insatser, 
LSS Övriga insatser

Vård och behandling Antal
Ord. boende hemtjänst

Vårdskador
SÄBO

Fall Hjälpmedel Läkemedel Rehabilitering



Avvikelser HSL 2022
Period för händelse 
Rapporttyp
Avvikelsetyp
Organisation

Avvikelsetyp
Rapporttyp Organisation

1 1
231 4 240 6 6 487
561 5 355 3 18 942
793 9 595 9 24 1430Antal

Vård och behandling
Antal

Gruppbostad 
Vårdskador Ord. boende hemtjänst

SÄBO 

Fall Hjälpmedel Läkemedel

2022-01-01 - 2022-12-31
Vårdskador
Fall, Hjälpmedel, Läkemedel, Rehabilitering, Vård och behandling
SÄBO, Ordinärt boende hemtjänst, LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, Personlig assistans, 
SoL Övriga insatser, LSS Övriga insatser

Rehabilitering



Avvikelser SoL/LSS 2022 kvartal 4
Period för händelse
Rapporttyp
Avvikelsetyp

Organisation

Avvikelsetyp

Rapporttyp Organisation
2 2
2 2

1 8 9
1 1

SoL/LSS Lex Sarah 1 1
1 4 1 9 15

2022-10-01 - 2022-12-31
SoL/LSS Annan avvikelse, SoL/LSS Lex Sarah
Bemötande, Ekonomiska övergrepp, Fysisk miljö, utrustning, teknik,Fysiska övergrepp, Handläggning och genomförande, Psykiska 
övergrepp, Tillgänglighet, Uteblivna/felaktiga insatser
IFO Barn och Familj, IFO Försörjningsstöd, IFO Vuxenstöd, IFO Arbetsmarknad, SÄBO, Ordinärt boende hemtjänst, LSS 
Servicebostad, LSS Gruppbostad, Biståndshandläggning, Personlig assistans, SoL Övriga insatser, LSS Övriga insatser, LSS 
Korttidsvistelse(barn)

Antal
Fysisk miljö, 
utrustning, 

teknik

Handläggning 
och 

genomförande
Tillgänglighet

Uteblivna/felaktiga 
insatser

SÄBO 
Antal

IFO Försörjningsstöd
SoL/LSS 
Annan avvikelse

IFO Vuxenstöd 
Ord. boende  hemtjänst
SÄBO 



Avvikelser SoL/LSS 2022
Period för händelse
Rapporttyp
Avvikelsetyp

Organisation

Avvikelsetyp

Rapporttyp Organisation
1 1 1 3

4 4
1 5 6

1 1
3 3

1 1
1 1 13 15
3 1 8 12

1 1
1 1
1 1 2

1 1
1 1

1 1 2
3 7 1 15 1 1 25 53

2022-01-01- 2022-12-31
 SoL/LSS Annan avvikelse, SoL/LSS Lex Sarah
Bemötande, Ekonomiska övergrepp, Fysisk miljö, utrustning, teknik, Fysiska övergrepp, Handläggning och genomförande, Psykiska övergrepp, Tillgänglighet, 
Uteblivna/felaktiga insatser
IFO Barn och Familj, IFO Försörjningsstöd, IFO Vuxenstöd, IFO Arbetsmarknad, SÄBO, Ordinärt boende hemtjänst, LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, 
Biståndshandläggning, Personlig assistans, SoL Övriga insatser, LSS Övriga insatser, LSS Korttidsvistelse(barn)

Biståndshandläggning

IFO Barn och familj 
IFO Försörjningsstöd
IFO Sysselsättning/Arbetsträning
IFO Vuxenstöd 
Korttidsvistelse (LSS Barn)
Ord. boende hemtjänst
SÄBO

Antal

SoL/LSS Lex Sarah

IFO Arbete och Integration
IFO Barn och familj
IFO Vuxenstöd
Ord. boende hemtjänst
SÄBO

SoL/LSS 
Annan avvikelse

Psykiska 
övergrepp

Tillgänglighet
Uteblivna/felaktiga 

insatser
Antal

Gruppbostad 

Bemötande
Fysisk miljö, 
utrustning, 

teknik

Fysiska 
övergrepp

Handläggning 
och 

genomförande



Klagomål och synpunkter 2022 kvartal 4
Period för händelse
Rapporttyp

Rapporttyp
Organisation

1 1
2 2
3 3Antal

2022-10-01 -2022-12-31
Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter Antal
Biståndshandläggning
SÄBO 



Klagomål och synpunkter 2022
Period för händelse
Rapporttyp

Rapporttyp
Organisation

1 1
1 1
1 1
2 2
5 5

Antal
Biståndshandläggning
Daglig verksamhet LSS
IFO Barn och familj Utredning och verkställighet

Antal

2022-01-01 - 2022-12-31
Klagomål och synpunkter

SÄBO 

Klagomål och synpunkter
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-01-30 SN/2022:163 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2023-2025 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Fastställa Verksamhetsplan och budget 2022-2024 enligt förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har, utifrån kommunfullmäktiges ramar samt nämndens analysseminarium, 
framställt ett förslag till Verksamhetsplan och budget 2023-2025 för socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 § 191 punkt 5 att Handlingsplan budget i balans 2022-
2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 2023-2024samt följas upp via ordinarie 
uppföljning i delårsrapport och årsredovisning. 
 
Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar förslaget i samband med sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-06-21 § 100 Verksamhetsplan och budget – information 
2022-11-22 Analyssemiarium 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2023-2025 Socialnämnden  
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
Verksamhetschefer 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



Timrå Kommun 
Kommunledningskontoret 
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Ekonomi i balans ...................................................................................................................28 

Driftbudget .........................................................................................................................28 
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Investeringsbudget .............................................................................................................31 
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SO- Stöd och omsorg .......................................................................................................39 
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Äldreomsorg .......................................................................................................................41 

Hälso- sjukvård och utveckling ......................................................................................42 

Förvaltningsövergripande resurser .................................................................................43 

 

Nämndens verksamhetsidé 

Socialnämndens verksamhetsidé är framtagen utifrån Timrå kommuns 
gemensamma verksamhetsidé: 

 

Socialnämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill 
säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem. 
Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen. 

Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden – för ett 
gott och självständigt liv 

 Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för samverkar vi för att 
erbjuda god vård, omsorg, stöd och service. 

 Vi är enkla att nå och lätta att förstå. 
 Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar 

social trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor. 

Vi finns i alla faser av livet från vaggan till graven, ung som gammal oavsett 
samhällsgrupp, där behov av socialförvaltningens insatser behövs.  

Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för, samverkar vi för att 
erbjuda god vård, omsorg, stöd och service 

Vårt mål är att skapa värde för dem vi finns till för och för att göra detta behöver 
vi fånga och möta behov. Samverkan med andra är avgörande för att möta behoven 
på bästa sätt samt för att använda våra gemensamma resurser effektivt. Vi 
samverkar internt inom socialförvaltningen, inom kommunen samt med andra 
aktörer.  

Vi är enkla att nå och lätta att förstå 
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Möjlighet till att kontakta oss via olika vägar ska vara enkel. Förutom direktkontakt 
via telefon eller personliga möten finns digitala vägar såsom e-tjänster. All 
kommunikation i alla sammanhang ska vara begriplig. I all myndighetsutövning 
har vi ett särskilt ansvar att bidra till förståelse.  

Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar 
social trygghet och jämlika och jämställda livsvillkor.  

Socialnämnden bidrar till kommunens gemensamma verksamhetsidé att leva, växa 
och mötas genom att: 

 Att leva: Vi bidrar till att människor ska nå en social trygghet samt jämlika 
och jämställda livsvillkor genom stöd, service och biståndsbedömda insatser.  

 Att växa: Vi bidrar till att människor ska nå sin fulla potential genom 
förebyggande, tidiga, habiliterande och rehabiliterande insatser samt stöd, vård- 
och omsorg. 
Det ska leda till en egen hållbar försörjning och/ eller social trygghet. 

 Att mötas: Vi möter alla med respekt och ett inkluderande förhållningssätt.  
Vi bidrar till att skapa nya mötesplatser för våra målgrupper där behov finns.  

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten 

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka 

Socialnämnden är till ansvarsområdet ett av kommunens två största, och är 
uppdelad på fyra verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), 
Äldreomsorg (ÄO),  Hälso- sjukvård och utveckling (HSL/utv) samt Stöd och 
omsorg (SO). 

Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 
deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.” 

Reglemente för socialnämnden anger: 
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1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten.  

2 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 
i lag sägs om socialnämnd. Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. 
Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt 
anvisningsmodell fastställd 2016-04-01. Fullgöra kommunens ansvar för mottagna 
flyktingar enligt ingångna avtal med staten. Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för 
att allmänt främja sysselsättningen i kommunen.  Rådgivning i budget- och 
skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)  

Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera 
till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Bild: Organisationsskiss, socialnämnden 

Nedan beskrivs översiktligt respektive verksamhetsområde. En mer utförlig 
beskrivning finns i bilaga.   

IFO – Individ- och familjeomsorg 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgs (IFO) ansvarsområden omfattar den 
sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och 
beroendevården, arbetet för våldsutsatta och hemlösa, området psykisk ohälsa, 
arbetsmarknadsinsatser samt integration. Socialtjänstlagen (SoL) reglerar största 
delen av verksamheten men även Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämpas. Området 
består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga) 
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• Enheten för Barn- och familj 
- Myndighetsutövning 
- Familjeresurscenter 

• Enheten för egen hållbar försörjning 
- Försörjningsstöd 
- Kompetenscenter 
- Kompetenscenter arbetsarena 
 

• Enheten för vuxenstöd 
- Myndighetsutövning 
- Individ och utvecklingscenter 

SO - Stöd och omsorg 

Stöd och omsorgs verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning i 
alla åldrar. Verksamheten utreder, bedömer och beslutar om insatser till stöd till 
äldre och till personer med funktionsnedsättning samt verkställer insatser enligt 
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten regleras 
till stora delar av SoL samt LSS. Inom verksamhetsområdet finns även 
Larmdriftsenheten.  

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

Behöver man stöd i vardagen och har en varaktig funktionsnedsättning så kan man få 
stöd och service genom kommunens LSS-verksamheter. Lagen anger vilka som har rätt 
till insatserna via så kallad personkrets-tillhörighet, vilka är följande: 

 personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

 personer med betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. 

 personer som till följd av stor och varaktig, fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga) 

 Daglig verksamhet (LSS). 
 Bostad med särskild service (LSS). 
 Personlig assistans (LSS). 
 Korttidsvistelse/Korttidstillsyn (LSS.) 
 Avlösarservice i hemmet (LSS). 
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 Ledsagarservice och biträde av kontaktperson (LSS). 
 Personliga ombud. 
 Handläggningsenheten. 
 Larmdriftsenheten. 
 Bemanningsenheten (delas med äldreomsorgen) 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, SoL. Enligt lagen ska kommuner verka för 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

Verksamheten vänder sig till äldre och kan hjälpa till med det man inte själv klarar av. 
Det kan röra sig om hjälp med allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad. Vad 
man får hjälp med beror på vad just den personen behöver och vilken hjälp som kan 
ges av andra. Oavsett om man bor kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende 
ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv. I Timrå bedrivs all äldreomsorg i 
kommunal regi och samtliga insatser är biståndsbedömda.  

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga) 

 Hemtjänst 
 Vård och omsorgsboende 
 Korttidsvård 
 Dagvård 
 Ledsagarservice 

Hälso- sjukvård och utveckling 

Hälso- och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som 
behöver det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde.  

Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso-och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL.  

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga) 

 Hälso- och sjukvård  
 Hemrehabilitering 
 Anhörigkonsulent 
 Samordning god och nära vård 
 Systemförvaltning 
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Inom området finns även förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor och 
övergripande stödfunktioner. 

Förvaltningsövergripande resurser: 

Inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas sjuksköterska med ett särskilt 
medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). MAS ansvar 
och uppgifter är reglerade i lag och andra regler. 

Området består av följande verksamheter:  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 Nämndsekreterare 

 

Omvärld och förutsättningar för verksamhet  

Att bedriva socialtjänst är ett brett uppdrag som innefattar alla grupper i samhället, 
med en stor spridning i behovet av insatser för kommunens invånare. En stor del 
av verksamheten och dess insatser är lagstadgade och måste därför finnas 
tillgängliga för medborgarna oaktat vilket ekonomiskt läge kommunen befinner sig 
i.  

Socialtjänsten påverkas i stor utsträckning av politiska beslut på nationell nivå, 
ändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har på senare tid 
inneburit att ansvaret och därmed kostnaderna flyttats över från andra huvudmän 
till kommunen och socialtjänsten. Det finns en del olika beroenden kopplat bland 
annat till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag men även 
till Regionens Hälso- och sjukvård.  Den nationella, regionala och lokala 
omställningen till en god och nära vård påverkar hela socialförvaltningen, men 
främst den kommunala hälso- och sjukvården. Migrationspolitiken påverkar också 
liksom konjunkturen i allmänhet. En av de största utmaningarna med att bedriva 
socialtjänst är att på förhand prognostisera medborgarnas kommande behov av 
insatser och kostnaderna för dessa. 

Demografi 
 
De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 
80 år – en ökning på nästan 50 procent de närmaste tio åren. Socialtjänstens 
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Det innebär att 
kostnaderna för att i framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag 
kommer att öka kraftigt.  
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Kompetensförsörjning 

Kopplat till den demografiska utmaning, fler äldre och färre i arbetsför ålder 
kommer en stor utmaning kopplat till kompetensförsörjning.  

Alla delar inom socialförvaltningen har en utmaning kopplat till kompetens, både i 
Timrå kommun men även nationellt. Fram till 2035 bedömer SCB att det kommer 
att saknas 112 200 personer med gymnasial vård- och omsorgsutbildning, det är det 
enskilt största bristyrket. Med dagens personaltäthet måste var tredje person som 
kommer in på arbetsmarknaden, behöva välja att arbeta inom enbart 
äldreomsorgen, dvs 30% av all ny arbetskraft i Sverige 

Konkurrens om till exempel legitimerad personal, vårdpersonal och socionomer 
har ökat i takt med stora pensionsavgångar och det blir hårdare konkurrens om 
kompetens och medarbetare. 

Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet som kräver bemanning dygnet 
runt i ett flertal verksamheter. Att bemanna alla pass är den första utmaningen, 
men det faktum att andelen utbildade och erfarna inom vård och omsorg är färre 
har verksamheten i dag en större andel personal utan utbildning och erfarenhet. Att 
arbeta inom vård och omsorg är både personlig lämplighet av vikt men också 
utbildning och erfarenhet för att kunna erbjuda en god kvalitet i verksamheten.  

Sammantaget innebär detta att inom en nära framtid kan kommunen komma att 
ha stora svårigheter i att bemanna och bedriva ändamålsenlig verksamhet.  

Digitalisering  

Socialtjänsten behöver för framtiden effektivisera verksamheten genom nya 
arbetssätt och digitala tjänster. Digitalisering är ett viktigt medel för att hantera den 
stora demografiska utmaning för kommande år, både kompetensmässigt och 
ekonomiskt. 

Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya krav på kommuner att stärka sin 
innovativa förmåga för att kunna motsvara de behov och önskemål som 
befolkningen efterfrågar samtidigt som rättssäkerhet, personlig integritet och övriga 
lagkrav ska efterlevas. 

Inom socialförvaltningen är delar av arbetsuppgifterna är digitaliserade, och många 
verksamheten är beroende av digital teknik för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Detta i kombination med att de flesta av förvaltningens 
verksamheter är samhällsviktiga och inte kan avstanna måste varje verksamhet ha 
en beredskap för hur arbetsuppgifterna ska utföras eller prioriteras vid till exempel 
IT-avbrott.  
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Värmeböljor- Klimatet 

Den globala uppvärmningen har medfört att klimatet ändras och värmeböljor är 
inte längre att betrakta som något som sällan inträffar. Sannolikheten för torrare 
somrar med höga temperaturer har ökat markant. Främst är det personer som är 
äldre, kroniskt sjuka eller har vissa typer av funktionsnedsättning som är särskilt 
sårbara vid värmeböljor. 

