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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-19 SN/2022:17 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Information om aktuellt läge gällande covid-19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Med anledning av pågående smittspridning av Corona-virus informerar chefer och/eller Medicinskt 
Ansvarig Sjuksköterska (MAS) om aktuellt läge inom socialnämndens verksamheter i samband med 
sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-19 SN/2022:17 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Information om barns brukarmedverkan 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. 
Brukarmedverkan är viktigt för utveckling av verksamheten. 
 
Socialsekreterare Elina Hannus presenterar Timrå kommuns arbete kring Barns brukarmedverkan i 
samband med sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-02 SN/2022:1 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Ekonomisk periodrapport per 2021 12 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för Corona, rapport om löne- 
och vikariekostnader och volymrapport per december 2021. 

2. Uppdra till förvaltningschef att även under 2022 rapportera kostnader kopplade till covid-19 
samt lönekostnader. 

3. Godkänna volymrapport 2022 01, särskilt avseende hemtjänstuppgifter. 
 
Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för Corona, löne- och vikariekostnader samt 
volymrapport.  
 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport efter januari 2022.  
 
Volymrapport för 2022 har ny utformning. Verksamhetschef Maria Nordin presenterar i samband 
med sammanträdet ett förslag för januari 2022 utifrån uppdraget att se över och säkerställa 
volymuppgifter relaterade till hemtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2021 12 
Kostnader för Corona 2021 12 
Löne- och vikariekostnader 2021 12 
Volymrapport 2021 11 
Volymrapport 2022 01 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2022 
 
 



Socialnämnden
Månadsrapport tom 202112 (tkr) 2022-01-26 11:49

Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse
innevarande

månad
Socialnämnden
INTÄKTER 77 104 105 741 28 636 3 771
KOSTNADER (-) -527 638 -585 859 -58 220 -10 085

Varav personalkostnader -361 780 -394 612 -32 831 -2 577
NETTOKOSTNADER (-) -450 534 -480 118 -29 584 -6 314

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER 2 294 6 247 3 953 253
KOSTNADER (-) -37 051 -40 881 -3 830 -800

Varav personalkostnader -28 265 -30 673 -2 408 -301
Varav hjälpmedel -5 111 -4 902 210 -58

NETTOKOSTNADER (-) -34 757 -34 634 123 -546

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
INTÄKTER 1 652 2 357 705 55
KOSTNADER (-) -17 018 -18 337 -1 319 -659

Varav personalkostnader -12 886 -14 385 -1 499 -203
NETTOKOSTNADER (-) -15 366 -15 980 -613 -604

Äldreomsorg - Hemtjänst
INTÄKTER 10 156 13 732 3 576 530
KOSTNADER (-) -77 648 -92 971 -15 323 -2 005

Varav personalkostnader -70 808 -81 630 -10 822 -954
NETTOKOSTNADER (-) -67 492 -79 239 -11 747 -1 475

Äldreomsorg - Särskilt boende
INTÄKTER 28 995 32 848 3 852 555
KOSTNADER (-) -141 516 -154 691 -13 175 -1 704

Varav personalkostnader -101 689 -111 798 -10 109 -531
NETTOKOSTNADER (-) -112 521 -121 844 -9 323 -1 149

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER 934 1 148 214 36
KOSTNADER (-) -14 783 -16 759 -1 975 -646

Varav personalkostnader -9 930 -11 863 -1 933 -429
NETTOKOSTNADER (-) -13 849 -15 611 -1 761 -610

LSS/SFB Personlig assistans
INTÄKTER 7 098 6 586 -512 -195
KOSTNADER (-) -25 975 -24 565 1 409 120

Varav personalkostnader -11 446 -9 966 1 480 191
NETTOKOSTNADER (-) -18 877 -17 980 897 -75

Övriga verksamheter LSS
INTÄKTER 4 575 5 559 984 701
KOSTNADER (-) -48 479 -53 518 -5 039 -1 239

Varav personalkostnader -33 487 -34 744 -1 256 -12
Varav externa utförare LSS -6 054 -9 496 -3 442 -495

NETTOKOSTNADER (-) -43 904 -47 958 -4 055 -539



Socialpsykiatri
INTÄKTER 2 254 2 201 -53 29
KOSTNADER (-) -13 505 -13 152 353 -135

Varav personalkostnader -8 158 -7 553 605 -28
Varav externa utförare SOL -3 640 -4 035 -395 -70

NETTOKOSTNADER (-) -11 251 -10 951 300 -106

Individ- och familjeomsorg
INTÄKTER 2 700 7 640 4 940 551
KOSTNADER (-) -96 451 -108 509 -12 058 -1 879

Varav personalkostnader -43 423 -43 031 391 74
Varav utbetalning försörjningsstöd -23 000 -19 943 3 057 410
Varav placering familjehem -18 724 -18 724 0 54
Varav placering instution -16 200 -28 657 -12 457 -1 243

NETTOKOSTNADER (-) -93 751 -100 869 -7 117 -1 328

EKB
INTÄKTER 1 716 1 189 -526 -80
KOSTNADER (-) -2 592 -3 092 -501 6

Varav personalkostnader -1 326 -1 804 -478 -8
NETTOKOSTNADER (-) -876 -1 903 -1 027 -75

Arbetsmarknadsenheten
INTÄKTER 14 730 25 192 10 462 1 255
KOSTNADER (-) -33 798 -40 795 -6 998 -614

Varav personalkostnader -27 816 -33 552 -5 737 -419
NETTOKOSTNADER (-) -19 068 -15 604 3 464 640

Ledning och stöd
INTÄKTER 0 1 041 1 041 81
KOSTNADER (-) -16 509 -16 378 131 -513

Varav personalkostnader -10 389 -11 593 -1 203 49
NETTOKOSTNADER (-) -16 509 -15 337 1 172 -431

Politisk verksamhet
INTÄKTER 0 0 0 0
KOSTNADER (-) -2 312 -2 210 103 -16

Varav personalkostnader -2 157 -2 019 137 -5
NETTOKOSTNADER (-) -2 312 -2 209 103 -16

Investeringar
Text Budget helår Utfall period Avvikelse 2021
Inventarier soc, ITutrust 0 156
Invest soc, övrigt 0 227
Larm Soc 0 1 357
Invseteringsbidrag Larm Soc 0 -287
Inventarier Soc 0 0
Verksamhetsanpass AME 0 370
Inhägnad Verkstadsvägen 0 197
Investeringar Soc Budget 4 149 0

SUMMA 4 149 2 019 2 130

Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse
innevarande

månad



Kostnader för Corona ack dec

Kostnadsslag Tkr

Förbrukningsmaterial 1 046

Personalkostnad 12 546

Försörjningsstöd 55

Övrigt 1 604

Summa 15 251



Löner socialförvaltningen



Löner totalt socialförvaltningen 
2020 och 2021
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Hälso- och sjukvård
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Äldreomsorg
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LSS och SFB
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Omsorg om funktionshindrade
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VOLYMRAPPORT 2021 Bokslut
2019

Plan
2020

Bokslut
2020

Plan
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

Antal brukare vård och omsorgsboende över 65 186 186 175 185 180 173 179 181 183 179 180 180 182 183 177 178
Antal brukare vård och omsorgsboende under 65 10 10 10 8 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9

Antal brukare som väntar på plats i VoO-boende, SoL 9 12 18 17 7 13 22 26 27 27 23 13

Antal brukare korttidsvård 24 16pl 22 24 22 20 31 26 23 27 24 23 22 27 29 30
Antal brukare hemtjänst 551 560 552 565 560 580 580 580 570 716 731 737 603 610 600 594
Antal hemtjänsttimmar 14201 14270 13900 14200 14400 14499 14886 14590 14775 14336 15018 15133 13565 14131 12943 14245
Antal brukare dagvård 22 22 stängd 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk 330 330
Antal inskrivna med enbart rehab-insatser 190 190
Antal vårddygn Hospice 180 200 272 190 22 30 40 27 0 18 43 74 75 57 80 71
Antal vårddygn medicinskt färdigbehandlade 30 50+10 18 30 5 3 1 2 0 0 0 0 3 6 2 0
Antal boende psykiatri SoL extern regi 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Antal brukare individstöd 53 60 57 60 53 54 49 50 50 53 54 54 57 55 60 56
Antal boende omsorg egen regi LSS 42 42 42 42 41 41 41 41 40 40 40 42 43 43 43 43
Antal boende omsorg extern regi LSS 1 2 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4
Antal som väntar på plats i boende omsorg, LSS 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6
Antal brukare personlig assistans LSS 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Antal brukare personlig assistans SFB 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 24 24 24
Antal brukare daglig verksamhet LSS 80 75 80 40+36 40+36 40+36 40+36 40+36 40+36 40+36 41+36 41+37 41+37 40+37 40+37
Antal brukare köpt plats daglig verksamhet LSS 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Antal brukare daglig sysselsättning SoL 23 25 29 25 25 26 29 29 28 29 29 29 29 28 30 28

Antal boende med särskild service BoU LSS elevhem 6 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Antal brukare korttidsvistelse LSS BoU 15 14 14 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 11 11
Antal brukare  stödfamilj LSS BoU 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Antal brukare eftermiddagstillsyn LSS BoU 6 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Antal familjehemsplacerade barn
-kommunala familjehem

36 32 29 40 30 30 32 32 32 30 30 30 30 27 27 28

Antal familjehemsplacerade barn
-konsulentstödda familjehem

ej redovisat 4 6 4 4+1 5+1 5+1 5+1 6 6 6 6 6+1 6+1 6+1 5+1

Antal jourhemsplacerade barn ej redovisat 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3
Antal vårdnadsöverflyttade med fortsatt
ersättningsansvar

10 11 12 16 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15

Antal HVB-placeringar barn och unga 8 8 8 8 10 11 9 15 14 13 13 13 11 10 10 11
Antal ensamkommande barn/unga (EKB) ej redovisat 24 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Antal klienter HVB missbruksvård (årsplaceringar) 8 8 8 8 5 7 7 9 9 9 14 16 10 12 16 20
Antal klienter Skyddat boende VINR 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3
Antal hushåll med försörjningsstöd 247 240 232 220 207 221 218 221 198 203 192 194 192 190 188 195
Antal inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder via A&I ej redovisat 100 86 115 88 109 118 122 127 137 135 138 135 122 116 133



VOLYMRAPPORT 2022 Bokslut
2020

Plan
2021

Bokslut
2021

Plan
2022

Utfall
JAN

Utfall
FEB

Utfall
MARS

Utfall
APRIL

Utfall
MAJ

Utfall
JUNI

Utfall
JULI

Utfall
AUG

Utfall
SEP

Utfall
OKT

Utfall
NOV

Utfall
DEC

Vårddygn hospice 272 190 87
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 18 30 1
Inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk
Inskrivna med enbart rehab-insatser
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 175 185 171
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 10 8 10
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 9 12 20
Brukare i korttidsvård 22 24 30
Brukare med dagvård stängd 20 0
Brukare med hemtjänst-insatser 552 565 592
Utplanerade hemtjänsttimmar - - 12809
Antal besök hemtjänst, dag och natt - - 45042
LSS Bostad Vuxen -egen regi 42 42 43
LSS Bostad Vuxen -extern regi 1 4 4
LSS kö för Bostad 2 6
LSS Bostad BoU -extern regi - - 1
LSS Bostad BoU -elevhem 4 3 1
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 5 4
LSS brukare BoU korttidsvistelse 14 14 13
LSS brukare BoU stödfamilj 2 3 3
LSS brukare personlig assistans 7 8 9
SFB brukare personlig assistans 26 26 24
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 5 1
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 75 80 40+34
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 29 25 26
SoL psykiatri boende extern regi 4 4 6
SoL psykiatri brukare individstöd 57 60 57
Barn placerade i jourhem 1 2 1
Barn placerade i familjehem -egna avtal 29 40 31
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda 6 4 5+1
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 12 16 15
Barn och unga placerade i HVB (även SiS) 8 8 12
Ensamkommande barn och unga (EKB) 10 3 2
Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS) 8 8 20
Klienter i utvecklingsboende -egen regi - - 1
Klienter i skyddat boende VINR 1 2 3
Klienter i egna skyddslägenheter - - 1
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder 86 115 144
Hushåll med försörjningsstöd 232 220 195 200 187



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-02 SN/2022:55 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Kompletteringsbudget 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden begär överföring av medel gällande investering Trygghetslarm om 2 130 tkr i 
kompletteringsbudget 2022. 
 