En fungerande och patientsäker vård- och omsorgsmiljö kräver reglering av 
inomhustemperatur och luftfuktighet.  

Pandemier 

Covid-19 har haft stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och 
övriga verksamheter inom socialförvaltningen. För framtiden måste förvaltningen  
vara förberedda på fler pandemier och ha en god beredskap för detta. I beredskapen 
ingår att snabbt kunna ställa om efter nya rekommendationer samt att ha 
lagerhållning för skyddsutrustning.  

Utredningar  

-Utredning ny socialtjänstlag 

Under 2020 presenterades utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47). I utredningen presenteras förslag på ändringar av den nuvarande 
socialtjänstlagen. De största förslagen handlar om att styra om socialtjänsten till att 
arbeta mer förebyggande och att insatser skall kunna erbjudas utan föregående 
behovsprövning. Om detta blir verklighet väntar ett stort omställningsarbete från 
nuvarande organisation där stor vikt läggs vid myndighetsutövning. 

Datum för när den nya socialtjänstlagen har inte satts, men det kan dröja fram till 
2024. 

- Utredning en äldreomsorgslag (Dir. 2020:142) 

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en 
äldreomsorgslag. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen 
samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll. 
Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser 
om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan. Utredaren ska överväga och vid behov lämna förslag som stärker 
tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 
Utredningen var på remiss under hösten 2022, Timrå kommuns socialförvaltning 
var en remissinstans.  
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-Samsjuklighetsutredningen 

Samsjuklighetsutredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser 
till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat 
huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller 
beroende.  

Tilläggsdirektiv till SamsjuklighetsutredningenDir. 2021:96 

Samsjuklighetsutredningen får ett tilläggsuppdrag om att lämna förslag på en 
gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

- LSS – översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 

I januari 2019 lämnade utredare över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS 
och assistansersättningen till regeringen. Utredningen, som bland annat innehåller 
förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen samt nya insatser i LSS, har 
varit ute på remiss med sista svarsdatum 12 november 2020. Timrå kommun var 
inte en av remisskommunerna men har deltagit tillsammans med övriga kommuner 
i länet, i dialoger och framtagande av det remissvar som sedan skickades in från 
utvalda remisskommuner.  

En av de stora förändringar som kan bli aktuellt är förslaget på ett 
huvudmannaansvar för den personliga assistansen (idag finns ett delat ansvar 
mellan kommunerna och Försäkringskassan) samt förslaget på den nya insatsen 
Personlig service och boendestöd som inte alls finns idag. 

Den 23 september 2021 informerade Socialdepartementet via ett pressmeddelande 
om att Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av 
huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt 
huvudmannaskap. Utredaren ska även överväga förslag till alternativa lösningar till 
ett statligt huvudmannaskap. Uppdraget ska därefter redovisas senast 23 mars 2023. 
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Mål och uppdrag 
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I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga 
förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som 
visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som 
fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som 
beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld 
och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna 
behöver fokusera på d v s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan 
förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden 
under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande 
mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som 
finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.  

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande 

 

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka 
sitt eget liv och samhällslivet 

Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt 
eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr 
socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens dagliga arbete.  

Barns trygghet 

Barn behöver trygga miljöer under sin uppväxt för att senare bli självständiga 
individer. Barn och unga samt unga vuxna finns inom samtliga av socialnämndens 
verksamheter och insatser görs på olika sätt. Socialnämnden kan se ett ökat inflöde 
av barn som far illa eller har en komplex problematik. Det finns utmaningar i att 
hitta relevanta insatser. Samverkan med Regionen behöver utvecklas ytterligare för 
att dessa barn/ungdomar ska få rätt stöd och komma vidare i livet. Den ökande 
ärendemängden innebär att det är svårt att hinna med det förebyggande arbetet 
samt att få tag i personal.   

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Tillsammans med kommunförbundet göra en målgruppsanalys samt utveckla 
det systematiska kvalitetsarbetet inom enheten för barn och familj i syfte att se 
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över arbetssätt och möjlighet att utveckla verksamheten för att möta de ökade 
inflödet av ärenden.  

- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är 
synlig och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter 
och kommuner.  

- Verkställer SoL-beslut på barnkorttids. Handlar om asylsökande barn.  
- Använder barnkorttids i ett bredare perspektiv för utredningar i komplexa 

ärenden.  
- Deltar i läger för ungdomar och unga vuxna till demenssjuka föräldrar.  
- Deltar i den länsgemensamma familjehemsorganisationen.  
- Deltar i den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam med länets 

socialtjänster, skolor och region och där ett av länssamordningsområdena är 
barn och unga.  

Förväntad effekt: 

- Via målgruppsarbetet få en bättre möjlighet att anpassa arbetssätt och utveckla 
för barnens bästa och verka för trygga barn i Timrå Kommun. 

- Genom den länsgemensamma familjehemsorganisationen kunna erbjuda en 
bättre matchning av familjehem och utbildning till familjehemmen vilket 
bidrar till en ökad kvalitet på familjehemsvården. 

Motverka ökat missbruk bland unga 

Målgruppen unga vuxna med avancerad missbruksproblematik, ofta i kombination 
med psykisk ohälsa eller en diagnos, är fortsatt en stor del av den förvaltningen 
möter inom missbruksvården för vuxna. Missbruk är ett hinder i vägen till en egen 
försörjning och självständighet.  

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Fortsätta arbete med att utveckla öppenvården.  
- Fältarbete. 
- Kontinuitetstänk i placeringar – nytt arbetssätt. 
- Utökar boendeplatser på vårt eget utvecklingsboende  
- Ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom området socialpsykiatri, 
- Utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.  
- Bostad Först lösningar tillsammans med TimråBo och eventuellt andra 

fastighetsägare.  

Förväntad effekt:  
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- Resurseffektiva individuella insatser till målgruppen som bidrar till nykterhet 
och egen hållbar försörjning. 

Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar 

Daglig verksamhet enligt LSS beviljas för personer i arbetsför ålder. För att 
möjliggöra bra individuella platser bör möjligheten ses över att erbjuda till exempel 
företagsplats eller plats i företagsgrupp. Samverkan med socialpsykiatrin och den 
verksamhet de erbjuder personer med beslut om daglig sysselsättning behöver 
utvecklas.  

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Behov av fler platser på boende LSS. 
- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.  
- Främja personers möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar genom 

delaktighetsmodellen. 
- Dialog med medborgare, ges möjlighet att påverka. Brukarpanel, 

samverkansmöte med intresseorganisationer. 

Förväntad effekt: 

- Skapa delaktighet i samhällslivet och man ska ha en meningsfull sysselsättning 
- Brukarna är delaktiga i sin egen planering.  
- Daglig verksamhet utifrån ifrån brukarnas behov.  

Boende utifrån behov 

Det finns ett förändrat stödbehov för de som bor på gruppboende eftersom 
målgruppen blir äldre och utvecklar somatiska sjukdomar samt demens. Detta 
ställer nya och högre krav på vård för målgruppen, vilket medför högre 
kompetenskrav för medarbetare, behov av utökade hjälpmedel samt förändringar i 
lokalernas utformning. Utöver detta ses ett ökat inflöde av ansökning om boende.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Nya LSS-boenden. Ny utredning kring behoven behöver göras under året. Görs 
ihop med gymnasiet.  

- Inom LSS blir de äldre och får nya behov och boendena är inte anpassade.  
- Finns inte fiber indraget i fastigheter där vi har boenden.  
- Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning 

av grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de 
enskildas behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.  
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Förväntad effekt 

- Brukare klarar av att bo självständigt eller med hjälp av stöd.   
- Goda livsvillkor för målgruppen. 

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet 

Vara delaktig i samhällslivet 

Enligt socialnämndens uppdrag ska verksamheten främja den enskildes ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. Inom individ och familjeomsorgen arbetar man kompenserande för 
de faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. 
Inom LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och 
färdigheter en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så 
arbetar man aktiv med ett rehabiliterande förhållningssätt för att den enskilde så 
länge som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett 
rehabiliterande förhållningssätt.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Individ och familjeomsorgen arbetar med individuella insatser utifrån 
medborgarens behov.  

- Individuella genomförandeplaner för alla inom LSS-verksamheten.  
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre 

möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor. 

Förväntad effekt: 

- Ökad självständighet och delaktighet.  

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga 
vuxna med ökad risk för ohälsa, otrygghet och socioekonomisk 
problematik 

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och 
unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik.  

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun 
ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv. 

Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att 
tidigt upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk 
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för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser 
kommer att riktas speciellt mot yrkesgrupper som arbetar med barn i yngre åldrar. 
Ett fokusområde kommer att vara barn och unga där det redan identifierats ett 
behov av att vi samverkar för att stödja barnet/ungdomen t ex elever med 
omfattande skolfrånvaro. 

 

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Fortsätta utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för 
tidig upptäckt och proaktiva insatser.  

Förväntad effekt:  

- Bättre förutsättningar att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid då vi har en god 
kommunikation och stöttning av varandras kunskap.  

- Goda rutiner som underlättar arbetet framåt. 

Socialnämnden ingår även i arbetet med en ny samverkansmodell med regionen 
vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med representation 
från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt 
i barn och unga, vuxna och äldre.  

Förvaltningschef har fått i uppdrag att bemanna samverkan i den nya 
samverkansstrukturen. 

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Fortsätta att utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska 
risken för att barn och unga far illa.  

Förväntad effekt:  

- Fortsatt utveckling av den samverkanstruktur som startar 1 januari 2023 på 
politisk nivå, HÄLSAM.  

- Fortsatt arbete med samverkan på tjänstepersonnivå.  
- Droganvändningen bland unga bromsas.  

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård 

 

Nära vård 
För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara 
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fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska 
utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden krävs en 
omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på lokal, 
regional och nationell nivå. I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner 
och region tagit fram en gemensam målbild för en God och nära vård i 
Västernorrland 2030. Målet är att våra invånare ska uppleva vården som god, jämlik 
och trygg.  

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i 
vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer 
tillgänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och 
förutsättningar.  Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära 
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna 
inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida 
vårdbehoven. 

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att: 

- Samordna kommunens arbete med God och Nära Vård 
- Kontinuerligt informera och involvera övriga förvaltningar.  
- Fortsätta arbetet med pilotprojektet Proaktiv digifysisk seniorvård.  
- Bemannar länssamverkan och deltar aktivt i länssamverkan kring God och 

Nära Vård. 

Förväntad effekt:  

- Ökad samverkan mellan huvudmän för en god och nära vård för den enskilde.  
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna och internt inom socialförvaltningen 

för en god och nära vård för den enskilde. 
- Genom mobil digital vård och ett förebyggande arbetssätt öka tryggheten och 

undvika inläggningar i slutenvården.  

Demensutveckling 
Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin. 
Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i 
så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt 
man har till dessa platser. Målsättningen är att införa demensavdelningar inom 
vård- och omsorgsboenden. 

Som ett första steg i demensutvecklingen har all ordinarie personal samt vikarier 
vid vårds- och omsorgsboenden utbildats i demens under 2022.  

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att: 

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/sammantradeshandlingar/foredragningslistor/fullmaktige-o-styrelsen/regionfullmaktige/ar-2021/2021-01-20/arende-nr-23-malbild-god-och-nara-vard-reko-antagen-2020-09-18.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/global-media/sammantradeshandlingar/foredragningslistor/fullmaktige-o-styrelsen/regionfullmaktige/ar-2021/2021-01-20/arende-nr-23-malbild-god-och-nara-vard-reko-antagen-2020-09-18.pdf
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- Genomföra beslutad uppdragsplan för att utveckla arbetet med demens inom 
vård och omsorgsboenden.  

Förväntad effekt: 

- Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för 
bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av 
våra brukare. Med särskilda demensavdelningar kan vi erbjuda bättre stöd för 
personer med demenssjukdom.  

- Ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde 
välja mellan olika inriktningar i verksamheten. 

Äldreomsorgscenter – ÄOC 
Arbetet med att bygga ett Äldreomsorgscenter har pausats enligt beslut av 
kommunfullmäktige. 

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att: 

- Fortsätta delta i planeringen av ett Äldreomsorgscenter.  

Förväntad effekt:  

- Tillgodose behovet av fler boendeplatser för framtiden och ge en trygg och 
effektiv service till våra äldre. 

Bostadsanpassning  

Idag jobbar Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ofta med samma 
sökande utan att veta om varandras arbete. De kan ha kontakt med hemtjänst, 
rehabilitering, bostadsanpassning och biståndshandläggare utan att intern 
samordning över nämndsgränserna sker, även när det är möjligt.  

Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att: 

Genom att öka samverkan och förståelsen mellan nämndernas ansvarsområde 
utreds möjligheterna till att göra mer med samma resurser och samtidigt förenkla 
för den enskilde samt att tillgodose behovet av anpassad bostad på ett effektivare 
sätt. 

Förväntad effekt: 

Effektiviserad handläggning med ökad kvalitet för den enskilde genom att 
intygsskrivande inför beslut om exempelvis spisvakt i ordinärt boende sker i i 
hemtjänsten i de fall då den sökande har dagliga insatser där.   
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Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Aktualiseringar avseende barn och 
ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal 

1024 1272 1231  Årsrapport 

Brukarundersökning LSS, digital 
delaktighet 

   Resultat 
under 
2023 

Årsrapport 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- bemötande, förtroende och trygghet, 
andel (%) 

73  70  Årsrapport 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande, förtroende och 
trygghet, andel (%)  

50  55  Årsrapport 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- hänsyn till åsikter och önskemål, andel 
(% 

85  83  Årsrapport 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (% 

68  67  Årsrapport 

Aktualiseringar unga vuxna 18-24 år, 
andel 

17 17 13   

Bostadssociala kontrakt, antal pågående i 
december 

26 24 26   

Brukare i kö för vård och 
omsorgsboende.  
(månadssnitt) 

9 19 11  Årsrapport 

Antal boendeplatser, SoL 197 194 194   
Brukare i vård och omsorgsboende 185 188 188   

 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå uti 
arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. 
Medborgaren bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning, arbete eller 
studier och blir självförsörjande.  

Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med arbetssökande 
eller blivande arbetssökande, både inom försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, 
daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en arbetskraftsresurs som kan 
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bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog med näringslivskontoret är 
viktig för att fånga behov från lokala näringslivet. 

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:  

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i 
aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.  

- Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.  

Förväntad effekt: 

- Socialnämndens målgrupper går till eget arbete eller studier. 
- Minskat utbetalt försörjningsstöd.   
- Ungdomar får arbetslivserfarenhet.  

Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Arbetslösheten i Timrå och framför allt bland unga är en utmaning för Timrå 
kommun. Inom socialnämnden är fler i arbete målet för en stor del av målgruppen 
inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom 
socialpsykiatrins dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar 
man mot arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig 
del för att kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har ett individcentrerat 
arbetssätt och alla insatser för de arbetssökande skall vara kompetenshöjande. Det 
är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet 
för att skapa de bästa förutsättningarna för att fler ska komma i egen försörjning. 
Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för 
att nå gemensamt resultat.  

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges mål genom att:  

- Fortsätta arbetet utifrån processen Hållbar försörjning. Att arbeta med 
kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i 
arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och 
samhällslivet.  

- Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.  
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom 

identifierade områden. 
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i 

arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter. 
- Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med Regionen och vuxenutbildningen 

för att validera kompetens genom praktik i kommunala verksamheter.  
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- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i 
arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar. 

Förväntad effekt: 

- Fler får en egen försörjning och kan leva ett självständigt liv.   

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå 

För att bedriva en verksamhet av god kvalitet krävs att det finns ändamålsenliga 
lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att pausa arbetet med upphandlingen av 
byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter men planeringen fortsätter.  

En aktualisering av översiktsplanen ska göras under året samt iordningsställa 
Vivstahöjden för bostäder och Vivsta skola ska göras om till kontors och 
företagslokaler.  

Tillgången till egen bostad är en viktig parameter för flera av socialnämndens 
målgrupper i strävan efter att vara självständiga individer.  

 

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Delta/medverka i den fortsatta planeringen av ett nytt Äldreomsorgscenter.  
- Kontinuerlig dialog med Kultur och teknik kring verksamhetens lokaler.  
- Delta/medverka i framtagandet av en ny översiktsplan samt iordningsställande 

av Vivstahöjden och Vivsta skola. 
- Delta i förstudie kring nytt LSS-boende.  
- Implementera Bostad Först tillsammans med Timråbo och andra privata 

fastighetsägare. 

Förväntad effekt: 

- Fler bostäder för socialnämndens målgrupper.   

Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs 
upp 

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, 
antal 

294 171 136  Årsrapport 

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder 
som går ut i 
arbete/studier (antal)  

- 68/30 68/27  Årsrapport 
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Kompetensstärkande 
insatser 

- 149 212  Årsrapport 

Antal 
sommarlovsentreprenörer 

 15 8  Delår 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd, helår, 
medeltal 

231 202 179  Årsrapport 

Antal barn i familjer 
med försörjningsstöd, 
helår, medel 

123 91 84  Årsrapport 

Antal individer med 
försörjningsstöd, helår, 
medel 

404 332 289  Årsrapport 

Antal kvinnor med 
försörjningsstöd, helår, 
medel 

133 119 100  Årsrapport 

Antal män med 
försörjningsstöd, helår, 
medel 

116 98 91  Årsrapport 

 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer 

 

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv 

Kosten viktig för att brukare inom äldreomsorg och stöd och omsorg ska behålla 
hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.   

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska 
livsmedel. 

- Utsedda kostombud på alla vård- och omsorgsboende.  

Förväntad effekt 

- Öka andelen ekologiska livsmedel inom kosten. 

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla 

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Socialnämnden arbetar med att 
motverka våld och förtyck i nära relationer i syfte att skapa trygga och attraktiva 
boende och livsmiljöer. För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i 
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våra verksamheter är trygghet en viktig del. Samt även att möjliggöra för att 
motionera.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Bedriva en verksamhet av god kvalitet.  
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är 

synlig och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter 
och kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa. 

- Timrå är en av fyra kommuner i länet som deltar i en samverkan via 
Kommunförbundet kring ny arbetsmodell att bryta ungas normbrytande 
beteenden.  

- Samverkan mellan IFO och äldreomsorgen. Träffar med hemtjänstchefer i hur 
en anmälan görs vid misstanke om missbruk och våld i nära relationer.  

- Genomförande av handlingsplan för våld i nära relationer inom IFO.  

Förväntad effekt: 

- Medborgare i socialnämndens verksamheter ska känna sig trygga.  
- Förbättrad kontinuitet och kvalitet i samverkan med andra samhällsaktörer i 

det förebyggande trygghetsarbetet. 
- I samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet 

bidra till att minimera våld i nära relationer genom insatser inom 
förvaltningen.  

Uppdrag: Attraktiv boendekommun 

Timrå kommun har en tydlig strategi för platsvarumärket Timrå som syftar till att 
stärka bilden av Timrå som plats. Detta är ett viktigt arbete för att bl a kunna locka 
personer att arbeta inom socialnämndens verksamhetsområden.   

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet. 

Förväntad effekt: 

- Medborgarna har en god bild över socialnämndens verksamheter.  

Nyckeltal 

Skriv text här 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 
Medborgarundersökning, Hur tycker du       65 68  Årsrapport 
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följande fungerar i din kommun? 
Äldreomsorgen  
Medborgarundersökning, Hur tycker du 
följande fungerar i din kommun? 
Omsorg om funktionshindrade 

      67 77  Årsrapport 

Medborgarundersökning, Hur tycker du 
följande fungerar i din kommun? 
Socialtjänsten stöd och hjälp till utsatta 
personer 

 53 57  Årsrapport 

Orosanmälningar vuxna 359 317 415  Årsrapport 
 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare 

 

Förvaltningens chefer och medarbetare är nämndens viktigaste tillgång och deras 
engagemang ska tas tillvara i arbetet med ett skapa värde för nämndens målgrupper. 
Nämnden behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra 
arbetsvillkor och god utvecklingsmöjligheter. Därigenom ökar i möjligheten att 
behålla och fånga den kompetens som behövs utifrån uppdraget.  

Verka för ett hållbart arbetsliv 

I medarbetarundersökningen får förvaltningen ett högt betyg vad gäller ledarskap, 
styrning och motivation inom samtliga verksamheter. Medarbetarna vet vad som 
förväntas av dem i arbetet och arbetet känns meningsfullt. Cheferna ger 
medarbetarna förutsättningar och visar förtroende för dem. Det som däremot är 
oroväckande är att den arbetsrelaterade utmattningen som fortfarande ligger på en 
hög nivå. Varje enhetschef kommer att ta fram en handlingsplan utifrån sin 
verksamhets resultat.  

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens 
nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och 
nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.  

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre 
utvecklingsområden.  

Det första utvecklingsområdet syftar till att initiera ta fram verksamhetsidé på 
nämndsnivå. Verksamhetsidén förväntas bidra till en etablerad och ökad förståelse 
för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem 
och varför?  
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Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångs-
punkt från kommunens nya styrning. Syftet är att omhänderta, identifiera och 
skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i 
slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda 
förväntningar och behov av fortsatt utveckling.  

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den 
nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja 
styr-ning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central 
roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning. 

Uppföljning:  

- En verksamhetsidé för socialnämnden har tagits fram och antagits av 
Socialnämnden 

- Socialnämnden har deltagit i det kommungemensamma arbetet tillsammans 
med samtliga nämnder av framtagandet av ”plattform för ledning och 
styrning” på nämndsnivå. Den 21 juni godkände Socialnämnden ”plattform 
för ledning och styrning” på nämndsnivå.  

- Socialförvaltningen ingår i planeringen av fortsättningen på ”Ledarskap utifrån 
styrmodellens bärande principer”.  

Ett led i att ha en god arbetsmiljö är att det är tydligt vad som förväntas av både 
chef och medarbetare, att det finns tydliga rutiner och ansvarsfördelningar vad 
gäller att säkra kvalitén i verksamheten.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Förvaltningsledningen kommer att följa upp insatserna från handlingsplanerna 
kopplat till medarbetarundersökningen.  

- Fortsätta implementera styrmodellen samt socialnämndens plattform i 
verksamheten.  

Förväntad effekt: 

- Lägre sjukfrånvaro.  
- Minskad arbetsrelaterad utmattning bland medarbetarna vid nästa 

medarbetarundersökning.   

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

För förvaltningen är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av 
att rekrytera chefer och medarbetare till välfärden är stort i hela landet och det är 
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konkurrens om arbetskraft med god kompetens. Förvaltningen ska därför vara 
attraktiv i hela cykeln från att attrahera och rekrytera till att utveckla och behålla 
samt avveckla.  

Förvaltningen har engagerade och motiverade chefer och medarbetare. Det finns 
dock redan nu ett stort rekryteringsbehov av medarbetare inom samtliga 
professioner och chefer. Det finns brister i chefernas förutsättningar att leda 
verksamheten. De upplever en ökad administrativ tyngd samt har större 
arbetsgrupper. Till detta kommer att pandemin har slitit på all personal, både 
medarbetare och chefer.  

Inom kommunen uppskattas att 335 personer kommer att gå i pension under 
perioden 2022-2031. Om man ser till vilka arbetsgrupper som berörs så är det 
främst undersköterskor och lärare.   

Under 2022 påbörjades ett projekt kallat Språkutveckling där medarbetare får 
utveckla sina kunskaper i svenska för att förbättra och säkra patientsäkerheten samt 
öka delaktighet och inkludering på arbetsplatsen för medarbetarna.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att: 

- Medverka i kommunens arbete med platsvarumärket Timrå.  
- Arbeta aktivt med kompetensförsörjning. 
- Arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal och att få baspersonal 

att stanna kvar i förvaltningen.  
- Fortsätta driva projektet Språkutveckling. 
- Arbeta aktivt med Äldreomsorgslyftet- säkra kompetensförsörjning. 
- Göra en genomlysning kring hur chefernas arbetsbelastning kan minska. 
- Delta i det länsgemensamma arbetet med Yrkesresor. 

Förväntad effekt 

- Tryggad kompetensförsörjning. 
- Projektet Språkutveckling leder till att fler medarbetare genom förbättrade 

språkkunskaper inom vårdområdet kan nå delegering och få en ökad trygghet i 
sitt arbete.  

Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen 

Uppdraget att fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen består av flera 
delar vad gäller socialnämnden.  
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- Som ett led i att utveckla arbetsmiljön och arbetssätt har kommunfullmäktige 
beslutat om att införa fria arbetsskor inom omsorgen samt införa 
serviceassistenter vid äldreboenden.  

- Arbetstid förläggs utifrån brukarperspektiv, medarbetarna är flexibla vad gäller 
att arbeta på olika platser.  

- Kommunens verksamheter är öppna för personer som befinner sig i olika 
arbetsmarknadsåtgärder.  

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att: 

- Delta i det kommungemensamma arbetet kring fria arbetsskor inom alla 
omsorgsverksamheter. 

- Utreda vad funktionen serviceassistent ska innefatta för arbetsuppgifter och 
testa detta vid en avdelning under en utpekad period. 

- Aktivt arbeta för att fler elever, praktikanter och personer i 
arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens egna verksamheter.  

- Informera om och marknadsföra möjligheter för att fler personer i 
arbetsmarknadsåtgärder finns inom övriga förvaltningar/bolag.  

Förväntad effekt: 

- Förbättrad arbetsmiljö utifrån satsningar med fria arbetsskor inom omsorgen 
samt serviceassistent vid boenden.  

- Fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens förvaltningar och 
bolag.  

 

Nyckeltal 

Mått 2020 2021 2022 Trend Följs upp 

Sjukfrånvaron, socialtjänsten 
 7,5 9,2  Fyramånader, 

delår och 
helår 

Medarbetarengagemang (HME)– 
Totalindex 

 79,8 81,3  Årsrapport 

Arbetsrelaterad utmattning,   43,9 43,7  Årsrapport 
Andel heltidsanställda av totalt antal 
månadsavlönade 

 74% 74%  Årsrapport 

Andel arbetad tid som utförs av 
timavlönade 

 14% 12%  Årsrapport 
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Ekonomi i balans 

Driftbudget 

Resultaträkning, tkr Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 

Socialnämnden       
INTÄKTER 86 096 87 818 89 574 
KOSTNADER (-) -597 333 -609 279 -621 465 
NETTOKOSTNADER (-) -511 237 -521 462 -531 891 
 

Resultaträkning, tkr Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Hälso- och sjukvård       
INTÄKTER 3 412 3 480 3 550 
KOSTNADER (-) -41 990 -42 830 -43 687 
NETTOKOSTNADER (-) -38 579 -39 350 -40 137 
       
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd      
INTÄKTER 1 876 1 913 1 952 
KOSTNADER (-) -22 750 -23 205 -23 669 
NETTOKOSTNADER (-) -20 874 -21 291 -21 717 
       
Äldreomsorg - Hemtjänst      
INTÄKTER 10 603 10 815 11 031 
KOSTNADER (-) -93 505 -95 375 -97 283 
NETTOKOSTNADER (-) -82 903 -84 561 -86 252 
        
Äldreomsorg - Särskilt boende      
INTÄKTER 29 442 30 031 30 631 
KOSTNADER (-) -151 402 -154 430 -157 519 
NETTOKOSTNADER (-) -121 960 -124 400 -126 888 
       
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.      
INTÄKTER 942 961 980 
KOSTNADER (-) -15 159 -15 463 -15 772 
NETTOKOSTNADER (-) -14 217 -14 501 -14 791 
       
LSS/SFB Personlig assistans      
INTÄKTER 6 452 6 581 6 713 
KOSTNADER (-) -24 119 -24 602 -25 094 
NETTOKOSTNADER (-) -17 667 -18 021 -18 381 
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Övriga verksamheter LSS      
INTÄKTER 7 233 7 378 7 525 
KOSTNADER (-) -58 639 -59 812 -61 008 
NETTOKOSTNADER (-) -51 406 -52 434 -53 483 
       
Individ- och familjeomsorg      
INTÄKTER 25 413 25 922 26 440 
KOSTNADER (-) -170 142 -173 545 -177 016 
NETTOKOSTNADER (-) -144 729 -147 624 -150 576 
       
Ledning och stöd      
INTÄKTER 723 737 752 
KOSTNADER (-) -17 306 -17 653 -18 006 
NETTOKOSTNADER (-) -16 584 -16 916 -17 254 
       
Politisk verksamhet      
INTÄKTER 0 0 0 
KOSTNADER (-) -2 318 -2 365 -2 412 
NETTOKOSTNADER (-) -2 318 -2 365 -2 412 
 

I plan för 2024 och 2025 har en generell ökning av intäkter och kostnader 
beräknats med 2 %. 

Användning av resursutrymme 

Socialnämndens budgetram 2023 har ökat med 45,9 mnkr från ursprunglig budget 
2022 som beslutades i Verksamhetsplan 2022. Under 2022 erhöll Socialnämnden en 
budgetförstärkning på 25,3 mnkr vilket ger en utökad budgetram på 20,6 mnkr till 
2023. 

Inför budget 2023 kunde Socialnämnden visa ett stort utökat behov av medel 
förutom ordinarie uppräkningar av löner, hyror och övriga kostnader. De utökade 
behoven består bland annat av externa placeringar inom både IFO och LSS. Även 
Äldreomsorgen visade ett ökat behov efter de erfarenheter och lärdomar pandemin 
gett när det gäller behovet av personal och förbrukningsmaterial. Bortfall av 
budgeterade statsbidrag har också bidragit till ökat behov av budgetram. 

Inom IFO, Vuxenenhetens verksamhetsområden har budgetramen köp av externa 
placeringar utökats med 7,5 mnkr i jämförelse med ursprunglig budget 2022. En 
budgetpost för medlemskap i länsgemensam familjehemsorganisation i syfte att 
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minska kostnader kostnaderna för konsulentstödda familjehem, har tillkommit 
med 1,3 mnkr. 

Under hösten 2022 startades ett LSS Serviceboende i syfte att minska behovet av 
köp av externa boendeplatser och risk för vite i samband med ökade volymer. Det 
nya boendet har budgeterats med 3,2 mnkr. 

Äldreomsorgen har en budgeterad utökning av 12 årsarbetare i jämförelse med 
ursprunglig budget 2022. Hälften av utökningen kan hänföras till 
omorganisationen inom Hemtjänsten där antalet geografiska grupper har utökats 
med två. Orsaken till den nya organisationen är dels volymökningar samt 
medarbetare- och chefers arbetsmiljö.  

Socialnämndens ramtilldelning för 2023 är 8,6 mnkr mindre än tidigare uppskattat 
behov.  

För att komma i ram har följande åtgärder gjorts:  

Försörjningsstödet har minskat med 2,5 mnkr, det beror på ett minskat behov då 
fler personer gått ut i egen försörjning samt att inflödet, medborgare med behov 
och rätt till försörjningsstöd har minskat. På grund av ovanstående har även 
personalkostnaderna minskat för verksamheten. 

Behovet av köp av Personlig assistans LSS från externa utförare har minskat och 
budgeten för detta har sänkts.  