Ärendet 
Implementering av trygghetslarm har förskjutits i tid vilket innebär att merparten av investeringen 
kommer under år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till kompletteringsbudget 2022 för Socialnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 



Förslag till Kompletteringsbudget 2022 för Socialnämnden 2022-01-27

Investeringar Belopp i Tkr

Budget Belopp att
Projekt 2021 Redovisning Avvikelse föra till 2022 Kommentarer

IV26* 4 149 2 019 2 130 2 130

Trygghetslarm. Implementeringen har
förskjutits vilket medför att merparten
av investeringen hamnar på 2022

Sara Grape Junkka
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-02 SN/2022:56 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Åtgärder för budget i balans 2021 - redovisning 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar. 
 

1. Godkänna förvaltningens redovisning för överlämnande till kommunfullmäktige. 
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Socialnämndens redovisning 

av effekt av vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i oktober 2021 uppdragit till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra 
till en budget i balans. Effekt av vidtagna åtgärder ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2022. 
 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att vidta åtgärder enligt förslag i september 2021 
samt att redovisa effekt av vidtagna åtgärder. Socialnämnden har även i oktober uppdragit till 
förvaltningschef att fortsatt vara restriktiv och jobba mot en budget i balans. 
 
Förvaltningen har under slutet av året arbetat med åtgärdsplanen och lämnat en redovisning av 
arbetet med åtgärder för en budget i balans  
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 135 
SN 2021-10-12 § 143 
KF 2021-10-25 § 169 
 
Beslutsunderlag 
Budget i balans 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 
 



 

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 beslutar: 
Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att bidra till 
en budget i balans, redovisa effekt av vidtagna åtgärder för 
att bidra till en budget i balans till kommunfullmäktige i 
mars 2022. 
 
 
Socialnämnden redovisade i delårsrapporten för 2021 en prognos på en 
budgetavvikelse på minus 31 mnkr. Avvikelserna var kostnader Covid-19  samt 
ökade behov med tillkommande volymförändringar inom verksamheterna. 
Förutom Covid-19 och volymförändringar finns avvikelser inom äldreomsorgen.  
 
Volymförändringarna under 2021 och därmed avvikelser finns inom:  
 
Verksamhet:    avvikelse prognos delår 
 

- Externa placeringar LSS   -  3,4 mnkr           3 mnkr 
- Placeringar, barn och unga, IFO       -9,4 mnkr        11.7 mnkr 
- Placeringar vuxna, IFO  - 4,5 mnkr          4,5 mnkr 

 
Gemensam kommentar volymökningar placeringar: Ovanstående verksamheter är 
strikt lagreglerade och tillsynpliktiga via IVO. Utifrån individernas behov har inga 
andra alternativ än placeringar kunna användas för att följa lagstiftning samt inte 
riskera målgruppens liv och hälsa.  
 
 
Kostnader Covid 19 
 
Under 2021 har förvaltningen haft Covid-relaterade kostnader på 15,2 mnkr, fördelat 
enligt nedan. Covid-relaterade intäkter för kostnader som verksamheten har haft under 
2020 uppgår till 7,4 mnkr. Nämnden har även erhållit intäkter för sjuklönekostnader 
på 3,0 mnkr samt vaccinationsersättning från regionen på 0,2 mnkr.  
 
Kostnadsslag:       Tkr 
Förbrukningsmaterial 1 046 
Personalkostnad 12 546 
Övrigt  1 659 
Summa:  15 251 
 
Intäkter:   10,5   
 
Nettokostnad  4 700  
 
Då intäkter från 2020 landat i de verksamheter som hade kostnaderna då så påverkar 
det utfallet olika. Så en del verksamheter bidrar intäkterna till ett bättre resultat 
medans andra verksamheter, som haft kostnader i år men inga eller mindre intäkter 
från 2020, blir det ett sämre ekonomiskt resultat.     



 
 

IFO:  
 
Placeringar för barn och unga samt placeringar vuxna har en avvikelse på 16,2 mnkr 
för 2021. Alla övriga verksamheter inom IFO visar på ett överskott och den totala 
budgetavvikelsen blir – 4,4 mnkr.  
 
IFO placeringar 
 
Volymökningar placeringar IFO, barn och unga  -9,4    
 
Förklaring: Vid prognos i april användes placeringstalen från mars månad som visade 
på 9 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 placering vilket också var utfallet för 2020. I 
april hade antalet placeringar stigit till 15 årsplacering på grund av stor ökning i 
inkommande ärenden, en nivå som i augusti sjunkit till 13 årsplaceringar. Denna 
ökning gick ej att förutse vid senaste prognostillfället.  
 
Volymökning placeringar IFO vuxna 4,5 mnkr  
 
Förklaring: Vid prognos i april användes placeringstalen från mars 2021 som visade på 
7 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 vilket också var utfallet för 2021. I april hade 
antalet placeringar stigit till 9 och i augusti är antalet uppe i 16 årsplaceringar. Antalet 
inkomna ärenden har inte stigit markant men däremot är det ett svårt missbruk som 
krävt tvångsvård samt dyra externa placeringar för att möta upp behoven hos 
målgruppen.  
 
 
Åtgärd:  
 
Verksamheten individ och familjeomsorg har tidigare under 2019-2020 utvecklat ett 
arbetssätt till att arbeta med hemmaplanslösningar. Tack vare detta har man kunnat 
hantera en stor del av behoven i egen regi men inflödet har varit stort och fler barn 
och unga har haft behov av att bli placerade externt utifrån svår social problematik. I 
de mest komplexa ärendena där det förekommer insatser från psykiatrin har 
kommunen fått till stånd ett delat kostnadsansvar med Regionen som till viss del 
hjälper upp resultatet. Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte 
haft någon placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett 
ändrat arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i 
egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större 
underskott. Under våren och sommaren har personal från andra delar av verksamheten 
med relevant utbildning lånats ut till barn och familjegruppen för att hantera det stora 
ärendeinflödet.  
 
Effekt:   

Ytterligare resurser har tillfälligt flyttats till barn och familj för att stärka arbetsgruppen 
som har en fortsatt hög arbetsbelastning pga det stora inflödet. Externa placeringar för 
barn och unga har minskat med 3 årsplaceringar (2,3 mnkr)  sedan delårsrapporten.  



 
 

 
Ytterligare åtgärder inom IFO för att bidra till en budget i balans:  

Inom arbetsmarknad och integration har externa projektmedel samt vakanshållande 
av tjänster bidragit till en budget i balans. Arbetet med arbetssökande med 
försörjningsstöd har resulterat i att ett stort antal personer avslutats till egen 
försörjning, minskat inflöde bidrar också men avsluten är många.  

 
Stöd och omsorg:  

Stöd och omsorg redovisar ett resultat för 2021 på – 3,2 mnkr. Den negativa avvikelsen 
beror till största del på ökat behov av boendeplatser inom LSS som endast kunnat 
verkställas via  externa placeringar.  
Andra delar inom stöd och omsorg visar på positiv budgetavvikelse, personlig assistans 
och daglig verksamhet. 
 
 
LSS-boende 

Volymökning externa placeringar LSS 3,4 mnkr  
 
Förklaring: Prognosen för extern placering LSS har försämrats sedan våren 2021. 
Orsak är att ett ytterligare antal gynnande beslut om bostad med särskild service har 
tillkommit. Detta har medfört att hemtagningar till kommunala bostadsplatser som 
fanns i planeringen inte kunnat genomföras, då personer från kön med akuta behov 
fått beredas boende direkt då plats uppstått. Komplexa ärenden där personer som 
lämnar rättspsykiatrisk vård eller HVB-placering omöjliggör väntetid på boendeplats då 
hemlöshet är alternativet vilket skulle utsätta både den enskilde och omgivningen för 
stora risker. Antalet externa placeringar har därav ökat.  
 
Åtgärd:  

Förvaltningen har utrett och socialnämnden har beslutat att under 2022 öppna ett nytt 
LSS-boende i förvaltningens befintliga lokaler. Detta möjliggör att verksamheten kan 
verkställa de nya besluten. Ett aktivt arbete pågår med att ta hem de externa placeringar 
som är placerade på grund av platsbrist. 
 
Effekt:  

En extern placering togs hem till intern boende 1 dec. Befintliga personalresurser har 
omfördelats mellan daglig verksamhet och servicebostäder för att minska 
vikariekostnad.  
  



 
 

Ytterligare åtgärder inom stöd och omsorg för att bidra till en budget 
i balans:  

Daglig verksamhet har bedrivits i begränsad drift, vilket har medfört att inga vikarier 
tagits in i verksamheten. Personal från daglig verksamhet har lånats ut till 
äldreomsorgen då de haft bemanningsbehov på grund av pandemin. En tjänst har 
vakanthållits under hela 2021.  
 
På grund av dessa åtgärder visar daglig verksamhet ett överskott på 1mnk 
 
 
Äldreomsorg och hälso sjukvård 

Verksamhetsområdet äldreomsorg och hälso sjukvård redovisar ett resultat för 2021 på 
22,7 mnkr. Prognosen för året var ett underskott på 18,3 mnkr.  Den negativa 
avvikelsen beror på Covidrelaterade kostnader 4,9 mnkr  samt ökade kostnader inom 
hemtjänst och särskilt boende.  
 
Andra delar inom äldreomsorg som visar på positiv budgetavvikelse är dagvården som 
visar på ett  0,9 mnkr, detta beror på att verksamheten hållits stängd under delar av 
pandemin.   
 
 
Hemtjänst 

Hemtjänsten visar på en negativ budgetavvikelse på 11,7 mnkr kr, av dessa är 5,1 mnkr 
nettokostnad för Covid 19.  
 
Åtgärd:  

För att hantera de ökade behoven av och den stora volymökningen inom hemtjänsten, 
men också för att verka för en god arbetsmiljö för de som arbetar inom hemtjänsten, 
kommer verksamheten att ses över under hösten. Uppdraget innefattar både 
verksamhetens organisering men också effektivitet i biståndsbedömning, planering och 
utförande. Fokus kommer att ligga på att titta på områdesindelningen, nattpatrullens 
organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av insatserna så det blir 
likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. 
 
Effekt:  

Uppdragsbeskrivning finns och enhetschef är tilldelad uppdraget. Socialnämnden fick 
en dragning på november nämnd. Uppdraget är i slutfasen, tidsplanen har dock 
förskjutits på grund av den stora smittspridningen i verksamheterna.  
 
Det enskilda ärendet som kom till förvaltningen i form av nödbistånd och 
överflyttades till hemtjänstinsatser har kunnat avslutas då annan myndighets insats 
kunnat verkställas, detta ärende har belastat hemtjänstens budget med 1,5 mnkr.  



 
 

 
Särskilt boende äldre 
 
Särskilt boende visar på en negativ budgetavvikelse på 9,3 mnkr kr. Av dessa är 0,9 
mnkr kopplat till Covid.  
 
 
Åtgärd:  

Arbete med demens: För att få en mer effektiv resursbemanning, men framförallt för 
att möta brukarnas behov på bästa sätt, kommer verksamheten att ändra arbetssätt för 
personer med demens inom särskilt boende. 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 fundera kring särskilda 
demens avdelningar.  
 
Minska kostnader för medicinskt färdigbehandlade: Under våren 2021 ökade 
ansökningar till SÄBO och verksamheten fick en kö, som mest var det 27 personer i 
kö. Att inte kunna erbjuda personer som beviljats en SÄBO-plats gör att verksamheten 
får svårare att ta hem medicinskt färdigbehandlade personer från sjukhuset. Personer 
som är medicinskt färdigbehandlade och inte kan tas hem från sjukhuset faktureras 
kommunen 8 900 kr per dygn och vårdtagare, för att undvika detta öppnade 
verksamheten tillfälligt ytterligare sju korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler.  
 
Effekt:  

Uppdragsbeskrivning för arbetet med demensavdelningar är framtaget och arbetet 
påbörjat. Socialnämnden fick en dragning av uppdraget på novembers sammanträde. 
Planering finns för demensutbildning för alla anställda inom särskilt boende under 
2022, utbildningen finansieras via stadsbidrag för Nära Vård. Två av förstärkningarna 
som funnits i verksamheten har kunnat avslutas. Ytterligare sju korttidsplatser 
öppnades i oktober och är fortfarande öppna, för att minska kostnaderna för 
medicinskt färdigbehandlade då behovet av särskilt boende fortfarande är större än det 
finns lediga platser.   
 
  



 
 

 
Ytterligare åtgärder inom socialförvaltningen för att bidra 
till en budget i balans:  

 Mjukt anställningsstopp inom förvaltningen. Innebär att varje chef 
använder sig av farfarsprincipen och ställer frågan till sin chef vid varje ny anställning 
över 3 månader  
 Mjukt inköpsstopp. Stark restriktivitet gällande planeringsdagar, 
utbildning och inköp utöver ordinarie drift.  
  
 
Följande tjänster har vakantsatts:  
 Vakanssätta Nära vårdssamordnare maj- augusti  
 Vakanthåll tjänst hemmaplanslösningar  
 Vakanssätt tjänst daglig verksamhet 4 mån  
  
 
Följande tjänster har avslutats och kommer inte att ersättas:  
 Vaktmästare särskilt boende, 1 tjänst  



1 
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden 

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras 

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka 

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  

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

  



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.  

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
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. Det två största delarna av det här området är hemtjänst och vård- 
och omsorgsboende.  

Stöd och omsorg 

Verksamheten regleras till stora delar av SoL men också av Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamhetsområdet finns 
handläggningsenheter, LSS-insatser, personlig assistans, anhörigkonsulent, 
personliga ombud samt ledsagarservice 

 

 

 

 

 

  



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  

Bidrar till målet (pil upp)  

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:  

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. 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 

- Deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska 
långvarigt bidragsberoende. 

Analys: Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som 
erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot 
egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer 
justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om 
individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt 
att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.  

Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är 
utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett 
resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. Ett resultat av projektet är 
arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns 
för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som 
kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet. 
Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020 
och den budget som lades inför 2021.   

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela 
livet  

Bidrar till målet (pil upp)  

 

 



Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:  

- Utveckling av daglig verksamhet. Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler i 
början av 2021, detta möjliggör för en utveckling av daglig verksamhet  

- Samarbete med vuxenutbildningen för arbetssökande för att möjliggöra fler 
till studier 

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

- Äldreomsorgslyftet möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få 
adekvat utbildning 

Uppföljning/Analys: Daglig verksamhet har flyttat in i nya lokaler i februari 2021 
enligt plan, pga rådande situation med Covid 19 har verksamheten inte kunnat 
bedrivas i full drift under perioderna då smittspridningen i samhället varit stor.  

Vuxenutbildningen deltar i projektet förstärkt samverkan via 
Samordningsförbundet tillsammans med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.  

TUFF-projektet är pausad pga Covid 19 under hela 2021, med möjlig uppstart 
2022. Då grupperna inte kunnat genomföras har man tagit fram tips och länkar 
om fallförebyggande samt träningsfilmer för att stärka muskulatur och förbättra 
balans. Dessa filmer och tips ligger öppna för allmänheten och är fria att använda 
och tipsa personer som kan behöva lite uppmuntring och inspiration till träning, 
både i ordinärt boende och inom särskilt boende. Plan finns med räddningstjänsten 
om start 2022 så fort restriktionerna tillåter.  

Äldreomsorgslyftet: Sedan hösten 2020 har totalt 19 medarbetare i olika omgångar 
påbörjat utbildning till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Nio medarbetare 
har slutfört utbildningen och de övriga fortsätter sina studier, utom två som har 
avbrutit. 

 

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

Pågår enligt plan (pil upp) 

 



Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen till uppdraget. 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.  

 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.  

 Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.  

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 
tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad 
risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser 
kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar i ett 
länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska 
vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen 
ingår. 

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens 
sommarläger ska samverkan genom bl.a. informationsinsatser.  

Uppföljning/ Analys:  

Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn – och utbildningsnämden samt 
kommunstyrelsen för uppdraget. 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.  

 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.  

 Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.  



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 
tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad 
risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser 
kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar. 

Socialförvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ingår i ett 
länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska 
vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen 
ingår. 

Uppföljning/Analys  

Förvaltningschefer har tillsammans med verksamhetsutvecklare tagit fram 
uppdragsdirektiv och tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från 
enhetschefer och rektorer. Utvecklingsgruppen har haft sin första träff i april och 
har efter det arbetat med följande uppdrag.  

Uppdrag 1: Framarbeta ett förslag på struktur som beskriver hur och när 
enhetscheferna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn- och 
familjegruppen) och kommunens rektorer ska mötas.  

Resultat uppdrag 1: 

Fortsatt arbete kommer att utgå från och centrera kring befintliga strukturer och 
redan skapade nätverk. För hållbar och värdeskapande samverkan på enhetsnivå 
finns ett värde av att alla rektorer deltar tillsammans med enhetschefer från IFO 
barn och familj. Ett årshjul som säkrar ett systematiskt arbetssätt är upprättat.  

Uppdrag 2: Ta del av och reflektera kring redan identifierade samverkansområden 
och framarbetade processer och rutiner – är dessa relevanta? Finns det behov av 
justeringar eller nya samverkansrutiner/ samverkansformer?  

 De redan framarbetade samverkansrutinerna är:  

 Anmälningsrutiner 

 Skolsamordning för placerade barn och unga  

 SKIP 

 Planeringsdialog i samverkan 



Sedan tidigare finns barn och unga med omfattande skolfrånvaroproblematik 
identifierade som en viktig målgrupp att samverka kring – då med stöd av ovan 
framarbetade rutiner.  

 

Resultat uppdrag 2:  

De redan identifierade samverkansområdena och framarbetade processer och 
rutiner är relevanta. Små justeringar är genomförda under hösten 2021. Ett 
samverkansprojekt gällande elever med stor skolfrånvaro kommer att initieras 
under 2022. 

Uppdrag 3: Uppdrag från VP  

Beskriv hur arbete med handledning till förskolans personal kan planeras, 
genomföras och följas upp. Detta uppdrag ligger redan som ett initierat uppdrag 
men det finns ett behov av att konkretisera arbetet och säkra att insatser kommer 
igång och följs upp.  

Resultat uppdrag 3: 

Utvärderingen visade att de handledningstillfällen som genomförts har varit mycket 
uppskattade.  

Uppdrag 4: Beskriv behov av ytterligare insatser där skola och socialtjänst 
tillsammans kan jobba för att utveckla och säkra tidig upptäckt av barn och unga 
med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.  

Resultat uppdrag 4:  

Fortsatt fokus och dialog kring tidiga insatser bör enligt utvecklingsgruppen vara 
ett återkommande tema i nätverkens dialoger, men prioriteringen just nu är att få 
igång de rutiner och aktiviteter som vi redan identifierat som värdeskapande 

Samverkan kultur- och teknik:  

För att få fler barn i Socioekonomiskt svaga områden att delta i kommunens 
sommarläger sker samverkan mellan socialnämnden och kultur och 
tekniknämnden. Inför årets läger på Tolvösand gavs socialnämnden möjlighet att 
prioritera 20 platser för målgruppen. Av dessa 20 platser använde nämnden 14 
stycken. 



Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra 
livsvillkor 

Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget 

Samverkan  

Socialnämnden har en strukturerad och välfungerande samverkan med barn- och 
utbildningnämnden, den utgår från gemensamt framtagen plattform för ändamålet 
och samverkan fungerar väl. Samverkan med kultur- och tekniknämnden är också 
välfungerande och samarbetet runt Tolvösand samt feriearbeten har varit värdefulla 
för socialnämnden.  

 

Nyckeltal 

Mått År 2020 År 2021 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd andel (%) 

5,7   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomist bistånd, andel (%) 

39,3  38,3 

 

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete 

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv 

Bidrar till målet (pil upp) 

 Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:                                          
- - - - Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i 
aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.                                                                         
- - Avsätta medel till sommarlovsentreprenörer.                                                         
- - - Inför större upphandlingar föra en tidig dialog med lokala entreprenörer och 
näringsidkare.                                                                                                          
Uppföljning/Analys: Personal från Socialförvaltningen står reda att tillsammans 
med klienter delta när Näringslivskontoret anordnar aktiviteter, pandemin har 
begränsat dessa under våren 2021. Från budgeten till ferieungdomar har det avsatts 
medel för att Näringslivskontoret ska kunna driva sommarlovsentreprenörer under 
sommaren. Under sommaren 2021 fanns det 15 stycken sommarlovsentreprenörer.     



Inriktningsmål 4: Fler i arbete 

Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger) 

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:  

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. 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 

- Fortsatt deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att 
minska långvarigt bidragsberoende. 

- Språkombudsutbildning 

- Fortsätta arbetet med Heltidsresan (om erforderliga beslut tas) 

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

- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i 
arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar. 

Uppföljning/ Analys:  

Språkombud: Av de ursprungliga deltagarna som gick språkombudsutbildningen 
2018/2019 så är det idag endast 8 personer kvar. I december 2021 hölls därför ett 
uppsamlingsheat för att damma av deras kunskaper. Vi kommer under 2022 att 
köpa 10 utbildningsplatser för nya språkombud och denna utbildning beräknas 
komma igång under första halvåret. 

Heltidsresan: förstudien har färdigställts och tagits i socialnämnden samt 
kommunstyrelsen. Ärendet är återremitterat till socialnämnden med uppdraget att 
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån 
tilldelad ekonomisk ram, ska öka.  

Under våren 2021 deltog vi i en arbetsgrupp tillsammans med Vård- och 
omsorgscollage för att se över APL-planeringen eftersom omvårdnadsprogrammet 
skulle får en ny studieplan från och med höstterminen.  

Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds 
ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen 
försörjning. Processen har varit igång under ett år och har efter några små 



justeringar visat sig fungera väl. Flödet av personer som deltar i processen fungerar 
och flertalet har gått ut i studier och arbete – med och utan anställningsstöd.   

Timrå har deltagit i det nationella projektet att sänka långvarigt försörjningsstöd 
som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för 
att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. 
Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket 
behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det 
att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla 
för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en 
mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.   

På grund av pandemin har det ej gått att bedriva verksamhet med 
arbetsmarknadsåtgärder inom de ordinarie verksamheterna, en dialog har förts 
kring att kunna utföra enklare ej klientnära arbeten men på grund av ökad 
smittspridning fick det arbetet tillfälligt avbrytas. Dialog med fackliga 
organisationer har förts under året för att kunna starta upp arbetet när pandemin 
lättar.  

Med kommunens övriga förvaltningar har det förs dialog om möjligheten att ta 
emot personer i arbetsmarknadsåtgärder. Några förvaltningar har trots pandemin 
tagit emot deltagare.   