Besparingar i budget har även gjorts på hjälpmedel och kostnader för medicinskt 
färdigbehandlade. 

Ökade intäkter på grund av prestationsbaserade statsbidrag bidrar till budget i 
balans. 

I budgetramen för 2023 finns inte täckning för ökade pensionskostnader, 
löneökningskostnader samt merkostnader kopplade till inflationen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 (KS/2022:212) att godkänna 
förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt godkänna 
nämndernas återrapportering av åtgärder. Vidare beslutades att åtgärderna i 
handlingsplanen ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 2023-2024.  

Socialnämnden har beslutat om följande åtgärder inom ramen för handlingsplan 
budget i balans:  

-Analys av ev omfördelning av redovisade kostnader inom missbruksvård till 
psykisk ohälsa eller annan verksamhet.  
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-Utreda organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och 
arbetsmarknad. 

-Bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell omförhandling av externa 
hyresavtal.  

-Göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa 
års hyresförhandling.  

-Göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och 
omsorgsboenden samt återkomma med förslag på särskilda åtgärder.  

-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. 

Återredovisning av åtgärderna sker i samband med delårsrapport och 
årsredovisning. 

Investeringsbudget 

Investeringar, tkr 
Operativa  

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 

                
Investeringspott 2 000 2 000 2 000 
ÄOC         7 650 
               

Summa investeringar 2 000 2 000 9 650 

Strategier för måluppfyllelse  

Digitalisera 

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande 
befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del i socialförvaltningens 
arbete. De utmaningar som vården, socialtjänsten och äldreomsorgen står inför 
ställer löpande krav på förändring och förnyelse.  

För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste 
socialförvaltningen ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen ger 
möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan leda till att våra 
gemensamma resurser används på ett effektivare sätt. Digitala verktyg ska bidra till 
trygghet och tillgänglighet inom socialförvaltningen.  
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För att ge kommunens verksamheter inom vård och omsorg möjlighet att möta de 
enskildas individuella behov av stöd och bidra till bibehållen självständighet så 
långt det är möjligt, har en omfattande upphandling av trygghetstjänster 
genomförts. I begreppet trygghetstjänster ingår bland annat trygghetskameror för 
digital tillsyn, individuellt anpassningsbara trygghetslarm, nyckel-fria lås i 
gemensamhetslokaler på vård- omsorgsboende och positioneringslarm till personer 
både inom våra boendeformer samt i ordinärt boende. Sammantaget syftar denna 
modernisering av kommunens utbud av digitala trygghetstjänster och lösningar till 
att i högre utsträckning ge personer, genom stöd från biståndsbedömda insatser 
och/eller digitala lösningar, möjlighet att på ett integritetssäkert sätt få det stöd hen 
behöver i sin dagliga livsföring.  

De nya trygghetstjänsterna implementerades under hösten 2022. Primärt 
installerades de lösningar verksamheten redan idag använder, samtidigt som nya 
rutiner och arbetssätt togs fram för att därefter succesivt införa ny teknik/nya 
produkter så som exempelvis trygghetskameror och individuella anpassningar i 
trygghetslarmen.    

Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi 2020  som uppdateras årligen. 
Förvaltningen är representerad i det länsgemensamma välfärdstekniknätverket.   

 Säkra kompetens  

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med 
syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och 
personalförsörjning och konkreta handlingsplaner med aktiviteter är framtagna för 
respektive verksamhetsområde.  

Pågående satsningar för att säkra kompetens:  

Äldreomsorgslyftet 
En stadsbidragsfinansierad satsning som möjliggör för personal inom vård- och 
omsorg att kombinera arbete och studier.   
 
Yrkesresan 
Socialförvaltningen deltar i samverkansprojektet Yrkesresan som är ett koncept för 
introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Mer än 80 procent av alla 
landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i 
varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.  

 
Jobbspår  
Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på 
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arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens.  Socialförvaltningen har tagit 
fram sex inriktningar på lokala jobbspår. Till alla spår ingår en gemensam, och 
obligatorisk, introduktionsmodul samt branschinformation innan 
yrkesorienteringen för jobbspåret påbörjas. Orienteringen mynnar därefter ut i tre 
separata spår där individens intresse och önskemål avgör inriktning och ett 
arbetsplatsförlagt lärande påbörjas. På så vis säkerställs vi att individen fått en god 
handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom 
det valda yrkesområdet och korrekt yrkesterminologi. Jobbspår finns beslutat inom 
vård och omsorg, barn och fritid, bygg och anläggning, café och restaurang, hotell 
och våningsvärd samt lokalvård och utemiljö 

Skapa utveckling 

 

Arbetet med en god och nära vård kommer att vara tongivande i allt 
utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.  
 
Socialförvaltningens ledning, chefer och alla medarbetare bör löpande sträva efter 
att utveckla verksamheten (genom tillitbaserad styrning). 

Mittuniversitetet: I det nya samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå 
kommun deltar socialförvaltningen i dagsläget i två delar, IOT testbäddar för 
positionslarm inom särskilt boende samt följeforskning på processen 
arbetssökande.  

Samordningsförbundet – Via samordningsförbundet ingår socialförvaltningen i 
olika projekt för att stärka medborgarens väg till sysselsättning och egen 
försörjning. Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Västernorrland och Härnösands kommun.  

 

Fånga och möta behov 

För att socialförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns till för behöver vi 
fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en kunskap och dialog 
med brukarna, anhöriga samt andra intressenter för att kunna möta behoven och 
forma insatserna på bästa möjliga sätt. Ett avtal finns med föreningar kring IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) där målsättningen är att minska den ofrivilliga 
ensamheten hos de äldre inom kommunen. Socialförvaltningen arbetar i samverkan 
med ideella organisationer för att finna ett sätt att bryta isolering och genom 
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gemensamma krafter identifiera och bjuda in äldre personer som upplever 
ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i samhällslivet.  

Här nedan exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla 
in information:  

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO. 

- Brukarundersökning LSS. 

- Anhörigträffar. 

- Patientsäkerhetsberättelsen. 

- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet. 

- Brukarpanelen (socialpsykiatri)’. 

- Samverkansträffar brukarorganisationer.. 

- Brukarundersökning försörjningsstöd. 

- Brukarundersökning FRC. 

- Barns brukarmedverkan.  

 Arbeta tillsammans 

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens 
verksamheter för att kunna möta medborgarnas behov. Några viktiga 
samverkansområden som pågår är: 

- Socialförvaltningen deltar i den länsgemensamma samverkansstrukturen 
HälSam, tillsammans med alla länets kommuners skolförvaltningar, 
socialförvaltningar samt Region Västernorrland.  

- En god och nära vård: ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Västernorrlands 
region samt alla länets kommuner.  

- Socialförvaltningen har en gemensam ledningsgrupp med skolan för att skapa 
en god och effektiv samverkan  

- Socialförvaltningen deltar i Vård och omsorgskollege. Vård- och omsorgscollege 
är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och 
utbildare inom vård- och omsorgssektorn. 
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- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; 
socialchefsnätverket, beredningsgruppen inför social reko, IFO-chefsnätverket, 
missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, 
länsgemensam sammanverksgrupp södra för Äldre, Barnahus.    

- DUA- Delegationen för unga och nyanlända. 

- Rådet för trygghet och hälsa. 

Uppföljning av privata utförare 

Plan för uppföljning av privata utförare 

- Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden 
avgränsas i planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I 
avtalsdatabasen återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött 
familjehem. 

Vem: Utsedd tjänsteperson. 

När: Innan årsbokslut. 

Vad: 

- En leverantör årligen. 

- Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några ytterligare 
kostnader uppstått? 

- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det 
nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder? 

- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med? 

Hur 

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om 
vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats 
efter 2019-02-25 då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av en 
leverantör. 

- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den 
socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören. 

- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade. 
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Bilaga – beskrivning av socialnämndens verksamheter 

IFO – individ och familjeomsorgen 

Verksamheten är uppdelad i följande verksamhetsområden. 

Enheten för Barn- och familj 

Enheten vänder sig till unga upp till 18 år och eller deras familjer och erbjuder 
många olika typer av insatser. Verksamheten utreder behoven och beslutar om 
insatser som sedan verkställs. De flesta besluten som tas kan verkställas i 
kommunens egen öppenvård Familjeresurscenter. I svårare fall kan det handla om 
att barnet eller den unge placeras i familjehem frivilligt enligt SoL eller med tvång 
enligt LVU. I undantagsfall krävs placering i institutionsvård.  

Familjeresurscenter 

Arbetet utgår från att tydliggöra barnets behov, att stärka föräldrarna i 
föräldrarollen, att ta till vara på familjens egna resurser samt att ge familjen hopp 
och möjligheter till förändring. Man erbjuder bland annat Råd- och stödsamtal, 
Stödgrupper - För barn och ungdomar för att stärka barns motståndskraft, 
Föräldragrupper, Trappan - Samtalsstöd för barn som utsatts för eller upplevt våld i 
nära relation. CPU/HAP - Haschavvänjningsprogrammet är för de som vill sluta 
röka hasch. Stöd för unga brottsoffer - För barn/ungdomar upp till 18 år som 
blivit utsatta för brott och bland annat behöver hjälp att bearbeta det som man 
varit med om, även stöd till föräldrarna. En familjebehandlare arbetar även som 
fältassistent en del av sin tjänst. 

Familjerätt 

Vid en separation kan föräldrar behöva hjälp med att komma överens och att 
komma vidare, så att vårdnaden, boendet och umgänget fungerar med barnen. 
Verksamheten håller samarbetssamtal som syftar till att hitta lösningar som är till 
barnens bästa. Familjerättssekreterarna arbetar även på uppdrag av Tingsrätten 
gällande att göra utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Man gör 
även adoptionsutredningar. 

Verksamhetens uppdrag är också att utreda faderskap/föräldraskap. Om modern 
vid barnets födelse inte är gift underrättas socialnämnden. Socialnämnden är då 
skyldig att se till att faderskap/föräldraskap fastställs. 

Enheten för egen hållbar försörjning 
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Försörjningsstöd 

Enheten vänder sig till de som inte kan försörja sig eller sin familj på egen hand 
trots att de har försökt. Rätten till bistånd utreds initialt och för dem som är 
berättigade är målet att biståndet ska vara kortvarigt och att personerna ska bli 
självförsörjande så snart som möjligt. Bidragets storlek bestäms av hushållets 
tillgångar, inkomster och utgifter och vem som har rätt till försörjningsstöd 
bestäms av socialtjänstlagen. Enheten samverkar kontinuerligt med många andra 
aktörer för att kunna möjliggöra för biståndstagarna att övergå från 
försörjningsstöd till en egen hållbar försörjning. 

Inom enheten handläggs också dödsbon där inga anhöriga finns som kan ansvara 
för det efter en människas bortgång samt att enheten ansvarar för kommunens 
budget- och skuldrådgivning till medborgarna. Hit vänder sig personer som har 
hamnat i ekonomiska svårigheter och skuldproblematik samt behöver stöd i detta, 
där det ytterst kan innebära att ansöka om skuldsanering hos 
Kronofogdemyndigheten. 

Kompetenscenter 

Målgrupp är individer i åldern 18-65 år som är i behov av samordnade insatser för 
att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Huvuduppdragsgivare 
är Försörjningsstöd.  

• Hälsofrämjande insatser, inklusive arbetsterapeutiska. 

• Kartläggning 

• Matchning till platser för arbetsträning och praktik 

• Motiverande grupp-och-individinsatser  

• Studiemotivation 

• Supported Employment samt MI-inriktat arbete. 

Integration arbetar med målgruppen flyktingar, anhöriga till flyktingar, boende i 
kommunen och vissa övriga invandrare. I första hand gäller det stöd och hjälp 
under de första två åren efter invandringen till Sverige. 
 
Integrationshandledare och samhällskommunikatörer arbetar med: 

• Mottagning av nyanlända 

• Samhällsorientering för nyanlända 



 
 

39 

• Integrationsprojekt 

KAA, det kommunala aktivitetsansvaret, arbetar med ungdomar mellan 16-19 år 
som inte påbörjar, eller slutför, sin gymnasieutbildning. De insatser som erbjuds är 
samma som för individer under arbetsmarknad, dock är de frivilliga för individer 
inom KAA om denne inte fyllt 18 år och samtidigt erhåller försörjningsstöd. 

Kompetenscenter Arbetsarena 

Daglig sysselsättning och arbetsträning 

Sysselsättningen vänder sig till personer 18-67 år, är rehabiliteringsinriktad och 
arbetar med planerade aktiviteter utifrån deltagarnas förmåga och önskemål. Målet 
med daglig sysselsättning kan vara allt från att bryta personens isolering till att 
kunna gå vidare ut ur verksamheten med stärkt självförkänsla och ökad social 
kompetens. 

Verksamheten har arbetsträningsplatser med flera möjligheter till arbetsträning och 
sysselsättning för att hitta en väg ut på den öppna arbetsmarknaden. Egna arenor 
bedrivs som till exempel sömnadsateljé, datademontering i samarbete med 
näringslivet, snickeri och bilrekond.  

Enheten för vuxenstöd  

Missbruk/beroende 

Verksamheten utreder behov och erbjuder stöd till de som själva upplever problem 
med alkohol, droger eller spel om pengar, eller till närstående som är orolig för 
någon anhörigs problem. Verksamheten kan erbjuda: stöd och samtalskontakt, 
kontaktperson, samtal och behandling gällande alkohol, droger och spelmissbruk 
samt behandling på behandlingshem såväl frivilligt enligt Socialtjänstlagen som 
med tvång genom Lagen om vård av unga eller Lag om vård av missbrukare i de 
fall vården inte kan bedrivas på frivillig väg.  

Våld i nära relationer 

Verksamheten erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. 
Verksamheten ger stöd och hjälp för att underlätta i situationen, tex hjälp till 
tillfälligt boende samt kontakter med sjukvård, polis och andra 
myndigheter/organisationer. 

Individ och utvecklingscenter 

Individstöd 
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• Insatsen vänder sig till individer mellan 18-67 år som, på grund av psykiska 
funktionshinder eller annan social problematik, har betydande svårigheter 
att leva och verka i samhället och har en rehabiliteringspotential.  

• Individstöd anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att 
utveckla ett normalt vardagsliv och är en praktisk och social insats för 
personer som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin 
vardag.  

Utvecklingsboende/ stödboende i Timrå 

• Målgruppen för boendet är personer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa mellan 18-67 år som inte har behov av vård vid HVB eller SiS. 

• Det kan vara individer som genomgått behandling på annan ort och 
behöver mellanlanda i väntan på egen lägenhet eller hemflytt eller 

• Individer som deltar i öppenvårdsinsatser och har behov av stöd över 
dygnet.  

• Individer med psykisk ohälsa som har behov av mer stöd än individstöd i 
egen lägenhet. Det kan alltså vara personer som har ett eget boende som 
tillfälligt behöver mer stöd.  

 

SO- Stöd och omsorg 

Verksamheten är uppdelad i följande verksamhetsområden. 

Daglig verksamhet (LSS) 

Daglig verksamhet ger möjligheter till gemenskap och sysselsättning. Personer 
med medfödd funktionsnedsättning eller de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder 
kan ha rätt till daglig verksamhet.  

I den dagliga verksamheten finns handledare så att var och en får hjälp att utvecklas 
och bli mer självständig i sin sysselsättning och vardag. Här finns sysselsättning genom 
olika uppdrag från företag ute i samhället, men även möjligheter till träning, skapande 
verksamhet och sinnesstimulering. I de olika grupperna erbjuds social samvaro, 
sysselsättning och möjligheter till att kunna gå vidare ut i sysselsättning på ett företag.  

Bostad med särskild service (LSS) 
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Det finns idag två olika boendeformer med särskild service enligt LSS i kommunen. 
Det är servicebostad samt gruppbostad.  

Bostaden är utformad så att personer ska kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Beroende på vilket nivå på stödet den enskilde behöver kan hen antingen 
ansöka om gruppbostad eller servicebostad. Det som skiljer de olika boendeformerna 
åt, är att i gruppbostad ska en direkt tillgång till gemensamma utrymmen och 
omedelbar närhet till personalstöd finnas, medan en servicebostad har mer karaktär av 
trapphusboende.  

Personlig assistans (LSS) 

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om 
individen har behov av hjälp med det som betecknas som grundläggande behov. 
Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Verksamheten är även utförare i de fall den enskilde valt kommunal assistans, 
men möjligh finns att välja privat utförare och då har verksamheten istället ett 
uppföljande ansvar över assistansen.  

Korttidsvistelse/Korttidstillsyn (LSS) 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan söka korttidsvistelse utanför 
hemmet samt korttidstillsyn efter skolan och på lov. Verksamheten riktar sig till barn 
och unga med funktionsnedsättning, och som har rätt till insatser enligt LSS.  

Korttidstillsyn (Eftis), Inom samma verksamhet bedrivs också fritidsverksamhet för 
barn och ungdomar över tolv år. Förälder till ett barn eller ungdom med 
funktionsnedsättning kan få hjälp med tillsyn av sitt barn efter skolans slut samt 
under skollov helgfri måndag -fredag. 

Avlösarservice i hemmet (LSS) 

Insatsen syftar till att anhöriga som lever tillsammans med någon som har stora 
funktionsnedsättningar ska få möjlighet till avkoppling samt kunna genomföra 
aktiviteter utanför det egna hemmet. Avlösarservice innebär att avlösaren ger den som 
är beviljad insatsen omvårdnad och stöd istället för anhörig, under ett visst antal 
timmar varje månad. 

Ledsagarservice och biträde av kontaktperson (LSS) 

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning 
att delta i samhällslivet och att göra det möjligt att medverka i olika sociala 
sammanhang t.ex. idrottsaktiviteter, kulturarrangemang och promenader med mera. 
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Biträde av kontaktperson syftar till att ge den enskilde ett personligt stöd för att 
exempelvis kunna bryta social isolering.  

Personliga ombud 

Personligt ombud har inrättats för att människor med långvariga psykiska 
funktionsnedsättningar ska få det stöd från samhället de behöver och har rätt till. 
Personligt ombud vänder till personer som är över 18 år.  

Handläggningsenheten 

Består av biståndshandläggare som utreder, bedömer och beslutar om insatser till äldre 
och personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Inom enheten finns även 
avgiftshandläggningen som hanterar de avgiftsbelagda delarna av kommunens vård 
och omsorg.  

Larmdriftsenheten 

Enheten ansvarar för drift och montering av verksamheternas trygghetstjänster så som 
trygghetslarm, trygghetskameror, positioneringslarm, nyckelfri hemtjänst etcetera.  

Bemanningsenheten 

Rekryterar timvikarier samt tillsätter korttidsvikariat upp till 3 månader för 
verksamheterna inom äldreomsorgen och stöd och omsorg. Samordnar den 
arbetsplatsförlagda utbildningen för undersköterske- och sjuksköterskeutbildningarna. 
Bemanningsenheten stöttar även hemsjukvården med korttidsrekrytering samt 
administrativa uppgifter.  

Äldreomsorg  

Verksamheten är uppdelad i följande verksamhetsområden. 

Hemtjänst 

När man inte längre klarar den dagliga tillvaron på egen hand kan man ansöka om 
hemtjänst. Den hjälp som ges är individuell och anpassad efter behoven. Målet är att 
alla äldre ska erbjudas en bra och värdig omsorg i Timrå. Hemtjänsten har ett nära 
samarbete med kommunens distriktssköterskor som ansvarar för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter i hemmen. Distriktssköterskorna delegerar idag enklare 
hemsjukvårdsuppgifter till hemtjänstens personal.  

Vård- och omsorgsboende 
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Om behovet av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i 
det egna hemmet kan man ansöka om boende i kommunens vård- och 
omsorgsboenden som vänder sig till äldre och/eller personer med demens. 
Kommunens rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut konsulteras vid behov. 
Läkare från primärvården ska besöka alla boenden regelbundet.  

Korttidsvård 

Till korttidsvården kan personer få komma efter sjukhusvistelse, för vård i livets 
slutskede eller som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.  

Dagvård 

Dagvården vänder sig till äldre glömska eller dementa som bor i ordinärt boende och 
tar sin utgångspunkt i de besökandes dagsform. Verksamheten fungerar också som 
avlastning för anhöriga som vårdar sina närstående. Här stimuleras psykiska och 
sociala funktioner. 

Ledsagare 

Om man har funktionsnedsättning, tillfälligt eller varaktigt, så kan man få viss hjälp 
utan behovsprövning via våra ledsagare. 

Hälso- sjukvård och utveckling 

Kommunen har ansvar för hemsjukvården. Varje kommunmedborgare oavsett ålder, 
sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta 
sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller 
kortare tid kan få hemsjukvård. Kommunen utför hälso- och sjukvårdsuppgifter upp 
till sjuksköterskenivå inom särskilt boende och i ordinärt boende.  

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller 
arbetsterapeut men också av hemtjänstens omvårdnadspersonal. Hemsjukvård utförs 
dygnet runt, vardag som helgdag. Region Västernorrland har kvar ansvaret för 
läkarinsatser och andra specialistinsatser i hemmet samt bedömningen av behov av 
hemsjukvård.  

Hemrehabilitering 

Teamet för hemrehabilitering består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter 
och rehabiliteringsassistenter.  Bedömningar av kommunmedborgarnas 
aktivitetsnedsättning, funktionsproblem, motorisk funktion och olika förmågor görs 
av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. De ger förslag på åtgärder och 
insatser som förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga och ökar 
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självständigheten i det dagliga livet. Insatserna sker i kommunmedborgarens hemmiljö 
och utföras vid behov av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa insatser 
kan utföras av rehabiliteringsassistenterna eller av hemtjänstpersonal efter delegering.  

Anhörigkonsulent 

I Timrå kommun finns Anhörigcenter och anhörigkonsulent som erbjuder 
anhörigstöd genom råd och stödsamtal både enskilt och i grupp. Anhörigkonsulenten 
kan göra hembesök dels för uppföljning men även i förebyggande syfte. Via 
kommunens Anhörigkonsulent finns möjligheter att söka kostnadsfri avlastning för 
den som är anhörig och vårdar en närstående. 

Samordning av god och nära vård 

Samordning av kommunens arbete för en God och Nära Vård finns inom 
socialförvaltningen. De bemannar även länssamverkan i God och Nära Vård.  

Systemförvaltning 

Förvaltningen har två systemförvaltare som ansvarar för de system som förvaltningens 
medarbetare arbetar i. De deltar även i kommunens IT-rond och IT-råd. 

Förvaltningsövergripande resurser 

MAS 

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS). Förvaltningen har en MAS.  

MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för att 

 patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

 det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal vid behov 

 patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt 

 rutinerna för läkemedelshantering är säkra 

 besluten om delegering är patientsäkra 

 patientjournaler förs 

 anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det. 
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Nämndssekreterare 

Förvaltningen har två nämndssekreterare som rapporterar till förvaltningschef. 
Nämndssekreterarna är även registratorer, GDPR-samordnare, samordnare av 
förvaltningens internkontroll och förvaltningens informationshanteringsplan.   

 

 

 

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens information lämnas vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:6 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Ordförande och ledamöters information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-01 SN/2023:57 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Systemförvaltningsplan 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Fastställa Systemförvaltningsplan 2023. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har haft en Systemförvaltningsplan sedan 2020, ny plan fastställs årligen. 
 
Socialförvaltningens Systemförvaltare har tagit fram en Systemförvaltningsplan för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Systemförvaltningsplan 2023 
 
 
Protokollsutdrag till 
Systemförvaltare 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



Timrå Kommun 
Socialförvalt  2021-0 2023-01-30

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 04 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

Bilaga 1 

1 Inledning 
Denna systemförvaltningsplan finns kommunicerad via TimNet 
 

1.1 Beskrivning av IT-stödet och nyttan 
 
IT-stödet består av ett antal IT-system kopplat till Socialförvaltningens 
verksamhet och främst verksamhetssystemet Procapita och Lifecare, där 
Lifecare är en ny/vidare-utveckling av Procapita. 
 
Systemen stödjer Socialförvaltningens användare/handläggare i sitt dagliga arbete 
inom områdena Äldreomsorg, Stöd och omsorg, Hälso- och sjukvård och 
Utveckling samt Individ- och familjeomsorg. 
 
Övriga system inom förvaltningen består av: 
 
Phoniro Care - är en sammanhållande plattform för välfärdsteknik som med sina 
olika moduler gör det möjligt att öka effektiviteten och kvaliteten i vård- och 
omsorgsverksamheten. Digital nyckelhantering och lås. Larm-tillbehör samt 
kameror. 
 
HSA / SITHS (Siths-kort)  - Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som 
innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom 
svensk vård och omsorg.  
Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information 
vid inloggning i olika IT-system. 
SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom 
landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven 
på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med 
tvåfaktorsautentisering. 
 
Prator - Vårdplaneringsverktyg. Prator erbjuder en strukturerad 
meddelandefunktion med ett tydligt flöde vilket ger alla parter i en vårdprocess en 
tydlig överblick över patientens planerade hemgång och vilka insatser som då 
behövs. 
Prator stödjer både samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell 
plan (SIP) och uppfyller alla krav som regleras av lagen om samverkan vid 
utskrivning från hälso- och sjukvård, 
 
Senior Alert - Nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja 
vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, 
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minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med 
blåsdysfunktion. 
 
Palliativa Registret - Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets 
slutskede 
 
Nationella Patientöversikten (NPÖ) - NPÖ, gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. 
Pascal - Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa 
läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, 
så kallade dospatienter. 
 
Pascal -  en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och 
handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade 
dospatienter.  
Det rör sig om cirka 200 000 patienter och alla vårdgivare inom landsting, region 
och kommuner samt privata vårdgivare, använder Pascal. Vårdgivaren kan också 
välja att bygga in Pascal i sina journalsystem. 
Utvecklingen av Pascal har skett i nära samarbete med vården och det används av 
sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. 
 
BPSD - Nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom 
vid Demens. 
Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och 
det stöds av Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Apoex – en webbportal för beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial.  
 
Migrationsverket – E-tjänst för kommuner att ansöka om statlig ersättning och ta 
del av utbetalningar för aktuella ersättningstyper.  
 

  

1.2 Personuppgifter 
 
Innehåller systemet personuppgifter?  JA      NEJ 

 
Om systemet innehåller personuppgifter:  

Är personuppgiftsbehandlingarna dokumenterade i det 
gemensamma registret? 

 JA      NEJ 
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1.3 Informationssäkerhetsklassning  
Information Konfidentialitet Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet 

All verksamhetsdata i systemet Allvarlig Allvarlig  Allvarlig Allvarlig 

     

1.4 Kontinuitetsplan  
Finns en kontinuitetsplan för verksamheten?  JA      NEJ 

 
 
1.5 Informationens bevarande  
Informationshanteringsplan / dokumenthanteringsplan Kontaktperson i verksamheten 

Ny Informationshanteringsplan har ersatt den gamla 
Dokumenthanteringsplanen från årsskiftet 2021/2022, som tagits 
fram inom kommunens projekt Obrutna flöden. 
Socialnämnden har beslutat om de delar som gäller för sin 
kärnverksamhet, d v s Vård och Omsorg. Gemensamma delar för 
ledning och stöd har beslutats av KS men gäller för alla nämnder 
och styrelser. 
Återstår att lägga till delar för klassificering av 
informationssäkerhet i den nya planen. 

Christina Hjalte 060-163299 

  

1.6 Avtal och SLA 
Typ av avtal Motpart From datum Tom datum Kommentar 

Huvudavtal 
Procapita/Lifecare Tieto 2022-05-01 2032-04-30 Diarienummer: SN/2022:38 

Drift- och 
Underhållsavtal Tieto 2022-05-01 2032-04-30 Diarienummer: SN/2022:38 

SLA Tieto    

Personuppgifts-
biträdesavtal Tieto    
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1.7 Historik 
 
Datum Beskrivning av händelse 

1999 
 
2016 – xx 
 
2018 - våren 
 
2018 - hösten 
 
 
2018 - maj-dec 
 
 
2018-xx 
 
 
 
 
2018 - Dec 
 
2019 - Mars 
 
2019 - maj-Nov 
 
2019-03-01 
 
2019-05-21 
 
2020 - Feb 
 
2020-03-21 

Procapita är ett verksamhetssystem som funnits hos Timrå kommun sedan 1999. 
 
Övergång till Lifecare påbörjas 
 
Driftsättning Lifecare Handläggare (IBIC) 
 
Driftsättning Lifecare Vuxen, Egna Medel samt Ekonomiskt 
bistånd/Medborgartjänst 
 
Driftsättning av Lifecare Mobil Omsorg (LMO) i hemtjänsten påbörjas, först ut 
Västra (3 maj), därefter Vivsta (23 okt), Sörberge (6 nov) och Norra (27 dec). 
 
Tieto säger upp driftavtal gällande drift av infrastruktur i Tieto´s lokaler i 
Sundsvall. Anledningen är att Tieto tappade Sundsvalls kommun som kund i 
upphandling till konkurrenten CGI (verksamhetssystemet Treserva) och därav 
finns inget ekonomiskt underlag för att drifta enbart Timrå kommuns infrastruktur. 
 
Driftsättning av KVÅ Procapita HSL 
 
Driftsättning av Lifecare Utförare för Korttids och Dagvården. 
 
Driftsättning av Lifecare Utförare för Särskilt boende. 
 
Nytt avtal (Tieto) applikationsdrift Procapita/Lifecare. 
 
Driftsättning av Lifecare Meddelande IFO. 
 
Driftsättning av Automatisk beräkning Lifecare Ekonomiskt bistånd. 
 
Flytt av hela systemmiljön från Evry till nya IT-leverantören Advania. 

2020 - Maj Driftsättning av Phoniro Home Care (Phoniro Lock) 

2021-03-23 Migrering till Lifecare Planning. Avveckling Lapscare server 
Uppsättning av ny (Compute) server. 

2021-08-26 Driftsättning Lifecare Arbetsmarknad, tidigare Procapita Arbetsmarknad. 

2021-10-04 Driftsättning Lifecare Avvikelsehantering SOL/LSS och HSL. Tidigare HSL-
avvikelser i Procapita avvecklas. Inget digitalt system för SOL/LSS tidigare. 

2021-10-20 Byte av integrationsmodul (Procapita/Lifecare - Phoniro Care) från Inmovit till 
Welfare API. 

2021-12-06 
 
2022-02-01 
 
2022-06-01 
 
2022-10-xx 
 

Övergång till Lifecare Utförare HTML, tidigare Silverlight. 
 
Driftsättning Medborgartjänst VoO, ansökan SoL-insatser.  
 
Driftsättning av Lifecare Klagomål & Synpunkter. 
 
Driftsättning av Lifecare Barn & Familj, Uppdragstagare och Uppdrag IFO. 
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2022-10-17 Driftsättning av Lifecare KIR.  