Arbetet pågår enligt plan förutom de delar söm behövt pausas, justeras eller skjutas 
upp på grund av pandemin. 

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier 

Pågår enligt plan (pil upp) 

 Socialnämnden, tillsammans med barn och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår. 
Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på 
arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens.  Socialförvaltningen har tagit 
fram tre 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. Genom detta ges 
förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar 
till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.                              



Uppföljning/Analys:  
Allt arbete har haft individen i fokus och tillsammans med deltagarna har 
individuella planeringar gjorts för att hitta vägar för att nå egen försörjning.  

Tre insatser har prioriterats under året: 

- Lokala jobbspår. Utifrån de yrkesområden där det kommer att behövas 
kompetensförsörjas har lokala jobbspår arbetats fram. I dag pågår ”bygg och 
anläggning”, ”hotell och våningsansvarig”, ”Café och restaurang” samt 
”lokalvård”. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att starta inom 
”vård- och omsorg” samt ”barn och ungdom” men dialoger pågår.  

- Utvecklingsår Ett utbildningsår innebär att personer med försörjningsstöd 
har möjlighet att via anställningsstöd från arbetsförmedlingen ha en 
anställning inom kommunen under ett år  

- Kommunikation med arbetsplatser.  

Under hösten har ett samarbete Näringslivskontoret påbörjats som kommer att 
fortsätta under 2022, temat för samarbetet är kompetensförsörjning.  

Tillsammans med Kommunförbundet tas ett verktyg fram för att följa arbetet med 
våra insatser. Dialogen med Arbetsförmedlingen är god och de medverkar med sina 
insatser för vår gemensamma målgrupp. Anställningsformen extratjänster finns inte 
längre kvar för målgruppen, men möjligheter till alternativa anställningsstöd finns. 
I dag finns introduktionsanställningar och inom kort även förstärkt nystartsjobb. 
Kompetenscenters interna Arbetsarena har utvecklats och är en viktig insats för att 
komplettera de externa arbetsplatserna, deltagarna kan bland annat träna på 
yrkessvenska där.   

Vuxenutbildningen har aktivt bidragit till framtagande av vissa jobbspår och 
samarbetet både på individ och strategisk nivå har funderat mycket bra.  

 
   
Nyckeltal 

Mått   
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av 
befolkningen 

Timrå december 2021 8,1% 

Deltagare i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder, antal  

139 st december 2021 

Antal som går vidare till arbete 
efter arbetsmarknadsplanering 
2021 

48 till anställning utanför kommunen 
21 extratjänster inom kommunen 
54 påbörjat studier och några avslut mot studier 



 

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen är intensifierad under hösten 2021. För 
socialnämnden räkning är det viktigt att delta på en strategisk nivå så att processen 
ger förutsättningar för socialnämnden att påtala målgruppernas behov samt 
volymökningar som påverkar samhällsbyggnadsprocessen. Det är av vikt att 
socialnämnden kan  tidigt komma in i processen t ex när kommunen planerar nya 
bostadsområden eller om annan information kommer fram som kan påverka våra 
verksamheters lokaler och utrymmen. 

Samverkan 

Samverkan med vuxenutbildningen är även i detta sammanhang framgångsrik, vi 
arbetar gemensamt för att våra medborgare ska komma vidare till egen försörjning 
t ex via studier. Samverkan sker både på strategisk samt på individnivå 

I den samhällsbyggnadsprocess som är under utarbetande sker samverkan med alla 
övriga nämnder. I planering av eventuell byggnation av ett Äldreomsorgscenter sker 
samverkan med Kultur- och tekniknämnden samt Timråbo. Arbetet med 
Äldreomsorgscenter sker i projektform. 

Vi deltar aktivt i det kommunövergripande samverkansavtalet mellan Timrå 
kommun och Mittuniversitetet. 

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer  

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv  

Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel. 
Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att 
upphandla närodlat. 

Vid nyinköp av fordon till förvaltningen ska miljöaspekter beaktas.  

Uppföljning/Analys:  

Andelen ekologiska livsmedel i kosten uppgick till 24% 

 



Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå 

Pågår enligt plan (pil upp) 

Hänvisar till uppföljning av uppdraget som redovisats under målbild Tillväxt, 
sysselsättning och arbete 

 

 

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla  

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:  

- Start av egen öppenvård – där också spelmissbruk blir en del. Start av 
stödboende för både missbruk och psykisk hälsa. 

- Tillsätta en tjänst inom IFO avsatt för att aktivt söka upp unga missbrukare 
för motiverande arbete.  

- Fortsätta utbilda personal inom äldreomsorgen i BPSD (beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demenssjukdom) samt möjliggöra att utbildad 
personal kan arbeta enligt BPSD. 

Uppföljning/ Analys: Alkohol och drogbehandlare är anställd och har startat upp 
verksamhet. Öppenvård bedrivs sedan början av 2021. Utvecklingsboendet startade 
1 juni. För att få i gång arbetet med uppsökande och motiverande arbete förstärktes 
arbetsgruppen med en socialsekreterare, för att arbetssättet inte ska bli 
personbundet utförs det arbetet av all befintlig personal. Nu bedrivs uppsökande 
arbete samt motivationsgrupp för unga missbrukare och har hittills under 2021 
resulterat i att flera personer frivilligt sökt vård för sitt missbruk.    

Under året som gått har de flesta av BPSD-utbildningarna skjutits upp på grund av 
pandemin och vi har  inte kunnat fullfölja de planerade insatser kring att utbilda 
BPSD-administratörer på våra vård och omsorgsboende samt att vidare 
implementera detta arbetssätt i verksamheterna. Det har funnits planering för 
utbildning men de har fått ställas in allt eftersom. I höstas möjliggjordes dock att 
ha två tillfällen för grundutbildning och en uppföljningsträff. Utbildningen i 
BPSD-administratörer innefattar två dagars grundutbildning samt en halv dags 
uppföljning. Målet är att under 2022 möjliggöra utbildning för BPSD-
administratörer på de två återstående vård och omsorgsboendena och att även 
kunna implementera detta mer frekvent.  



 

Samverkan  

Samverkan sker med barn och utbildningsnämndens kostverksamhet. 

 

 

 

 

Nyckeltal 

Mått  

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

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning 
under 2020 

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

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning 
under 2020 

 

 

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare 

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning  

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, 
skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas 
verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i 
nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra 
till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess 
grundläggande syften; vad, för vem och varför?  

Socialnämnden deltar i det gemensamma arbetet tillsammans med samtliga 
nämnder av framtagandet av verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp med politiska 
representanter samt tjänstemän från socialförvaltningens ledningsgrupp har tillsatts 



under 2021. Kommungemensam uppstart hölls i juni 2021 och arbetet har 
fortskridits under hösten 2021. Utvecklingsgruppen har färdigställt förslag på 
verksamhetsidé för beslut kvartal 1 2022. En framtagen tidsplan finns för att ta 
fram en plattform för ledning och styrning på nämndsnivå.  

Samtliga chefer inom socialförvaltningen har under hösten 2021 påbörjat en 
utbildningsinsats för ett utvecklat ledarskap med sikte på att styrmodellen ska 
etableras och utvecklas. 

Processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering har utvecklats 
under året. 

 

Samverkan  

 IOP inom socialförvaltningen:   

 Socialförvaltningen har under verksamhetsåret fortsatt ett idéburet 
offentligt partnerskap med Söråkers Folkets Husförening. Söråkers Folkets 
Husförening tillhandahåller via IOP en arbetsträningsarena för kommunens 
yngre målgrupp (14-25år). För att ytterligare växla upp arbetet tillsammans 
med Folkets hus fördes under hösten en dialog om en uppdaterad IOP 
inför 2022 vilket också beslutades. I den uppdaterade versionen togs 
åldersspannet bort och ändrades till unga och unga vuxna samt ytterligare 
gruppverksamhet lades till.  

 Äldres ensamhet. Socialnämnden har fått i uppdrag att göra en 
överenskommelse, en IOP, med frivillig organisationerna rörande äldres 
ensamhet.  Äldres ensamhet är nationellt en komplex samhällsutmaning. En 
överenskommelse har tagits fram och arbetet har startat men i delvis 
justerad form pga pandemin. 

Samverkan med andra kommuner: Socialnämnden samarbetar med Sundsvalls 
kommun angående platser för daglig verksamhet, familjehemsrekrytering, insatser 
rörande missbruksvård samt Vård och omsorgscollege. Samarbete finns med 
Härnösands kommun angående personliga ombud.    

   



Ekonomi  

Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 29,6 mnkr för 
verksamhetsåret 2021. Nämndens nettokostnader för covid 19 uppgår till 4,7 mnkr. 
Bruttokostnaden för Covid -19 uppgår till 15,2 mnkr. Förutom ökade kostnader 
kopplat till covid-19 så finns avvikelser i alla tre verksamhetsområden. De stora 
avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa placeringar 
LSS samt placeringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaderna beror på 
ökade behov och volymökningar som uppstått under året. 

Covid  

Hittills under året har förvaltningen haft Covid-relaterade kostnader på 15,2 mnkr, 
fördelat enligt nedan: 

Kostnadsslag:       Tkr 

Förbrukningsmaterial 1 046 

Personalkostnad  12 546 

Försörjningsstöd  55 

Övrigt  1 604 

Summa:  15 251    

Covid-relaterade intäkter för kostnader som verksamheten har haft under 2020 
uppgår till 7,4 mnkr. Nämnden har även erhållit intäkter för sjuklönekostnader på 
3,0 mnkr samt vaccinationsersättning från regionen på 0,2 mnkr. Då intäkter från 
2020 landat i de verksamheter som hade kostnaderna då så påverkar det utfallet 
olika. Så en del verksamheter bidrar intäkterna till ett bättre resultat medans andra 
verksamheter, som haft kostnader i år men inga eller mindre intäkter från 2020, 
blir det ett sämre ekonomiskt resultat.     

 

Driftbudget 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

NÄMND         
INTÄKTER 77 104 105 741 28 636 101 097 
KOSTNADER (-) -527 638 -585 859 -58 220 -547 883 



NETTOKOSTNADER (-) -450 534 -480 118 -29 584 -446 786 
 

Resultaträkning jan-dec (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Hälso- och sjukvård         
INTÄKTER 2 294 6 247 3 953 6 081 
KOSTNADER (-) -37 051 -40 881 -3 830 -44 982 

NETTOKOSTNADER (-) -34 757 -34 634 123 -38 901 
          
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd       
INTÄKTER 1 652 2 357 705 2 380  

KOSTNADER (-) -17 018 -18 337 -1 319 -15 909  

NETTOKOSTNADER (-) -15 366 -15 980 -613 -13 529  

           

Äldreomsorg - Hemtjänst          

INTÄKTER 10 156 13 732 3 576 10 625  

KOSTNADER (-) -77 648 -92 971 -15 323 -79 336  

NETTOKOSTNADER (-) -67 492 -79 239 -11 747 -68 711  

           

Äldreomsorg - Särskilt boende          

INTÄKTER 28 995 32 848 3 852 28 847  

KOSTNADER (-) -141 516 -154 691 -13 175 -146 188  

NETTOKOSTNADER (-) -112 521 -121 844 -9 323 -117 340  

           

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.     
INTÄKTER 934 1 148 214 1 561  

KOSTNADER (-) -14 783 -16 759 -1 975 -16 020  

NETTOKOSTNADER (-) -13 849 -15 611 -1 761 -14 458  

           

LSS/SFB Personlig assistans          

INTÄKTER 7 098 6 586 -512 8 408  

KOSTNADER (-) -25 975 -24 565 1 409 -26 385  

NETTOKOSTNADER (-) -18 877 -17 980 897 -17 978  

           