 
  

1.8 Budget 
 

Typ av kostnad Intern tid Kostnad 

Systemförvaltning 2 heltidstjänster Lönekostnad 

Systemadministration Ingår i ovan  

Driftkostnad / Systemkostnad / underhållskostnad  2 200 000 

Utvecklingskostnader (ska beskrivas i avsnitt 5.1)  34 000 

Planerade förvaltningsaktiviteter (ska beskrivas i avsnitt 5.2)   

Kostnader för utbildning (ska beskrivas i avsnitt 3.2)  25 000 

Övrigt   

SUMMA:  2 259 000 

 
Kommentarer kring budget 

      

 
 

2 Systemförvaltningens organisation 

2.1 Roller 
Roll Namn Titel Beräknad tidsåtgång 

(timmar per år) 

Systemägare Sara Grape Junkka Socialförvaltningschef       

Systemförvaltare Kai Pirttilä / Jessica 
Sundholm  

Systemförvaltare 200% 

Systemadministratör Kai Pirttilä / Jessica 
Sundholm 

Systemförvaltare Ingår i ovan 

Personuppgiftsansvarig Socialnämnden Ordförande       

Dataskyddsombud Matts Boman Dataskyddsombud  

Dataskyddsamordnare Christina Hjalte / Pernilla 
Ullberg 

Nämndsekreterare       

Personuppgiftsbiträde Tieto Leverantörer       
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2.2 Samverkan 
Samverkan med Orsak till samverkan Form för samverkan 

 
Alla verksamheter inom 
Socialförvaltningen 
 
Central IT 
 
 
Tietoevry (leverantör) 
 
Phoniro (leverantör) 
 
Advania (IT leverantör) 
 
BoU 

 
Utredningsbehov 
 
 
Informationsöverföring, 
Gemensamma uppdrag 
 
Support/stöd, vidareutveckling 
 
Support/stöd, vidareutveckling 
 
Support 
 
Gemensamt IT-stöd, samordning IT-
stödet 

 
Varierande 
 
 
IT-rond, IT råd 
 
 
Operativa möten 
 
 

 
Övriga kommuner inom 
länet 

 
Informationsutbyte, nätverkande 

 
Varierande 

 

2.3 Integrationer 
System Beskrivning av och syfte med integration 

Phoniro Care 
 
 
 
Ekonomisystemet 
 
 
KIR (Skatteverket) 
 
 
 
SSBTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helhetslösning för välfärdsteknik med olika moduler. Digital nyckelhantering, 
tid- och insatsuppföljning inom hemtjänsten samt Home Care för legitimerad 
personal. 
 
Bokföring av försörjningsstöd samt debiteringsunderlag för Stöd, vård och 
omsorg. 
 
Kommuninvånarregister / folkbokföring 
KIR API erbjuder ett flexibelt och effektivt sätt att komma åt personuppgifter 
från folkbokföringen lagrade i KIR eller hämta från Skatteverket (Navet) 
 
Förkortning för Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. Tjänsten 
tillhandhålls via Försäkringskassan och innehåller information om förmåner 
och ersättningar mm från: 
- Arbetsförmedlingen 
- Arbetslöshetskassornas Samorganisation 
- CSN 
- FK 
- Migrationsverket 
- Pensionsmyndigheten 
- Skatteverket 
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Geosecma 
 

- Transportstyrelsen  
 
Karta och gatuadressering 

Banken (Swedbank) 
 
Bankgirocentralen 

Utbetalning av ex. försörjningsstödet 
 
Leverantörsbetalningar 

 

3 Användarstöd 

3.1 Support 
Support kring IT-stödet ges av följande funktioner/personer: 
 
Kontaktperson/Funktion Tfn/e-post Kommentar 

Systemförvaltare Soc 
 
 

 

Kai Pirttilä 060-163157 
Jessica Sundholm 060-163121 
 
 

 

   

3.2 Utbildning 
Användarträff Arbetsmarknad 2023-02-01—2023-02-02 
VoO Grundkurs systemansvariga 2023-03-14—2023-03-16 
Informationsträff Norr IFO 2023-05-30—2023-05-31 
Användarträff IFO hösten 2023 
Användarträff VoO hösten 2023 
 

4 Dokumentation 
Dokumentation Beskrivning Sökväg 

Tieto supportportal 
 
 
 
 
Interna dokument på o: 

Innehållande 
produktbeskrivningar, 
tillvalsbeskrivningar, 
handböcker mm. 
 
Manualer och diverse 
dokumentation 

Personlig inloggning till 
supportportal (innehas av 
systemförvaltare)  
 
 
O:\Funktions- och 
Gruppmappar\Systemförvaltare 

Kontaktvägar.pptx
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5 Utvecklings- och förvaltningsaktiviteter 
Införande samt förvaltning av verksamhetssystemet Lifecare inom hela 
Socialförvaltningen. 
 
Införande samt förvaltning av diverse välfärdsteknik, enligt förvaltningens 
digitaliseringsstrategi.  
 
Tieto’s releaseplan: 
 

 
 

5.1 Planerad utveckling av IT-stöd 
Beskrivning av utveckling Total kostnad Varav resurser  

Servicecenter IT 
Varav resurser 
systemleverantör, 
extern driftleverantör 

Lifecare Avgifter (inkl. 
inkomstblankett, 
Inkomstförfråga, integration 
kostsystem) 

 - 
 
 
 

Ja 
 
 
 

Lifecare HSL (inkl. Delegering, HSL 
Uppdrag) 
 
Automatisk positionering (Lifecare 
Planering) 
 
Schemaintegration Besched (Lifecare 
Planering) 
 
Lifecare Boende 
 
Organisationsförändring VoO 
(Utökning av Hemtjänstenheten från 4 
enheter till 6 enheter) 
 
Medborgartjänst BoU/Vuxna 
Ansökan/Anmälan 
 
Lifecare digital signatur 
ordförandebeslut 
 
Delegeringsordning 
 

 - 
 
 
- 
 
 
? 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
Ja  
 
 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 
 

Release plan 
2023.pdf
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PDF till Nämnd 
 
Meddelande IFO 
 
Medborgartjänst Lifecare Notifiering 
VoO 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

Ja 
 
Ja 
 
Ja 
 
 
 
 

5.2 Planerade förvaltningsaktiviteter 

Tidpunkt Aktivitet 
Resurser 
systemförvaltning 
intern tid 

Resurser  
Servicecenter IT 

Resurser  
systemleverantör, 
extern drift-
leverantör 

Q1 2023 Årsändringar avgifter   Ja 

Jan 2023 Ändra skatteregler  Ja (Robin)  

2023 

Procapita/Lifecare 
Uppdateringar (2:a 
tisdagen varannan 
månad) 

   

Dec 2023 Riksnorm 
Mha 
Försörjningsstöd 
(Karin Sandström) 

  

Varje månad Loggningsrutin    

2023 
Phoniro Care - 
Kvartalsvisa 
uppdateringar 

   

Q1 2023 Gallring   Ja 
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1 Inledning  
Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggning av ärenden inom kommunens 
verksamhet för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa, 
våld i nära relation samt bostadssocialt stöd. Arbetet inom enheten ska utgå från 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om 
vård av unga (LVU), Förvaltningslagen, Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 
rättspraxis samt kommunens mål och värdegrund.  

Metoderna som används i arbetet ska vara evidensbaserade och överensstämma med 
de som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och 
beroendevård samt individ och familjeomsorgens strategi och kommunens 
styrmodell.  

Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinje antagna i Socialnämnden. Revidering av 
riktlinjerna sker årligen vad gäller förändringar i lagstiftning och rättspraxis. 

För information om delegationsbestämmelser i varje beslut hänvisas till 
socialförvaltningens delegationsordning. 

1.1 Syfte  
Riktlinjerna ska ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av 
lagstiftning, mål och policys som kan vara av betydelse för att bedöma vilka 
insatser som kan bli aktuella för att tillgodose den enskildes behov. 

Riktlinjerna är generella och en individuell bedömning måste göras vid varje 
ansökan. Insatser ska i första hand erbjudas under öppna former och i närhet till 
den egna hemmiljön.  

1.2 Målgrupper  
Missbruk 
Riktlinjerna avser handläggning och insatser till vuxna, från 18 år och uppåt som 
har ett behov av stöd för att komma tillrätta med ett riskbruk, missbruk eller 
beroende av alkohol, narkotika och/eller andra beroendeframkallande medel samt 
spel om pengar.  

Socialnämnden har inte någon skyldighet att tillhandahålla behandling för andra 
former av beroendeproblematik såsom sexmissbruk, matmissbruk, 
shoppingmissbruk etc. 

Socialpsykiatri 
Vidare avses också handläggning och insatser till personer mellan 18-65 år (i vissa 
fall 67 år) som på grund av psykiska funktionshinder eller annan social 
problematik har svårigheter att leva och verka i samhället och har och har behov av 
insatser från kommunen för att uppnå skälig levnadsnivå.  
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Våld i nära relationer 
Målgruppen beskrivs närmare i IFO´s handlingsplan våld. 
Enligt Socialtjänstlagen, 5 kap 11 § ska socialnämnden verka för att den som utsatts 
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt 
beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående och kan vara 
av såväl fysisk, psykisk, sexuell och materiell karaktär.   

Våldsutsattas behov av stöd och hjälp från socialtjänsten varierar i karaktär och 
omfattning. Insatser som kan erbjudas är exempelvis information och råd, 
stödsamtal, hjälp med myndighetskontakter, stöd vid rättegång, skyddat boende etc.   

Till hjälp i arbetet att rutinmässigt ställa frågor om våld används FREDA som är 
ett standardiserat bedömningsinstrument utarbetat av Socialstyrelsen.  

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får 
det stöd och den hjälp som barnet behöver. Inom enheten för vuxenstöd samverkar 
vi därför med enheten för barn och familjestöd när vi handlägger ärenden där det 
finns barn. 

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11a § ska socialnämnden verka för att den som 
utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 
beteende. När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta 
säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och 
dennes närstående. Se även socialstyrelsens föreskrift om våld i nära relation 
HSLF-FS 2022:39. 

Även personer som utövar våld i nära relation ska erbjudas stöd och hjälp.   

Bostadssocialt stöd  
Den som på grund av sociala svårigheter har svårt att själv hyra en bostad på den 
reguljära bostadsmarknaden kan ansöka om bostadssocialt stöd i form av 
stödkontrakt (se rubrik Stödkontrakt).  

Exempel på sådana svårigheter kan vara ett långvarigt missbruk eller psykisk ohälsa 
som lett till utanförskap på bostadsmarknaden och/eller en svår ekonomisk 
situation såsom skulder och betalningsanmärkningar. Viktigt att beakta att detta i 
sig inte per automatik leder till att rätt till bistånd i form av stödkontrakt 
föreligger.  

Rätten till bistånd är heller inte ovillkorlig utan den enskilde måste själv utifrån sin 
förmåga göra vad den kan för att tillförsäkra sitt behov av boende och försörjning. 

Socialtjänsten har heller ingen skyldighet att ordna boende på grund av allmän 
bostadsbrist. 
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2 Tidiga insatser  
Av 3 kap 7 § SoL framgår att ”Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 
Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och 
genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk 
och om de hjälpmöjligheter som finns.” 

Det finns stora vinster med att upptäcka och åtgärda psykosociala problem i ett så 
tidigt skede som möjligt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på eventuellt 
riskbruk och missbruk samt psykisk ohälsa och våldsproblematik hos personer som 
söker hjälp hos socialtjänsten av andra skäl.  

2.1 Samtal på service 
Råd- och stödsamtal avser ett begränsat antal samtal (cirka 3-5 träffar). Samtalen ska 
vara frivilliga och individen behöver inte ha något beslut om bistånd från 
socialtjänsten. Samtalen sker under sekretess, dokumenteras inte och individen kan 
vara anonym. Vid behov av mer stöd lotsar vi vidare till socialsekreterare för 
bedömning och utformning av fortsatt insats. 

Samtalen ges till personer som har riskbruk av alkohol och narkotika, spel och eller 
personer som upplever att de har svårt att få sin vardag att fungera till följd av 
psykisk ohälsa.  

Vi erbjuder rådgivande samtal för att öka den enskildes motivation till att förändra 
levnadsvanor. Vi kan ta emot enskilda eller hela familjen. 

3 Lagstiftning 
Kommunens arbete med vuxna med psykiska funktionshinder och/eller annan 
social problematik regleras i socialtjänstlagen. Arbetet med missbruk och 
beroendeproblematik för vuxna styrs också av socialtjänstlagen, kompletterat med 
tvångslagstiftningarna LVU och LVM.   

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS innehåller 
bestämmelser om stöd och service för personer med fysiska och psykiska 
funktionshinder och kan även omfatta personer som till följd av missbruk har ett 
stort funktionshinder och omfattande hjälpbehov. 

Socialtjänstlag (2001:453), SoL 
Av 1 kap. 1 § SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan 
få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Socialtjänstlagen utgår från en människosyn om delaktighet och eget ansvar. Den 
enskilde ska genom insatser som utges med stöd av SoL tillförsäkras en skälig 
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levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Dess övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
och jämlikhet i levnadsvillkor. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet, 
självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. 

Förvaltningslag (2017:900), FL 
Förvaltningslagens huvudsyfte är att garantera enskilda individers rättssäkerhet i 
kontakten med myndigheter. Av Förvaltningslagen framgår att ett ärende skall 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att den enskildes 
rättssäkerhet åsidosätts. 

Förvaltningslagen anger också myndigheters ansvar att hålla enskild fortlöpande 
informerad under utredningstid. 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och om de riskerar att utvecklas 
ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar 
socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga. 

För att LVU ska kunna tillämpas behöver följande förutsättningar vara uppfyllda: 

 Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges 
hemmiljö enligt 2 § LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges 
eget beteende enligt 3 § LVU (de så kallade beteendefallen).  

 Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas. 

 Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.  

Även den som har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 21 kan få vård enligt LVU. Det 
gäller i de fall där den unge själv riskerar att skada sin hälsa eller utveckling genom 
sitt beteende och om LVU är lämpligare än annan vård. Ansökan måste ha kommit 
in innan den unge fyller 20 år. 

Insatser enligt LVU kan pågå fram tills den unge fyller 21 år. LVU ska, om den är 
tillämplig, användas före LVM. 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är ett komplement till SoL, vilket 
innebär att frivilliga insatser är huvudregeln. Tvångsvård ska beredas den enskilde 
oberoende av hens samtycke om personen bedöms vara i behov av vård och 
behandling för sitt missbruk, men inte frivilligt vill genomgå den förslagna vården. 

Tvångsvård skall beslutas om, 

   1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 
       lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 
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   2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på 
något 
       annat sätt, och 

   3. han eller hon till följd av missbruket 

      a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

      b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

      c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

Tvångsvården ska motivera vuxna med missbruk- och beroendeproblematik till att 
medverka frivilligt till fortsatt behandling och till att ta emot stöd för att komma 
ifrån sitt missbruk.    

LVM-vården får pågå i högst sex månader. Så snart som möjligt ska den övergå i 
öppnare former utanför institutionen, så kallad § 27-vård.                  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
All handläggning och alla insatser sker under sekretess. Skyddet för individen finns 
reglerat både i socialtjänstlagen och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Kontakter med anhöriga, andra myndigheter eller vårdgivare sker efter att individen 
gett samtycke till det. Ett samtycke kan återkallas. Mellan de olika verksamheterna 
inom socialtjänsten råder i princip ingen sekretess, vid varje enskilt ärende skall 
dock beaktas vad som är till gagn för den enskilde. 

4 Samverkan 
Om insatser är aktuella från andra myndigheter, organisationer, vårdgivare eller 
från andra enheter inom kommunen ska bästa möjliga samverkan eftersträvas, 
utifrån den enskildes behov. Viktiga samverkansparter är bland annat 
primärvården, regionens beroendevård, öppen- och slutenvårdspsykiatrin, polisen 
samt kriminalvården.  

Samverkan mellan kommun och Region 
Region Västernorrland och länets sju kommuner har gjort en överenskommelse om 
samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda. 