Övriga verksamheter LSS          

INTÄKTER 4 575 5 559 984 5 834  

KOSTNADER (-) -48 479 -53 518 -5 039 -48 809  

NETTOKOSTNADER (-) -43 904 -47 958 -4 055 -42 975  

           

Socialpsykiatri          

INTÄKTER 2 254 2 201 -53 3 176  



KOSTNADER (-) -13 505 -13 152 353 -11 043  

NETTOKOSTNADER (-) -11 251 -10 951 300 -7 868  

           

Individ- och familjeomsorg          

INTÄKTER 2 700 7 640 4 940 6 276  

KOSTNADER (-) -96 451 -108 509 -12 058 -97 104  

NETTOKOSTNADER (-) -93 751 -100 869 -7 117 -90 828  

           

EKB          

INTÄKTER 1 716 1 189 -526 3 627  

KOSTNADER (-) -2 592 -3 092 -501 -4 505  

NETTOKOSTNADER (-) -876 -1 903 -1 027 -878  

           

Arbetsmarknadsenheten          

INTÄKTER 14 730 25 192 10 462 23 970  

KOSTNADER (-) -33 798 -40 795 -6 998 -41 343  

NETTOKOSTNADER (-) -19 068 -15 604 3 464 -17 373  

           

Ledning och stöd          

INTÄKTER 0 1 041 1 041 312  

KOSTNADER (-) -16 509 -16 378 131 -14 082  

NETTOKOSTNADER (-) -16 509 -15 337 1 172 -13 770  

           

Politisk verksamhet          

INTÄKTER 0 0 0 0  

KOSTNADER (-) -2 312 -2 210 103 -2 177  

NETTOKOSTNADER (-) -2 312 -2 209 103 -2 176  

 

 

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård 

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på -
22,7 mnkr för 2021 

Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 0,1 mnkr  

Överskottet beror på intäkter för Covid från 2020, mestadels för inköp av 
skyddsmaterial. En nettointäkt för Covid -19 har redovisats med 2,3 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget beroende på behov av hyrsjuksköterskor samt 
extrapass.  



Hemtjänsten redovisar ett underskott på -11,7 mnkr 

Hemtjänsten har under året fått ett ökat antal beviljade insatser att verkställa, 
minnessvaga brukare bor hemma och kräver stora resurser med många besök per 
dag och ibland många larm, mycket sjuka personer som bor hemma kräver stora 
resurser med dubbelbemanning och många och långa besök. 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. Det 
finns också brukare i grupperna som har behov av att vara 3 - 4 st personal vid 
vissa insatser. Då det är kö till boendeplatserna för särskilt boende gör att ett flertal 
personer behöver ha utökad hemtjänst hemma i väntan på en boendeplats.  

Enskilda individärenden har krävt kraftig utökning av personal, vilket medför 
ökade kostnader. Ett av ärendena som socialnämnden beslutat bevilja nödbistånd 
för utförs i form av hemtjänstinsatser, vilket belastat hemtjänstbudgeten med 1,5 
mnkr. Detta ärende är nu avslutat.  

Hemtjänsten är den verksamheter som har den största differens mellan intäkter och 
kostnader för Covid 19 under 2021. Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 5,1 
mnkr. 

Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -9,3 mnkr 

Under årets första månader var det en stor smittspridning på det största vård- och 
omsorgsboendet med stort behov av extra personal. Kostnadsökningarna beror 
utöver det på behov av extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare. 
Lokalernas utformning på en del av enheterna försvårar för en resurseffektiv 
bemanning  

Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 0,9 mnkr.  

Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar 
ett underskott på -1,8 mnkr 

Korttidsvården hade under årets första månader en stor smittspridning. 
Korttidsvården påverkas av att många personer står i kö till särskilt boende. Det gör 
att verksamheten har fler och mer vårdkrävande ärenden. Under hösten har 
ytterligare sju korttidsplatser öppnats i förvaltningens befintliga lokaler för att 
kunna ta hem de medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en 
boendeplats.  Dagverksamheten visar ett budgetöverskott, vilket beror på att 
verksamheten varit stängd under stor del av året på grund av pandemin och 
personal lånats ut till andra verksamheter. Kostnaderna för Hospice överstiger 
budget med 0,8 mnkr.  



Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 1,2 mnkr. 

Stöd och omsorg  

Stöd och omsorg redovisar ett underskott på -3,2 mnkr  

Bostad med särskild service har ett fortsatt underskott av boendeplatser. Så som 
tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service har 
påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS ökat. 
Det innebär att verksamheten inte kan verkställa alla nya beslut i egen regi, både 
beroende av platsbrist men också avsaknad av lämpliga boenden utifrån den komplexa 
problematik som är bakgrund till vissa boendebeslut.  

De mer komplexa ärenden, handlar bland annat utskrivningar från rättspsykiatrin 
som kräver ett säkerhetstänk som inte kan tillgodoses i befintliga boenden även om 
det funnits platser.  

Utöver detta har personalförstärkningar krävts inom två av verksamhetens 
gruppboenden då boende fått större behov av vård, stöd och omsorg som härrör 
från både tillstötande somatiska sjukdomar samt hög ålder.  

Personlig assistans visar ett överskott på 0,9 mnkr på grund av antalet ärenden har 
minskat. 

Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 1 mnkr. Detta beror på justerad 
verksamhet på grund av pandemin och att personal lånats ut till andra 
verksamheter. 

Övriga delar av verksamheterna inom stöd och omsorg visar på ett mindre 
överskott. 

Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 0,6 mnkr. 

Individ och familjeomsorgen  

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -4,4 mnkr 

Underskottet kommer främst från placeringar, barn och unga 9,4 mnkr  och 
placeringar för vuxna 4,5 mnkr. Detta kopplas mot volymökningar inom båda 
enheterna samt några få komplexa dyra placeringar tillsammans med Region 
Västernorrland. Barn och familj har under hela 2021 hanterat en stor volymökning 
av inkomna orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. I var tredje 
anmälan som inkommit 2021 förekommer det våld vilket innebär att den per 
automatik leder till en social utredning. Under våren 2021 låg antalet utredningar 
på varje socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för förgående år. 



Majoriteten av de utredningar som går till insats blir inte en placering utan 
hanteras i kommunens egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt 
avslutas utan insats. Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken 
och skyddsbehovet är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från 
cirka 3 000 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således 
utfallet kraftigt och ofta handlar det om mer än ett barn per familj som måste 
placeras.  

Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 3,1 mnkr, vilket beror på ett minskat 
inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning. Arbetsmarknad och 
integration har ett positivt resultat på 3,5 mnkr. Överskottet för verksamheten beror 
på tillkommande externa projektmedel samt vakanssatta tjänster. Socialpsykiatri har 
ett positivt resultat på 0,3 mnkr. 

Ledning och stöd 

Ledning och stöd redovisar ett överskott på 1,2 mnkr 

Förändring av semesterlöneskulden visar på ett underskott på -1,1 mnkr. 

Överskottet inom ledning och stöd beror på IT samt inställda aktiviteter. 

 

 Investeringsbudget 

Investeringar (tkr) Budget 
2021 

Utfall 2021 Avvikelse 
2021 

Inventarier soc, ITutrust 0 156   
Invest soc, övrigt 0 227   
Larm Soc 0 1 357   
Invseteringsbidrag Larm Soc 0 -287   
Verksamhetsanpass AME 0 370   
Inhägnad Verkstadsvägen 0 197   
Investeringar Soc Budget 4 149 0   
        

SUMMA 4 149 2 019 2 130 

 

Avvikelsen på investeringarna beror på införandet av nya trygghetslarm har 
förskjutits framåt i tiden. Kvarvarande investeringsmedel kommer att förbrukas i 
början av 2022. 



Uppföljning av privata utförare 

 Uppföljning av privata utförare 2021  

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  

vilken/vilka leverantörer som använts under 2021, 4 leverantörer hade använts. 
Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av en leverantör. Nedanstående frågor 
besvarades sedan av enhetschef och/eller socialsekreterare som haft kontakt med 
aktuell leverantör.  

Frågeställningar  

1. Leverantör  

Svar: Formea Care AB, har använts i samband med placering av tre olika barn 
under 2021.  

2. Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några 
ytterligare kostnader uppstått?  

Svar: Kostnader har överensstämt och inga ytterligare kostnader har uppstått  

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: Bara positivt. En konsult med flexibilitet och ett helhetstänk för att det ska 
bli bra för alla parter, främst barnen. De utgör ett mycket gott stöd till 
familjehemmen och har underlättat vårt jobb. Placeringarna är mycket 



komplicerade och krävande och min uppfattning är att konsulten är bidragande 
faktor att familjehemmen orkar stå kvar. 

   



Strategier för måluppfyllelse 

 

Digitalisera 

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar 
vi verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad 
automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik 
som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika 
arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna 
processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en 
intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter. 

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa 
förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den digitala kompetensen höjas 
hos medarbetare och chefer.  

Det är viktigt att vi skapar digital trygghet. Det vill säga att våra system har hög 
säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig 
trygga i kontakten med kommunen. Det är viktigt att kommunens chefer leder 
arbetet målinriktat för digitalisering.  
 

En förutsättning för digitalisering är att vi bygger och skapar förutsättningar för 
digital infrastruktur.  Det handlar om en stabil infrastruktur i form av moderna 
system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög 
automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar 
samtidigt som vi rustar de digitala vägarna inom kommunen. Där bredband är en 
förutsättning för att skapa attraktivt boende och som ger en möjlighet till att driva 
både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under 2021 bör vi 
tillsammans starta ett arbete för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå 
kommun. 

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande 
befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del. Att digitalisera vissa 
arbetsuppgifter underlättar också den kommande utmaningen med 
kompetensförsörjning. Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi och de 
insatser som kommer planeras påbörjas/utföras under 2021 är:   

- Nyckelfria lås till gemensamhetsutrymmen samt portar inom hemtjänsten 

- Hotellås särskilda boenden (upphandling våren 2021) 



- Elektronisk faderskapsbekräftelse (inväntar beslut om lagförslag) 

- Fortsatt arbete med Digga-projektet 

- Läkemedelsrobot (pilot) 

- E-tjänster: sjuklönekostnader, anmälan vuxen 

- Trygghetskamera (under utredning, ingår i larmupphandling) 

- Nykterhetskontroll via mobil enhet 

Kommentar: Larmupphandlingen är genomförd och implementering av larm samt 
trygghetstjänster pågår. Då global brist råder på komponenter som är nödvändiga 
för framställning av trygghetslarmen påverkas planerad leveranstakt negativt. 
Tidsplanen har därav förskjutits och implementering färdigställs under början av 
2022.  

E-tjänsten sjuklönekostnader pausades under pandemin. E-tjänsten orosanmälan 
Vuxen publicerades under hösten 2021. I övrigt pågår arbetet enligt plan 

 

 Säkra kompetens 

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är 
avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta 
gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, 
vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I 
förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig 
kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.  

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. 
Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny 
kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla 
och avveckla.  

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer 
även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov. 
Kommunövergripande insatser som planeras är;  

-Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och 
kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att 
använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som 
inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.  



- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen. 
Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan 
lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera 
vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma 
behovet av kompetenshöjning.  

-Kommunövergripande digital introduktion. Erbjuder en inblick i organisationen 
som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd 
verksamhet.  Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar 
och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya 
medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla 
medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan 
påbörjad anställning. 

-Avgångssamtal -När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras 
erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett 
sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när 
medarbetare säger upp sig.  

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med 
syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och 
personalförsörjning. Nästa steg är att konkreta handlingsplaner med aktiviteter 
kommer att tas fram per verksamhetsområde. En stor satsning under 2020-2021 är 
äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att 
kombinera arbete och studier.  

Kommentar: Arbete med komptensförsörjningsplan har pågått under året. Under 
2021 har kompetensförsörjningsplaner på verksamhetsnivå tagits fram.  