Överenskommelsen omfattar bland annat: 

 Övergripande rutiner för Samordnad individuell plan (SIP) 
 Ansvarsfördelning 
 Samverkansorganisation 

Till den övergripande överenskommelsen är följande överenskommelser kopplade: 

 om samarbete och samordning barn- och unga (MITTBUS) 
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 om samverkan inom missbruks- och beroendevården 

För vidare information se 
https://www.rvn.se/sv/delplatser/Vardgivare/Vardgivarwebb/samverkan-och-
utveckling/samverkan-kommuner-region/ 

Samordnad Individuell Plan, SIP 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården kan parterna upprätta en individuell för att den enskilde ska få sina 
behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att planen upprättas. 
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.  

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och 
den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska framgå vilka insatser som behövs, 
vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av 
någon annan än kommunen eller landstinget, och vem av huvudmännen som ska 
ha det övergripande ansvaret för planen. 

Samordnad Kommunal Individuell Plan, SKIP  
SKIP har samma principer som en SIP men avser samordning mellan olika 
kommunala verksamheter.  

En samordning av insatser kan gynna och behövs när en individ har kontakt och 
insatser från flera olika verksamheter i Timrå kommun. Vid komplexa ärenden eller 
komplicerad problematik, då flera verksamheter behöver skapa sig en gemensam 
helhetsbild av vilka insatser och stöd individen är i behov av och att de samordnas 
utifrån ett helhetsperspektiv. En SKIP kan också vara nödvändig när 
ansvarsfördelning och roller behöver tydliggöras. 

Principiellt anses att om en verksamhet bedömer att det finns ett behov av 
samordning litar också den andra parten/verksamheten på den bedömningen och 
deltar i en SKIP. 

5 Metoder  
Inom enheten för vuxenstöd används evidensbaserade metoder i enlighet med 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. De metoder 
som används i det dagliga utrednings- och motivationsarbetet är bland annat;  

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test 
AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion. Syftet är att snabbt och enkelt ska kunna identifiera personer 
med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för 
självskattning av klienten eller som underlag för en strukturerad intervju. 

DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test  

https://www.rvn.se/sv/delplatser/Vardgivare/Vardgivarwebb/samverkan-och-utveckling/samverkan-kommuner-region/
https://www.rvn.se/sv/delplatser/Vardgivare/Vardgivarwebb/samverkan-och-utveckling/samverkan-kommuner-region/
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DUDIT är ett bedömningsinstrument bestående av 11 frågor som används för att 
identifiera personer med drogrelaterade problem och deras konsumtionsmönster. 

Testet har utvecklats med syfte att användas i grupper där drogprevalensen är 
väsentligt lägre som i skolor, primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och andra 
miljöer. För personer som redan tidigare identifierats för drogproblem finns även 
fördjupningsformuläret DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – 
Extended). 

ASI - Addiction Severity Index 
ASI är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i 
missbruks- och beroendeverksamhet. Intervjun berör sju olika livsområden: fysisk 
hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga 
problem, familj och umgänge, psykisk hälsa samt spel.  

ASI-intervjun är avsedd för personer över 18 år med beroendeproblematik och 
syftet är dels att kartlägga den enskildes problemsituation, ligga till grund för 
bedömning av hjälpbehovet samt vara ett verktyg för vidare vårdplanering. 
Metoden ökar också klientens delaktighet i utredningsarbetet eftersom personens 
egna skattningar av oro och besvär samt bedömning av hjälpbehov är av relevans i 
ASI. 

Genom att göra ASI-intervjun på en grupp individer kan man bedöma gruppens 
situation och behov och ASI kan således också användas för verksamhetsutveckling 
och systematisk uppföljning på verksamhetsnivå. ASI ska genomföras vid alla 
vuxenutredningar där missbruk förekommer om det inte är uppenbart onödigt. 
Handläggning enligt ASI kräver utbildning.  

MI - Motivational Interviewing/Motiverande samtal 
MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod som ska stimulera positiv 
förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att 
förändras samt underlätta förändringsprocessen. När det gäller livsstilsrelaterade 
faktorer som alkohol, tobak, droger, spel m.m. rekommenderar de nationella 
riktlinjerna att MI används som samtals- och rådgivningsmetod.  

FREDA bedömning 
FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i 
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en 
manual om hur instrumenten ska användas. Utvecklingen av FREDA är ett 
uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen. 

Syfte med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att 
identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts 
för våld i nära relationer. 
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Bedömningsmetoderna består av/innehåller: 

FREDA-kortfrågor 
FREDA-beskrivning 
FREDA-farlighetsbedömning 
 
 
 
Bostad först 
Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial 
problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i 
egen lägenhet. 

6 Handläggning 
6.1  Dokumentation 
De bestämmelser som reglerar handläggning och dokumentation återfinns 
framförallt i förvaltningslagen (2017:900) samt respektive lag inom socialtjänsten: 
SoL, LVU, LVM och LSS. De bestämmelser som reglerar dokumentation i SoL och 
LSS kompletteras dessutom med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. 

Dokumentationen ska visa vilka beslut och åtgärder som vidtagits i ett ärende samt 
faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska 
utformas med respekt för den enskildes integritet och förvaras så att obehöriga inte 
får tillgång till dem.  

Den enskilde bör hållas underrättad om de anteckningar och journalanteckningar 
som förs. All handläggning journalförs och individen har rätt att ta del av sina 
journaler.  

I socialstyrelsens handbok för socialtjänsten Handläggning och dokumentation 
finns mer att läsa om handläggning. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf 

6.2 Delegation 
Rätt att fatta beslut om insatser för missbruk och beroendeproblematik, boende, 
individstöd och våld i nära relation regleras i socialnämndens delegationsordning. 
De som i detta dokument anges fatta beslut på delegation från socialnämnden är 
arbetsutskottet, förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef och socialsekreterare. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf
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6.3 Kommunicering 
Enligt 17 § förvaltningslagen har den enskilde rätt att ta del av beslutsunderlaget 
och rätt att yttra sig innan ett beslut fattas. Att kommunicering som har skett ska 
dokumenteras. 

Kommunicering behövs ej om den enskildes ansökan bifalls till alla delar.  
6.4 Förhandsbedömning 
Frågan om en utredning ska inledas avgörs genom en förhandsbedömning där den 
enskildes situation och inställning till att ta emot hjälp bedöms. 
Förhandsbedömningen görs med utgångspunkt av anmälans innehåll samt ev. 
tidigare kännedom om den enskilde. Under förhandsbedömningen får inga övriga 
kontakter tas än med den enskilde som anmälan avser.  

Skyddsbedömning ska alltid göras i åldrarna 18-20 år.  

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL får inte inledas mot den enskildes vilja. Däremot 
måste nämnden alltid inleda utredning, oavsett den enskildes medverkan till 
utredningen, när myndigheter som nämnden har skyldighet att yttra sig till begär 
nämndens yttrande. T.ex. vid begäran om yttrande i körkortsfrågor. 

Om förhandsbedömningen leder fram till ställningstagandet att inte inleda 
utredning ska det dokumenteras varför utredning inte har inletts, motivering till 
detta samt datum, underskrift och befattning på den person som gjort 
ställningstagandet.  

Om förhandsbedömningen leder fram till beslut om att inleda utredning 
dokumenteras detta i verksamhetssystemet. 

6.5 Ansökan 
Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om det i form av bistånd. 
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. En ansökan leder alltid till att en 
utredning enl. 11 kap. 1 § SoL inleds.  

6.6 Anmälan  
En anmälan om oro gällande missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende 
kan göras muntligt eller skriftligt till socialtjänsten av privatperson, närstående, 
annan myndighet eller egen nämnd.  

En anmälan kan leda till beslut om att ej inleda utredning då samtycke saknas 
och/eller att tvångsåtgärder ej bedöms tillämpbara.  

Anmälan kan också leda till att personen medger hjälpbehov varvid utredning enl. 
11:1 SoL inleds alt. att utredning inleds mot den enskildes vilja, beroende på 
anmälans allvarliga karaktär och den enskildes situation. Detta för att utreda 
förutsättningarna för tvångvård enl. LVU eller LVM.  
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Den som handlägger anmälan ska göra så mycket som möjligt för att komma i 
kontakt med den enskilde och motivera till att ta emot stöd av socialtjänsten om 
behov finns. Flera kontaktförsök ska göras via alla de kontaktvägar som kan 
komma ifråga. Kontakt ska alltid tas genom att kallelse skickas per post, e-post och 
via telefonsamtal samt sms. Finns en känd vistelseort bör personlig kontakt 
upprättas om uppgifterna i anmälan handlar om utsatthet för våld, 
injektionsmissbruk eller dagligt missbruk av alkohol eller narkotika eller allvarlig 
psykisk ohälsa. 

Anmälan enl. 6 § LVM 
Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare 
är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att 
någon kan antas vara i behov av vård enligt LVM.  

Anmälan om LOB  
Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att 
han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller 
annan, får omhändertas av polisen enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer m.m (LOB). Efter ett omhändertagande enl. LOB skickar polisen 
en anmälan till socialtjänsten i den kommun som personen är folkbokförd i. I 
anmälan framkommer vem LOB:en avser och var händelsen ägt rum. I vissa fall 
framkommer även om personen var påverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel.  

Är den omhändertagne mellan 18-25 år kallas personen till socialtjänsten för 
samtal. I annat fall skickas vanligen ett informationsbrev till vederbörande om var 
han eller hon kan vända sig för stöd och hjälp för sitt risk- eller missbruk. I 
förekommande fall kallas även personer äldre än 25 år till samtal. 

Anmälan om SMADIT  
SMADIT står för Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken och är en 
samverkansmetod mellan olika myndigheter med syfte att ge stöd till personer som 
rapporterats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri. Samverkan sker framförallt mellan 
polis, kommun (socialtjänst), frivården och regionen.  

Arbetssättet bygger på att så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, kunna 
erbjuda hjälp ifrån vården och förutsättningen är att den enskilde medger kontakt 
med socialtjänst eller beroendevård då kontakten bygger på frivillighet.  

Målet är att minska antalet återfall bland ratt-, drogratt- eller sjöfyllerister. 

6.7 Utredning  
Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad 
som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
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Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 
avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. En utredning ska leda till ett beslut 
om bifall eller avslag, eller bifall till viss del och avslag till viss del, eller att den 
läggs ned.  

Handläggningen ska ske skyndsamt och utan att kravet om allsidighet åsidosätts.  

6.7.1Begäran om yttrande  
Socialtjänsten har i uppdrag att på begäran av Transportstyrelsen skriva yttranden i 
körkortsfrågor. Ett sådant yttrande ska innehålla en redogörelse för de 
omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som 
innehavare av körkort ur nykterhets-/drogfrihetshänseende. Ett körkortsyttrande 
utreds enl. 11:1 SoL. 

6.7.2 LVM  
Socialnämnden ska inleda utredning enl. 7 § LVM, när den genom anmälan enligt 
6 § LVM eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård. Vem som fattar beslut om att utredning enl. 7 § LVM 
skall inledas framgår av kommunens delegationsordning. 

Innan beslut enligt LVM fattas ska det vara klarlagt att individen inte samtycker till 
vård eller att samtycket inte är tillförlitligt. Bedömningen ska dokumenteras. 

6.8 Beslut  
Varje ansökan ska dokumenteras och avgöras genom ett beslut. Av beslutet ska det 
framgå vad individen ansökt om, vilka insatser som beviljats, målet med insatsen, 
omfattning och för hur lång tid beslutet gäller. Då beslutet är fattat skall beslutet 
verkställas ex. genom att en insats påbörjas. 

Vid ett avslag eller ett delvist avslag ska det tydligt framgå vilket beslut som har 
fattats och på vilka grunder, beslutet skickas till individen senast dagen efter 
beslutet fattades. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och med en tydlig 
besvärshänvisning om hur beslutet kan överklagas. Individen har tre veckor på sig 
att överklaga från den dag beslutet kommit personen tillhanda.  

6.9 Planering 
När socialtjänsten fattar ett beslut om bistånd upprättas ett uppdrag och/eller en 
vårdplan. Insatsen ska följas upp. 

6.9.1 Uppdrag 
Vid beslut om insatser upprättas ett skriftligt uppdrag till utföraren. Planen ska 
innehålla uppgifter om   
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1. vilken bedömning som nämnden har gjort av den enskildes behov, 
2. vad som ingår i uppdraget, 
3. vilket eller vilka mål som gäller för insatsen, 
4. former för uppföljning i det enskilda fallet, 
5. vilken information som efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. 1 § SoL eller 29 § LSS ska återföras till 
nämnden i samband med att insatsen avslutas, och 
6. namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden. 

Av dokumentationen ska det framgå när uppdraget, efter en prövning enligt 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, har lämnats till utföraren. 

6.9.2 Genomförandeplan 
Genomförandeplanen upprättas av utföraren av uppdraget tillsammans med 
individen där syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet 
och uppföljningen av en beslutad insats, d.v.s hur beslutet ska omsättas i praktisk 
handling.  

Genomförandeplanen ska vara en utgångspunkt för att följa upp målen och 
utvärdera behandlingen/insatsen. 

6.9.3 Vårdplan 
Enligt socialtjänstlagen 11 kap 3 § ska vårdplan upprättas när någon behöver 
vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan 
upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan). Vård- och 
genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän 
har ansvar för.  
 

6.9.4 Uppföljning  
Alla beviljade insatser ska följas upp regelbundet. Syftet med uppföljningen är att 
säkerställa att individen får den beviljade insatsen utförd samt att insatsen arbetar 
mot fastställda mål. Under uppföljningen får individen möjlighet att ange hur hen 
uppfattar genomförandet av insatsen i förhållande till sina behov och önskemål. I 
samband med uppföljningen revideras vid behov genomförandeplanen.  

I kommunens rutiner upprättade för varje insats finns även beskrivet direktiv för 
hur uppföljning av insatser ska ske, om inte annat anges i beslutet eller uppdraget.  

7 Insatser  
I 5 kap 9 § SoL står att ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde 
missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma 
ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen 
och vården och noga bevaka att planen fullföljs.” 
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Först och främst ska alltid prövas om en insats kan ges inom kommunens 
verksamheter. Öppenvårdsinsatser ska prövas i första hand, utom då det är 
uppenbart otillräckligt.  

Om bedömning görs att öppenvårdsinsatser inte är tillräckliga ska det tydligt 
framgå av utredningen varför så är fallet. Den enskildes behov ska vara vägledande 
för valet och omfattningen av insatser.  

7.1Stödsamtal 
Syftet är att den enskilde får stöd utifrån den problematik som föranlett 
biståndsbeslutet. Kan ges av socialsekreterare eller annan person inom 
verksamheten och följs upp regelbundet. 

7.2 Community Reinforcement Approach, CRA 
CRA är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller 
narkotika som bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. 
Samtalsmetoden har sin utgångspunkt i MI. 

7.3 Individstöd 
Insatsen vänder sig till individer mellan 18-67 år som, på grund av psykiska 
funktionshinder eller annan social problematik, har betydande svårigheter att leva 
och verka i samhället och har en rehabiliteringspotential.  

Insatsen kan också beviljas individer som haft långvarig kontakt med ekonomiskt 
bistånd eller vuxenstöd och det framkommit betydande svårigheter att verka och 
leva i samhället på grund av funktionshinder såsom: psykisk sjukdom, 
autismspektrumtillstånd (Asperger), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(ADHD, ADD), lindrig utvecklings-störning, missbruk/samsjuklighet, övriga 
sociala svårigheter.  

Individstöd anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett 
normalt vardagsliv och är en praktisk och social insats för personer som syftar till 
att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.  

Insatsen kan beviljas i upp till två år. Uppföljning av pågående insats sker minst en 
gång per år. 

7.4 Kontaktperson 
Kontaktperson kan beviljas till personer som har behov av att utöka sitt personliga 
nätverk och som tillhör målgruppen för socialtjänstens vuxenstödsenhet. En 
kontaktperson har till uppgift att hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter 
och att vara en medmänniska/vän med uppgift att bryta isolering genom samvaro 
och hjälp till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.  
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Kontaktperson beviljas inte då den enskilde har ett fungerande kontaktnät eller vars 
behov kan tillgodoses på annat sätt t.ex. genom individstöd.  

I första hand ska prövas om stödet kan tillgodoses genom individstöd, varvid 
nämnden ska ha ett restriktivt förhållningssätt till beviljande av kontaktperson som 
insats.  

Kontaktperson beviljas för högst 12 månader. Därefter ska ny prövning göras.  

7.5 Sysselsättning  
Daglig sysselsättning beviljas för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar 
och endast den som är i yrkesverksam ålder (max 67 år) och inte har ett lönearbete 
eller heltidsstudier. Insatsen kan också beviljas för individer som haft långvarig 
kontakt med ekonomiskt bistånd eller vuxenstöd och det framkommit betydande 
svårigheter att verka och leva i samhället på grund av funktionshinder såsom; 
psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och ADD), 
missbruk/samsjuklighet samt övriga sociala svårigheter. I annat fall hänvisas till 
LSS. 

Insatsen ska ha ett klart syfte och mål för den enskilde samt stödja denne att 
upprätthålla/utveckla sina egna resurser.  

Sysselsättning beviljas för till två år. Uppföljning vid pågående verkställighet sker 
minst en gång per år. 

7.6 Bostad med särskild service, psykiatri  
Enligt 5 kap 7 § SoL ska socialnämnden medverka till att den enskilde får bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Om behovet inte 
kan tillgodoses med stöd i det egna boendet ska kommunen erbjuda bostäder med 
särskild service till dem som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring och behöver ett sådant boende.  

För att beviljas särskilt boende inom socialpsykiatrin skall den enskilde ha ett så 
omfattande tillsyns- och stödbehov under hela dygnet p.g.a. ett psykiskt 
funktionshinder att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Den enskilde skall ha behov av närhet till personal som inte skäligen 
går att tillgodose med individstöd eller annat bistånd.  

Insatsen beviljas för lämplig tid utifrån de behov som kan identifieras hos 
individen. Beslut fattas enligt delagationsordningen. Uppföljning av pågående 
insats sker minst en gång per år. 

7.7 Öppenvård missbruk och beroende  
Insatsen beviljas till personer med missbruk och/eller  beroende och som bor 
hemma eller i stödboende alternativt på kommunens utvecklingsboende. Det finns 
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möjlighet att få stöd av individstödjare. Öppenvård kan även erbjudas personer 
som avslutat vistelse på behandlingshem.  

Öppenvård passar bäst för personer som har en grundläggande god hälsa och inte 
har behov av stöd under hela dygnet.  

7.8 Eftervård och anhörigstöd 
Eftervården är en del i behandlingen och utgörs av en träff i veckan under 
kvällstid. Eftervården erbjuds till de som genomgått öppenvårdsprogrammet eller 
gjort behandling på annan ort.  

Eftervården kan också erbjudas till personer som har anhöriga med missbruk och 
beroende.  

7.9 Hem för vård eller boende, HVB  
Ibland räcker öppenvårdsinsatser inte till, då kan placering på institution bli 
aktuellt.  
För att rätten till institutionsvård skall kunna bedömas bör alla andra insatser, i 
form av öppenvård med eget boende, vara beprövade och uttömda. Behandling vid 
hem för vård eller boende beviljas för högst 3 månader. Därefter ska ny prövning 
göras. 

HVB Missbruk 
Behandling vid hem för vård eller boende kan beviljas till personer som har ett 
beroende och som själva tydligt önskar en förändring och visar motivation till 
detta.  

För en person som vistats på institution är det viktigt att arbeta för att 
boendesituationen efter behandlingen ger förutsättningar för fortsatt drogfrihet. 
Vård på institution skall ses som en start på ett mer långsiktigt behandlingsarbete 
som sker i eftervård på hemmaplan. Arbetet med hemflytt och planering för denna 
ska inledas så fort som möjligt men som senast när individen påbörjat sin 
institutionsplacering. Detta sker i samråd med den enskilde och institution. 

HVB psykiatri 
Beslut fattas enligt 4 kap 1 § SoL. För vissa personer behövs ett mer omfattande 
stöd än vad individstöd kan ge. Tillfälligt boende med personal tillgänglig dygnet 
runt kan då beviljas. Boendeformen utgör inte ett permanent boende. Det är viktigt 
att handläggaren fortsätter kontakten med den enskilde under hela vårdtiden på 
HVB och tillsammans med denne noga planerar de insatser som behövs efter 
vårdtidens slut. Samverkan och samordning med Regionen behövs när det gäller 
hälso- och sjukvård. För de personer som vistats en längre tid på HVB ska 
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uppföljning ske och utredning föras om alternativt boende utifrån den enskildes 
behov och önskan. 

Skyddat boende  
Boendeformer erbjuds till personer som utsätts för våld i nära relation eller på 
annat sätt riskerar att utsättas för våld och där riskbedömningen har visat på ett 
omfattande behov av skydd. Boendeformen innebär heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp 
tillsammans med andra relevanta insatser. Vistelse innebär oftast att kontakt med 
omvärlden begränsas kraftigt varför individen behöver acceptera detta. 

I första hand ska personer i  behov av skydd erbjudas sådant stöd att de kan bo 
kvar i sin nuvarande bostad. Om det inte bedöms tillräckligt skall bedömning göras 
om skyddet kan tillgodoses genom personens egna nätverk. I andra hand erbjuds 
boende i kommunens egna lägenheter om det motsvarar personens behov. I tredje 
hand kan boende vid kvinnojouren i Sundsvall erbjudas. Boende kan också 
erbjudas vid kommunens utvecklingsboende om det bedöms som förenligt med 
personens behov av skydd och stöd. I sista hand erbjuds boende på skyddat boende 
i form av stödboende eller HVB. Boenden som erbjuder bostadsgaranti efter 
vårdvistelsen ska användas i första hand.  

Behov av skyddat boende kan också initieras av polisen för personer som riskerar 
att utsättas för våld av icke närstående.  

7.10 Stödboende  
Stödboende erbjuder en skyddad miljö för beroendepersoner och socialt utsatta 
personer som saknar eller har bristande sociala sammanhang och saknar bostad.  

Insatsen kan beviljas när den enskilde har svårt att tillgodogöra sig behandling eller 
har ett stort medicinskt omvårdnadsbehov. En kvalificerad behovsbedömning bör 
ta fasta på: 

- Den enskildes sociala situation och sociala resurser 
- Missbrukets svårighetsgrad 
- Eventuell förekomst av funktionedsättningar, psykiska och fysiska 
- Behov av struktur och aktiv vägledning 
- Grad av motivation och beredskap för förändring 
- Vilken form av insats den enskilde bedöms vara i behov av 

Stödboende beviljas för högst 3 månader. Därefter ska ny prövning ske. 

7.11 Utvecklingsboende/ stödboende i Timrå 
Målgruppen för boendet är personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa 
mellan 18-67 år som inte har behov av vård vid HVB eller SiS. 
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-Det kan vara individer som genomgått behandling på annan ort och behöver 
mellanlanda i väntan på egen lägenhet eller hemflytt eller 
- individer som deltar i öppenvårdsinsatser och har behov av stöd över dygnet.  
-individer med psykisk ohälsa som har behov av mer stöd än individstöd i egen 
lägenhet. Det kan alltså vara personer som har ett eget boende som tillfälligt 
behöver mer stöd.  
 
Boende på utvecklingsboendet behöver inte delta i öppenvårdsgrupp på dagtid om 
behovet inte finns (det vill säga om man inte har en beroende- eller 
missbruksproblematik eller redan har genomgått behandling och deltar i eftervård 
eller individuellt anpassad behandling). Däremot behöver en 
sysselsättning/arbetsträning/individuell planering finnas och/eller deltagande i 
eftervård (vid behov). Boendet kan inte ta emot personer med omfattande fysiska 
funktionshinder eller allvarliga somatiska besvär. Placering beviljas för 3 månader 
med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 månader. 

7.12 Familjehem 
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 
vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Ett 
familjehem är ett boende utan behandling som kan beviljas om den enskilde har 
behov av boende i en avskild miljö eller ett förstärkt nätverk.  

Placering vid familjehem beviljas för högst 3 månader. Därefter ska ny prövning 
ske. 

7.13 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild 
behandlingsplan (Kontraktsvård)  
Kontraktsvård (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 
kap. 6a §) är ett alternativ till fängelsestraff. Målgruppen är personer som normalt 
skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras till 
missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att genomgå vård och 
behandling enligt en särskild plan. Även andra omständigheter som fordrar vård 
och behandling kan utgöra grund för kontraktsvård. 

Frivården har ansvar för den utredning och planering som ska ligga till grund för 
behandlingsplanen i ett kontraktsvårdsärende. Domstolen kan förordna att 
frivården ska genomföra en kontraktsvårdsutredning. 

Kontraktsvård föreslås alltid i samverkan med socialtjänsten i individens 
hemkommun och socialtjänsten åtar sig ansvaret för den fortsatta behandlingen 
när Kriminalvårdens betalningsansvar upphör. Efter två tredjedelar av det utmätta 
fängelsestraffet övergår betalningsansvaret till socialtjänsten.  
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Alla typer av vård och behandling kan förekomma liksom deltagande i 
kriminalvårdens programverksamhet. Socialförvaltningen ska medverka aktivt i 
bedömningen av den enskildes motivation och vårdbehov. Kontraktsvård beviljas 
om strafftiden förväntas bli upp till 18 månader. För längre strafftider beviljas inte 
kontraktsvård, den enskilde kan istället ansöka om vård efter straffet avtjänats.  

7.14 Vårdvistelse enligt 11 kap 3 § Fängelselagen 
Vårdvistelse kan beviljas personer med missbruk- och beroendeproblematik som i 
slutet av en fängelsevistelse har behov av vård eller behandling. Frivården har det 
övergripande ansvaret för verkställighetsplanering och ansvarar för utredning och 
planering av vårdvistelsen. 

Samarbetet bör inledas i ett tidigt skede av utredningen, eftersom socialtjänsten har 
att ta ställning till kostnadsansvar för vård/behandling efter frigivningsdagen. Den 
intagnes behov av vård, behandling eller andra insatser ska motsvaras av vad 
tilltänkta vårdgivaren kan erbjuda. Även vid vårdvistelse ska socialförvaltningen 
medverka aktivt i bedömningen av den enskildes motivation och vårdbehov. 

7.15 Anhörigstöd  
Anhöriga till personer med missbruk eller beroende kan erbjudas stöd från 
socialtjänsten genom bistånd i form av 4 kap. 1 § SoL. Stödet kan ges antingen 
enskilt eller i grupp. 

Barn till missbrukare är en särskild utsatt grupp som ska uppmärksammas och 
erbjudas stöd. 

7.16 Stödkontrakt (bostad) 
Stödkontrakt kan beviljas den som inte själv kan tillgodose sina behov av bostad 
och heller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt enl. 4 kap 1 § SoL.  

Rätten till bistånd prövas genom en utredning enl. 11 kap. 1 § SoL och den 
enskilde måste själv, utifrån sin förmåga, göra vad den kan för att tillförsäkra sitt 
behov av boende och försörjning.  

Det är även socialnämndens ansvar att utforma biståndet på så sätt att det stärker 
den enskildes möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt.  

8 Beaktning av barnperspektivet 
Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. En 
inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och 
är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet.  
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Barnperspektivet ska alltid analyseras, beaktas och dokumenteras i handläggningen 
av ärenden kring vuxna. Vid risk för att barn far illa ska anmälan göras till enheten 
för barn- och familjestöd i barnets hemkommun. 

 

 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-02 SN/2023:7 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Redovisning av socialnämndens uppdrag, januari 
 
 
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 01 
 



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

Diarienr: SN/2023:7 Redovisning t o m: 2023-02-08

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 jul-05 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 Pågår Budget i balans 2022-2024
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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 Vp o budget 2023

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 Sara mars Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar
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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:
2. Bjuda in Mitthem för att informera om
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen.

§ 136 2020-10-20 Sara Pågår Hösten 2021, ev på distans

SN Socialnämnden beslutar:
1.  Godkänna Avtal om genomförande av nytt
Äldreomsorgscenter med Timråbo.
2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att
underteckna avtalet.
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden
senast i juni.
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.
6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den
fortsatta processen.

§ 8 2021-02-09 2021:17
2022:34

Sara 21-jun Pausad Avtal undertecknat.
Status 2021-04-27 § 58
Projektledares rapport med
tidsplan 2021-06-15 § 95.
Status 2021-10-12 § 146.
Status 2021-12-14 § 176
Uppföljning fas 1, beslut om
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
om paus i projektet.

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar
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SN Länsgemensam familjehemsorganisation
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en
uppföljning av anslutning till en gemensam
familjehemsorganisationen i november 2022.

§ 10 2022-02-15 2022:31 Sara Nov
maj -23

Pågår Start GFO blev först i
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
effektivitetsvinsterna som redovisats i översynen av
hemtjänsten.

§ 97 2022-06-21 2022:120 Sara/
Marie

sep Pågår Ny organisation igång från
februari 2023.

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024)
Socialnämnden beslutar:
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.

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara mars Pågår

SN (Budget i balans planperiod 2022-2024)
Socialnämnden beslutar:
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.

§ 116 2022-09-20 2022:178 Sara/
Johan

mars Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar
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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 2022:178 Sara mars Pågår

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 2022:178 Sara mars Pågår

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 2022:178 Sara mars Pågår

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 2022:178 Sara mars Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar
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SN Socialnämnden beslutar:
1. Ingå överenskommelse enligt skrivelse om Avtal för
år 2023-2025 från Ånge kommun.
2. Uppdra till förvaltningschef att underteckna avtalet.
(Mottagande ekb)

§ 155 2022-11-22 2022:264 Sara Avslutas Pågår Avtal undertecknat.

SN (Ny samverksanstruktur Hälsam)
Socialnämnden beslutar:
2. Uppdra förvaltningschefen att bemanna och delta i
samverkan.

§ 174 2022-12-14 2022:61 Sara Pågår

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

SN Socialnämnden beslutar:
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram ett förslag
för nämndsbesök i verksamheterna till
sammanträdet i februari.

§ 4 2023-01-17 2023:42 Sara feb. Avslutas SN/2023-02-21 §

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:3 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Anmälan om beslut enligt delegation, januari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
För perioden 2023-01-19 tillförordnas verksamhetschef Johan Vikström, 850502-7832, som 
tillförordnad Förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
För perioden 2023-01-20 tillförordnas verksamhetschef Linda Gyllenqvist, 781229-7807, som 
tillförordnad Förvaltningschef för socialförvaltningen. 
 
Samverkansavtal kompetensstöd Vårdhygien med Region Västernorrland, tecknas av förvaltningschef 
Sara Grape Junkka, 2022-12-05. 
 
Avtal avseende hyra inklusive förebyggande service och kontroll av Blåsvolymmätare med Region 
Västernorrland, tecknas av tillförordnad förvaltningschef Linda Gyllenqvist, 2023-01-20. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2023-02-03 SN/2023:2 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 073-2705476 

 socialnämnden 
 
 
 
Inkomna skrivelser och meddelanden, januari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
Lägga ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
Samverkansgrupp inför socialnämnden; Kommunal, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, 2023-01-16. 
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende omorganisation av hemtjänsten till 6 områden istället för 
dagens 4 samt omfördelning av arbetstagare. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Överenskommelse – God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården 
som nav. 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2023-01-30 § 11, Planeringsdirektiv – verksamhetsplan och budget 2024-2026. 
KF 2023-01-30 § 12, Motionssvar – Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk ohälsa bland 
barn och unga. 
KS 2023-01-10 § 13, Val av representanter i Tillgänglighet- och pensionärsråd. 
KoT 2023-01-18 § 17, Ändring av sammanträdestid kultur- och tekniknämnden 2023. 
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