 Skapa utveckling 

Sedan våren 2020 har socialförvaltningen en utvecklingsledare som med systematik 
kommer att arbeta med förvaltningens ledning och styrning, implementering av 
nya styrmodellen, processer samt avvikelsehantering. Fokus 2021 har varit att 
påbörja implementering av 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.  

IFO har antagit en verksamhetsstrategi som bland annat innehåller arbete med 
hemmaplanslösningar som ett tydligare spår för arbetsmarknad. 

Kommentar: Arbetet med införandet av nytt avvikelsesystem är i slutfasen, 
utbildning av det nya systemet har skett under hösten/vintern 2021. Det som 



kvarstår är att implementera modulen ”synpunkter och klagomål”, planerat 
införande 2022. 
Ett arbete med att ta fram socialnämndens verksamhetsidé tillsammans med en 
utvecklingsgrupp bestående av förvaltningsledning och utsedda politiker är i 
slutfas. Beslut av verksamhetsidé för socialnämnden är planerat första kvartalet 
2022.  
 

Under hösten har alla chefer erbjudits att delta på Timrå Kommuns gemensamma 
chefsutbildning.  
 
Ett aktivt arbete pågår med en god och nära vård tillsammans med övriga 
kommuner och Region Västernorrland. En samordnare för nära vård anställdes 
under våren 2021.  

 

 Fånga och möta behov 

För att skapa värde för de vi finns till för behöver vi fånga och möta behoven hos 
de vi möter. För att kunna forma insatserna inom socialförvaltning för att fånga 
och möta behoven hos dem vi finns till för krävs en kunskap och dialog med 
brukarna och andra intressenter. Pågående insatser för att samla in information:  

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO 

- Brukarundersökning LSS 

- Anhörigträffar 

- Patientsäkerhetsberättelsen 

- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet 

- Brukarpanelen (socialpsykiatri) 

- Brukarråd LSS 

- Brukarpanel försörjningsstöd 

- Brukarundersökning FRC 

- Brukarundersökning Familjehem 

- Barns brukarmedverkan  



Kommentar: Brukarundersökningar inom hemtjänst och SÄBO genomfördes 
inte av socialstyrelsen under året på grund av pandemin. Fysiskt anhörigträffar 
har inte heller kunnat genomföras på grund av pandemin. I övrigt pågår allt 
enligt plan.  

 Arbeta tillsammans 

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens 
verksamheter. 

- En god och nära vård är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan regionen 
samt alla länets kommuner.  

- Socialförvaltningen har en nära samverkan med skolan och har 
gemensamma ledningsgrupper.  

- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande 
områden; socialchefsnätverket, IFO-chefsnätverket, missbruk, äldre, 
funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, LSG, Barnhus 
och TSI.   

- Timrås socialförvaltning har deltagit i  SKRs treåriga projekt angående 
ekonomiskt bistånd.  

- DUA 
- Rådet för trygghet och hälsa 
-  

Kommentar: SKRs nationella projekt om försörjningsstöd avslutades under året. I 
övrigt pågår alla samarbeten med vissa justeringar på grund av pandemin. 
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Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 

 socialnämnden 
 
 
 
Länsgemensam familjehemsorganisation 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att kommunen 
ansluter sig till den länsgemensamma familjehemsvårdsorganisationen. 
 
Ärendet 
Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet Västernorrland om att 
lämna ett förslag för en länsgemensam familjehemsorganisation. Uppdraget startades med en 
undersökning som FoU Västernorrland genomförde 2015. Utifrån undersökningen gav länets 
socialchefer Kommunförbundet Västernorrland vidare i uppgift att under 2016 ta fram ett 
organisationsförslag för en verksamhet i gemensam regi. Fem kommuner i länet har deltagit i den 
gemensamma familjehemsorganisationen från 2018.  
 
Inbjudan att ansluta till gemensam familjehemsorganisation, tillsammans med ytterligare 
information, har inkommit från Kommunförbundet Västernorrland. Socialförvaltningen föreslår att 
även Timrå kommun ansluter sig till den gemensamma familjehemsorganisationen. Verksamhetschef 
Johan Vikström informerar ytterligare om ärendet i samband med sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag gällande inbjudan till länsgemensam familjehemsorganisation 
Risk- och konsekvensanalys familjehem 2017 
Vision 2025 -GFO 
Inbjudan att ansluta till GFO Timrå kommun 
Avtalsexempel Gemensam familjehemsvård 
Utvärdering av gemensam familjehemsorganisation 210809 
Verksamhetsberättelse GFO 2020 
Riktlinjer för GFO 190101 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2022 
 



Timrå Kommun 
SocialförvaltningenTimrå Kommun 
Socialförvaltningen

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 

 

Inbjudan till länsgemensam familjehemsorganisation 

Bakgrund 

Vid införandet av en länsgemensam familjehemsorganisation valde Timrå 
Kommun att stå utanför detta utifrån orsaker som kostnad och organisationens 
möjlighet att tillhandahålla familjehem samt oklarheter i det tänkta upplägget. I 
stället för att gå med i GFO planerade Timrå Kommun ett samarbeta med 
Sundsvall Kommun kring familjehemsvården. Vid de första uppstartsmötena stod 
det ganska snart klart att det var svårt att samarbeta kring andra frågor än 
rekrytering. Sedan dess har Timrå och Sundsvall gjort gemensamma kampanjer och 
aktivt tillsammans försökt locka familjer att bli familjehem. I rekryteringsfrågan 
har utfallet varit godkänt, vi har till största del kunnat tillgodose kommunens 
behov av familjehem via denna men vid vissa fall behövt använda oss av dyra 
externa konsulentstödda alternativ. Antalet familjehem har varit konstant på cirka 
32-36 stycken. 

Kompetensförsörjning och utbildning av familjehem 

I Timrå Kommun har det sedan 2017 funnits två heltidstjänster som 
familjehemssekreterare där båda jobbat med rekrytering, utredning och 
handledning av familjehem. Det har varit stor omsättning på personal på tjänsterna 
vilket gjort att det varit svårt att få kontinuitet i arbetet. Det som blivit lidande av 
detta är grundutbildning samt fortbildning av familjehem. Rekrytering, utredning 
och handledning har prioriterats. Utifrån detta står vi nu med en utbildningsskuld 
då inget familjehem är grundutbildat i en evidensbaserad metod. Vidare har det 
varit svårt att anordna utbildningstillfällen då antalet nya familjehem är litet vilket 
gjort att det tagit lång tid mellan de olika utbildningstillfällena fyllts. Innan GFO 
startades utbildade vi tillsammans med Härnösand, vilket inte varit en möjlighet 
sedan införandet av GFO. 

Fördelar med ett medlemskap i GFO 

 Med en större organisation med bred kompetens och utökade resurser 
bedöms antalet sammanbrott i befintliga familjehem minska och därmed 
ger vi en bättre social omvårdnad till de placerade barnen. 

 Rekrytering samt en första utredning av familjehem bedrivs där. 
 Vi behöver inte lägga tid på att utreda olämpliga familjehem, den gallringen 

sker på GFO 
 All grundutbildning samt fortbildning sköts via GFO. 
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 En större organisation kan specialisera sig inom specifika områden – vi kan 
tillsammans få mer kompetenta och utbildade familjehem som kan ta barn 
med komplex problematik och vi blir inte hänvisade till dyra externa 
lösningar.  

 Kontinuitet i familjehemsvården – sårbart i dagsläget då kunskapen 
försvinner när någon slutar inom kommunen. 

 Ett lyckat tillsammansarbete i länet kan bli ett gott exempel för kommande 
gemensamma initiativ till samarbeten framåt.  

Nackdelar med ett medlemskap i GFO 

Inför uppstarten av GFO genomfördes en risk och konsekvensanalys i Timrå 
Kommun (se bilaga) där en rad risker identifierades. I utvärderingen av GFO gjord 
av Linköpings universitet besvaras dessa och bedöms ej längre som risker.  

 En till samverkanspartner – ansvar delas mellan två huvudmän. Kan bli 
otydligt i rollfördelning mellan personal och familjehem. 

 Kan innebära mer arbete för familjehemssekreterare och barnsekreterare 
under införandefas. 

Ekonomi 

Budgeten för familjehemsvården i Timrå är ca 21 mkr för 2022. I den summan 
ingår två heltidstjänster som familjehemssekreterare vilket beräknas till cirka 600 
tkr styck inklusive PO. En av dessa tjänster är i dagsläget vakant och bedöms kunna 
avvecklas vid ett medlemskap i GFO då den vakanta tjänsten varit inriktad på 
rekrytering. Avgiften för Timrå Kommun att delta i GFO uppges till cirka 1.2 mkr. 
1.2 mkr är en beräknad maxkostnad och kan bli lägre. Sedan starten av GFO har 
organisationen aldrig behövt fakturera deltagande kommuner den beräknade 
maxkostnaden utan verksamheten har bedrivits till en lägre kostnad. Men förutsatt 
att kostnaden blir 1.2 mkr behöver verksamheten använda 600 tkr ytterligare för att 
gå med i GFO. Detta utrymme bedöms kunna frigöras genom att rekrytering och 
utbildning överflyttas till GFO. Genom utökad utbildning och fortbildning samt i 
förlängningen förstärkt handledning bedöms även antalet sammanbrott i befintliga 
familjehem minska vilket är en besparing även kostnadsmässigt.  

Bedömning och förslag till beslut 

Familjehemsvården i Timrå Kommun står i dagsläget inför en stor utmaning vad 
avser utbildning och handledning av befintliga familjehem. Alla familjehem 
behöver genomgå en ny evidensbaserad grundutbildning vilket brustit på grund av 
svårighet att behålla kompetens samt högt inflöde av nya familjehem som behöver 
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rekryteras. Genom att ingå i en större organisation kan familjehemsvården 
struktureras på ett annat sätt och på så vis motsvara barnens behov på ett mer 
effektivt sätt.   

Att ingå i ett länsgemensamt samarbete kommer med stor sannolikhet höja kvalitén 
på både befintliga och nya familjehem och minska antalet sammanbrott. Därmed 
föreslås att kommunen tackar ja till mottagen inbjudan. 

 

Timrå Kommun 2022-02-07 

 

 

       

Johan Vikström   Sara Tenggren 
Verksamhetschef IFO   Enhetschef Barn och famil
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Risk- och konsekvensanalys Länsgemensam familjehemsorganisation 2017-04-27

 Vilken risk för ohälsa och olycka 
kan förändringen medföra 
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Åtgärder för att förebygga och/eller 
reducera risk 

Uppföljning 

Ref 
 
Risk att eliminera eller förbättra – beskriv 
VAD 

 
1=Osannolik 
2=Mindre 
3=Trolig 
4=Hög 

 
1=Obetydlig 
2=Kännbar 
3=Allvarlig 
4=Mycket 
allvarlig 

   
 
Beslutad åtgärd - beskriv HUR 

Ansvarig/ 
operativ 
genomförare 

Klart 
datum 

Kontroll 
datum 

 Den länsgemensamma org. kan 
inte garantera tillgången på 
familjehem. Utan egen 
rekryteringen är kommunerna 
hänvisade till privata aktörer. Blir 
oftast dyrare samt sämre insyn i 
familjehemmet för kommunerna. 
  

3 2 6   

   
 Den länsgemensamma org. Kan 

inte utreda familjehemmen enligt 
SoL 6:6 utan kan endast lämna 
”underlag alt. rapporter på 
familjehem” Utredningsarbetet 
ligger därmed kvar på respektive 
socialnämnd. Medför således 
dubbelarbete. 
 

4 4 16   

   
 Varje enskild nämnd ansvarar för 

att skriva avtal, risk finns då för 
olika ersättningsnivåer och 
konkurrens mellan kommunerna. 
I en gemensam organisation ser vi 
att även ersättningarna måste 
vara gemensam för att undvika 
detta. Förslaget nämner att man 
bör göra detta, bör vara ett 
skallkrav. 

3 4 12   
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Risk- och konsekvensanalys Länsgemensam familjehemsorganisation 2017-04-27

 Vilken risk för ohälsa och olycka 
kan förändringen medföra 
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Uppföljning 

 Risk att information försvinner 
om familjehemssekreteraren 
tillhörande LOFF får information 
som rör det placerade barnet och 
barnsekreteraren är anställd av 
socialnämnden. Hur säkerställer 
man att dokumentation kommer 
till varje enskild nämnd samt inte 
förloras på vägen? 
 

2 4 8   

   
 Varje kommun får en till aktör att 

ta hänsyn till vid upprättande 
samt revidering av rutiner. 
Skapar mera arbete för en redan 
ansträngd arbetsgrupp. 
 

3 2 6   

   
 Ur ett arbetsgivarperspektiv 

kommer kommunerna att ”tappa” 
socionomer till den 
länsgemensamma organisationen 
i en tid då alla kommuner har 
svårt att rekrytera.  
 

4 3 12   

   
 Familjehemssekreterartjänsterna 

i respektive socialnämnd riskerar 
att bli oattraktiva tjänster ifall 
arbetsuppgifter som rekrytering 
och utbildning lyfts bort. Blir 
”tunga” myndighetstjänster med 
mycket administration. Svåra att 
rekrytera i nuvarande 
personalläge.  
 

3 3 9   
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Risk- och konsekvensanalys Länsgemensam familjehemsorganisation 2017-04-27

 Vilken risk för ohälsa och olycka 
kan förändringen medföra 
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Uppföljning 

 De små kommunerna kan komma 
att måsta rätta sig efter de större 
kommunerna. En stor kommun 
kommer ha större genomslag vid 
fattande av beslut.  
 

2 2 4   

   
 Ger ingen besparingen för Timrå  

utifrån lagt förslag. Finns andra 
områden inom IFO att prioritera? 
  

4 2 8   

   
 Risk att vi tappar närheten till 

vårt jourhem. 
 

2 1 2   

   
1) Sannolikhet * Konsekvens = Riskbedömning. Använd skala 1-4. (Sannolikhet:1=Låg 2=Mindre 3=Trolig 4=Hög) (Konsekvens: 1=Obetydlig 2=Kännbar 3=Allvarlig 4=Hög) 
2) Prioritet: Ange och åtgärda det mest allvarliga/akuta först = 1. Ange sedan det som lättast kan åtgärdas = 2.  Fortsätt att prioritera resterande risker/problem = 3 - 5. 



 
 
 

 

 

TIMRÅ KOMMUN VISION 2025  
 
Timrå – En stark kommun i en växande region 
 
 
TILLVÄXT – Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning! 
Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och 
infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att 
företagen växer och att nya verksamheter etableras. Timrå kommun är lyhörd för 
företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i 
Sverige när det gäller service till företagen. Klimatet för entreprenörskap och 
nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i 
skolan.  
Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och 
tillväxtmotorer.  Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.  
 
 
SERVICE – Vi är proffs på service 
Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service.  
Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.  
Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i 
regionen. Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst 
på dygnet. Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika 
behoven. 
 
LIVSMILJÖ – Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en 
trygg tillvaro och ett klimatsmart liv! 
Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är 
tillgängliga för alla. Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang 
och god hälsa. Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där 
studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!  
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes 
behov. Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I 
kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration. Det är 
enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt! 
 
MEDARBETAREN - Timrå har motiverande medarbetare! 
Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och 
kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje 
medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag. 
 
EKONOMI - Timrå kommun har en ekonomi i balans! 
Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk 
hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.  



 
 
 

 

 

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen 
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025? 
 
Tillväxt 
Kommentar: Att bidra till en länsgemensam organisation med hög kompetens och starka resurser 
bidrar till en växande arbetsmarknad för Västernorrland.  
 
 
Service  
Kommentar: Genom att ingå i en länsgemensam organisation höjer vi både kvalitet, leverans och 
tillgänglighet. 
 
 
Livsmiljö 
Kommentar: Att utveckla den sociala barn och omsorgsvården är att trygga framtiden för våra barn 
och ungdomar.  
 
 
Medarbetaren 
Kommentar: Att renodla det kommunala uppdraget och samverka länsgemensamt bidrar till en bättre 
situation för medarbetaren. 
 
 
Ekonomi 
Kommentar: Att samarbeta med länets kommuner i ett gemensamt uppdrag är en kostnadseffektiv 
lösning istället för att själv försöka bedriva verksamheten på egen hand.  
 
 
Om inte, motivera varför beslutet ska tas; 
      
 
 
Namn Johan Vikström Förvaltning Socialförvaltningen 
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Samverkansavtal om en gemensam familjehemsorganisation  

§ 1 Parter 

Detta avtal har ingåtts mellan: 

Part 1 xxxxx  kommun, 212000- 2403, Härnösands kommun, 87180 Härnösand [mailadress 
till kontaktperson]; 

 Part 2 Kommunförbundet Västernorrland, 222000 - 0638, Järnvägsgatan 2, 871 45 
Härnösand xxxx.xxxxxx@kfvn.se. 

§ 2 Definitioner 

Parterna benämns fortsättningsvis som ”Part”/”Parten”. 

Part 1 benämns fortsättningsvis som ”Kommun”/”Kommunen”. 

Part 2 benämns fortsättningsvis som ”Kommunförbundet Västernorrland”. 

Med ”familjehemsvård” avses verksamhet som beviljas barn och unga med stöd av 6 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 

Med ”familjehem” avses ett det enskilda hem som har tagit emot ett barn eller en ung 
person som har beviljats familjehemsvård. 

Med ”jourhem” avses ett familjehem med beredskap att omedelbart ta emot ett barn eller 
en ung person som har beviljats familjehemsvård och där insatsen ska verkställas direkt efter 
att erforderliga beslut har fattats av Kommunen. 

Med ”verksamheten enligt detta avtal” avses Kommunförbundet Västernorrlands uppdrag 
enligt §§ 3 - 4 nedan. 

§ 3 Bakgrund, syfte och mål 

Enligt 6 kap 1 § socialtjänstlagen ska kommuner genom sina socialnämnder sörja för att den 
som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem. 
Socialnämnden ska också sörja för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i 
ett annat hem än det egna, får god vård. Varje kommun ansvarar enligt 2 § samma kapitel 
för att det finns tillgång till familjehem. 

Barn och unga gynnas av att det finns en god tillgång på familjehem och att kommunen i 
varje enskilt fall kan erbjuda bästa möjliga familjehem utifrån barnets eller den unges behov. 
Familjehemmen i sig behöver stöd så att de genom tillgång till och genomförd utbildning och 
handledning känner sig trygga när de fullgör sina uppdrag. 



Kommunförbundet Västernorrland är en ideell förening där enbart kommuner kan vara 
medlemmar och omfattas av bestämmelserna i 10 kap 6 § kommunallagen. Avtalet syfte är 
att reglera Kommunförbundet Västernorrlands åtaganden gentemot Kommunen i arbetet 
med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem.  

GFO:s övergripande mål är att placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling 
förbättras genom att de får en familjehemsvård som håller god kvalitet. Detta mål delar GFO 
med kommunerna. GFO kan alltså inte på egen hand uppfylla målet, men det ska genomsyra 
verksamheten. Medvetenhet om att organisationen delar detta viktiga mål med 
kommunerna bör ligga som grund i planering, utveckling och genomförande av 
verksamheten.   

GFO arbetar mot dessa mål för att bidra med sin del i det gemensamma övergripande målet: 

 Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov.  
  Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har kompetens och stöd som är 

anpassat efter det/de barn som är placerade hos dem.  
  Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av bristande 

förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina uppdrag. 

§ 4 Avtalets omfattning 

Genom detta avtal uppdrar Kommunen till Kommunförbundet Västernorrland att 

 tillhandahålla lämpliga och anpassade familjehem utifrån kommunernas behov 
  anpassa stöd och kompetensutveckling utifrån familjehemmets uppdrag och behov 

I uppdraget ingår också att i var stund ha platser i beredskap vid tre jourhem.  

Kommunförbundet Västernorrland ska bedriva verksamheten så att kommunernas 
gemensamma mål för verksamheten enligt § 3 ovan uppnås. 

Samtliga Parter har gemensam och enskilt ett ansvar för att lyfta eventuella avvikelser från 
avtalet för en gemensam diskussion om hur avvikelserna ska hanteras.  

§ 4.1 Kommunförbundet Västernorrlands åtagande 

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för den löpande driften av verksamheten enligt 
detta avtal, är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen.  

Kommunförbundet Västernorrland förbinder sig att inom verksamheten följa gällande lagar 
och föreskrifter. 

För verksamheten ska finnas den personal som behövs för att ombesörja att verksamheten 
kan genomföras i enlighet med syfte och mål. Kommunförbundet Västernorrland ansvarar 
för att personalen har erforderlig teoretisk och praktisk kompetens för arbetet och svarar i 
egenskap av arbetsgivare för personalens kompetensutveckling och handledning. 

Kommunförbundet Västernorrland ska inom en timme från det att en Kommun har påkallat 
behov av plats vid jourhem, meddela vid vilket jourhem som placering kan verkställas.  



§ 4.2 Kommunens åtaganden 

Kommunen ansvarar för de delar av familjehemsvården som inte uttalat är 
Kommunförbundet Västernorrlands ansvar enligt detta avtal.  

Utförligare beskrivningar av Kommunens ansvar i processen finns i dokumentet Riktlinjer och 
ansvarsfördelning, bilaga 1.   

§ 5 Avtalstid och uppsägning av avtalet 

Avtalet gäller från 2019-01-01 till 2024-12-31. Om avtalet inte sägs upp senast tolv (12) 
månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med tre år. Med undantag för år 2019 
motsvarar ett avtalsår ett kalenderår. 

Uppsägning ska göras skriftligt till Kommunförbundet Västernorrland och skickas för 
kännedom till de övriga kommunerna.  

Om Kommunförbundet Västernorrland säger upp avtalet upphör avtalet i sin helhet för 
samtliga Parter. Kommunförbundet Västernorrland ska skicka sin skriftliga uppsägning till 
samtliga kommuner. 

Det åligger Part som säger upp avtalet att säkerställa att uppsägningen nått fram i rätt tid. 

Sägs avtalet upp av en eller flera av kommunerna ska de övriga kommunerna omförhandla 
fördelningen av kostnader enligt de principer som anges i § 6 nedan. Det åligger 
Kommunförbundet Västernorrland att minska kostnaderna i den omfattning som en 
Kommuns uppsägning av avtalet föranleder. 

Sägs avtalet upp av tre kommuner eller flera vid samma tillfälle, upphör avtalet för samtliga 
kommuner vid samma tidpunkt som för de kommuner som sagt upp avtalet. 

§ 6 Beräkning och fördelning av kostnaderna för verksamheten  

Kostnaderna för verksamheten baserar sig på Kommunförbundet Västernorrlands 
självkostnader för att upprätthålla verksamheten enligt detta avtal. Kostnader för tre 
jourhem inkluderas i verksamhetskostnaden. Kostnaderna omfattar inte 
omkostnadsersättning till jourhemmen.  

Kostnaderna fördelas till hälften proportionellt mellan Kommunerna efter antalet barn i 
åldern 0 - 18 år föregående år och till hälften utifrån respektive Kommuns uppskattade 
behov av platser i familjehem under det kommande året, baserat på föregående årsvolym. 

Vardera parten har rätt till insyn i Kommunförbundet Västernorrlands budget för 
verksamheten. Kommunförbundet Västernorrland ska redovisa det ekonomiska utfallet av 
verksamheten per tertial. 

§ 6.1 Ekonomisk fördelning och beräkningar för de två första avtalsåren 

Baserat på Kommunernas totala kostnader gällande familjehemsplaceringar för 2019 och 
Kommunernas förväntade behov under 2020 fördelar sig kostnaderna för det första 



avtalsåret enligt följande. Det som anges i kolumnen ”Följande år ca.” är enbart en 
beräkning för att visa på den förväntade kostnadsutvecklingen året efter startåret. 

 
Kommun  Första året  Följande år ca.  
 
Kramfors  

 
1 218 980  

 
1 168 980  

Härnösand  1 305 804  1 255 804  
Sollefteå     990 943     940 943  
Ånge     457 093     407 093  
Örnsköldsvik  3 207 166  3 157 166  
   
Totalt  7 179 986 

7 180 000 
6 929 986 
6 930 000 

 
Kostnaderna är beräknade i enlighet med följande. 

7.0 tjänster inkl. chef, kommunikation och adm.stöd               4 300 000 kr  
inkl. arbetsgivaravgift, beräknat på 35 000 kr i månadslön  
OH-kostnader (21 % av lönekostnaden)                                        900 000 kr  
löpande kostnader för dator, telefon, mm  
Lokalkostnader ca. 60 kvm + städning    180 000 kr   
Omkostnader                                                                                        500 000 kr 
utbildningskostnader personal och familjehem,  
annonsering och resor till familjehem etc.  
Heltidsarvode inkl. omkostnader till tre jourhem                     1 050 000 kr  
Startkostnader under det första avtalsåret  250 000 kr 
25 000 kr/anställd för inköp av kontorsutrustning,  
möbler, telefon, dator och telefon samt kostnader för hemsida etc. 

§ 7 Prisjusteringar 

Kostnaderna för personal justeras från och med avtalsår 2 i enlighet med genomsnittlig 
löneuppräkning enligt avtal för berörda personalkategorier. Övriga kostnader justeras i 
enlighet med konsumentprisindex. 

§ 8 Fakturering 

Kommunförbundet Västernorrland fakturerar Kommunen elektroniskt kvartalsvis i förväg. 
Mottagen faktura ska betalas inom 30 dagar.  

§ 9 Sekretess och anmälningsskyldighet  

Den verksamhet som avses i detta avtal omfattas av bestämmelserna om sekretess i 26 kap 
1 § offentlighets- och sekretesslagen. För Kommunförbundet Västernorrland och dess 
anställda gäller tystnadsplikt enligt 15 kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelser om 
vittnesplikt och sekretess finns i 36 kap 5 § rättegångsbalken. 

Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att säkerställa att alla anställda hos förbundet 
som deltar i verksamheten enligt detta avtal får information om innebörden av att 



sekretess/tystnadsplikt kan föreligga för information som personen får del av i sin 
yrkesutövning. Kommunförbundet Västernorrland ska ha rutiner för hur denna information 
ges och att det bekräftas i ett dokument som både den anställde och arbetsgivaren 
undertecknar, att informationen har lämnats (så kallad ”sekretessförbindelse”).  

De som deltar i verksamheten enligt detta avtal omfattas också av den anmälningsplikt som 
gäller enligt 14 kap § 1 socialtjänstlagen. Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att 
ha rutiner dels för att informera de anställda som deltar i verksamheten enligt detta avtal 
om denna anmälningsplikt, dels för att anmäla till socialnämnden i respektive Kommun om 
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  

§ 10 Uppföljning och insyn 

Parterna ansvarar för uppföljning av den verksamhet som Kommunförbundet Västernorrland 
bedriver i enlighet med detta avtal. Kommunförbundet ska per tertial redovisa till 
Kommunerna hur verksamheten har bedrivits. 

Det åligger Kommunförbundet Västernorrland att till kommunerna lämna de handlingar som 
respektive kommun begär för att ge allmänheten insyn i verksamheten. 

§ 11 Avtalsbrott 

Om någon av Parterna väsentligen åsidosätter sina skyldigheter och åtaganden enligt detta 
avtal, äger den andra Parten rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig, 
innehålla en motivering till uppsägningen och tillställas samtliga Parterna. 

Uppsägning på grund av avtalsbrott träder i kraft tre (3) månader efter det att uppsägningen 
skickades. Uppsägningen träder i kraft vid den tidpunkten oavsett om Part väcker talan vid 
domstol om att uppsägningen är ogiltig.  

§ 12 Force majeure 

Part fritas från skyldighet att fullgöra avtalet och att erlägga skadestånd om fullgörandet inte 
kan genomföras på grund av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, 
miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Parterna inte råder 
över, som förhindrar Part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Arbetskonflikt som har 
sin grund i Parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 

§ 13 Ansvar för hantering av personuppgifter 

Kommunförbundet Västernorrland är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
Kommunförbundet hanterar inom ramen för detta avtal.  

§ 14 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av samtliga 
Parter innan de kan träda i kraft. Parterna ska eftersträva att eventuella ändringar av avtalet 
träder i kraft vid ny avtalsperiod och att tillägg träder i kraft vid nytt avtalsår. 

Part äger inte överlåta detta avtal på någon annan. 



§ 15 Tvist  

Tvist om avtalet ska i första hand lösas i godo av Parterna. Kan så inte ske ska tvist avgöras av 
allmän domstol där Kommunförbundet Västernorrland har sin hemvist. 

För att Part ska få påkalla tvist vid allmän domstol ska minst ett (1) möte med syftet att lösa 
tvisten, ha ägt rum mellan Parterna. Den Part som anser att tvist föreligger ska begära 
sådant möte skriftligen. Begäran ska ställas till samtliga Parterna inom sådan tid att det når 
dem senast fem (5) arbetsdagar innan mötet ska äga rum. Till mötet ska inställa sig 
företrädare för Parterna med erforderliga befogenheter och behörigheter att lösa tvisten.  

§ 16 Förutsättningar för avtalets ingående 

Det åligger respektive Part att säkerställa att erforderliga beslut om att ingå detta avtal 
föreligger vid avtalets ingående. Respektive Part undertecknar avtalet enligt de regler som 
gäller om firmatecknande för den Parten. Genom att underteckna avtalet har Part ingått 
avtalet. 
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Sammanfattning 

Det här är den första utvärderingen av Gemensam familjehemsorganisation 

(GFO) sedan organisationen gick in verkställighetsfas i juli 2019. Syftet med 

utvärderingen är att utvärdera GFO:s verksamhet fram till och med 2020 

genom ett fokus på GFO som organisation, måluppfyllnad, samverkan med 

kommunerna samt kommunernas förutsättningar att ta ansvar för sin del 

av måluppfyllnaden. För utvärderingen har familjehem, jourhem samt 

medarbetare och chefer på GFO och i kommunerna intervjuats. Resultaten 

från intervjuerna presenteras utifrån GFO:s och kommunernas 

ansvarsområden; samverkan, rekrytering, kartläggning och matchning, 

utbildning och stöd. Resultaten synliggör både framgångar och utmaningar i 

verksamheten och visar att GFO uppfyller 4 av 7 verksamhets- och 

effektmål. Den avslutande diskussionen fokuserar på konkreta förslag att 

arbeta vidare med; att skapa tydlighet i verksamheten vad gäller 

gränsdragningar kring GFO:s uppdrag och kommunernas vardagliga stöd till 

familjehemmen, att tydliggöra kommunikationskedjor och kommunikativa 

roller samt att i högre grad acceptera och beakta kommunernas varierande 

förutsättningar i det fortsatta strategiska och långsiktiga arbetet. 
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1 Inledning 

År 2019 var 20 400 barn placerade i familjehem i Sverige (Socialstyrelsen, 

2021). En utredning som genomfördes 2015 av FoU Västernorrland på 

uppdrag av förvaltningscheferna för socialtjänsten i Västernorrlands 

kommuner visade att kommunerna i länet upplevde svårigheter att 

rekrytera och behålla familjehem. I kommunerna fanns inte tillräckligt med 

utrymme för strategiskt arbete med dessa frågor (Skoog, 2016). 

Socialcheferna i länet gav därför Kommunförbundet Västernorrland i 

uppgift att arbeta fram ett organisationsförslag för en gemensam 

verksamhet som kunde tillgodose dessa behov (Projektdirektiv Gemensam 
familjehemsorganisation -Etableringsfas, 171026). 

Fem kommuner gav slutligen Kommunförbundet Västernorrland 

uppdraget att arbeta med dessa frågor genom organisationen Gemensam 

familjehemsorganisation (GFO). GFO startade sin verksamhet i januari 

2019. GFO består av en chef, en kommunikatör och fem 

familjehemssamordnare. Utifrån styrgruppens direktiv ska GFO driva och 

utveckla den gemensamma familjehemsorganisationen för rekrytering, 

utbildning och stöd åt familjehem och jourhem. Styrgruppen utgörs av IFO-

cheferna i de deltagande kommunerna (Riktlinjer gällande samarbete 

mellan kommunerna och GFO, 190101).  

I enlighet med organisationsförslaget är GFO kommunägt genom 

interkommunala avtal och organisatoriskt förlagt som en egen ekonomisk 

enhet vid Kommunförbundet Västernorrland för att understödja 

lättillgängliga och stabila kontakter med länets samtliga socialtjänster och 

familjehem (Jacobsson Lund, 2017). GFO arbetar på uppdrag av 

kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik. Varje 

kommun har tecknat ett eget sexårigt avtal med GFO vilket innebär att en 

kommun kan lämna organisationen medan andra stannar kvar (se ex 

Samverkansavtal om en gemensam familjehemsorganisation, Härnösand, 

190118). Två av kommunerna som ingick i organisationsförslaget, 

Sundsvall och Timrå, valde att ställa sig utanför. 

I riktlinjerna gällande samarbete mellan kommunerna och GFO som 

antogs den 1 januari 2019 fastställdes att en utvärdering skulle göras när 

verksamheten hade varit i drift ett år. Det här är den första utvärderingen 

av GFO sedan verksamheten startade. Utvärderingen har genomförts under 

mars-juni 2021 av universitetsadjunkt Johanna Gustafsson och professor 

Johanna Sköld vid Tema Barn, Linköpings universitet på uppdrag av 
Kommunförbundet Västernorrland/GFO. 
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1.1 Uppdraget 

I uppdraget ingår att utvärdera GFO:s verksamhet genom ett fokus på GFO 

som organisation, måluppfyllnad samt samverkan med kommunerna och 

kommunernas förutsättningar att ta ansvar för sin del av måluppfyllnaden. 

GFO:s övergripande mål, som delas med kommunerna och som ska 

genomsyra verksamheten, är att förbättra placerade barns förutsättningar 

för gynnsam utveckling genom att tillhandahålla en familjehemsvård som 

håller god kvalitet. För att bidra med sin del i det övergripande målet 

arbetar GFO mot effektmålen: 

• Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov. 

• Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har kompetens 

och stöd som är anpassat efter det/de barn som är placerade hos 

dem. 

• Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av 

bristande förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina 

uppdrag.1 

För att uppnå effektmålen existerar följande verksamhetsmål: 

• Bedriva ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande arbete 

inom rekrytering av familjehem. 

• Erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje placering. 

• Erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern handledning, 

nätverk och mentorsprogram. 

• Tillhandahålla jourhem i tillräcklig utsträckning för att fylla 

kommunernas behov. 

Utvärderingen avrapporteras genom föreliggande rapport. Ett utkast 

presenterades 2 juni 2021 för styrgruppen och GFO vilka har getts 

möjlighet att lämna synpunkter. 

 

 

 

1 I såväl uppdragsbeskrivning för utvärderingen och riktlinjer för GFO står att ett effektmål 
är att åstadkomma minskat antal planerade avbrott. Vi har antagit att effektmålet är att 
minska antalet oplanerade avbrott, utifrån att det är de oplanerade sammanbrotten som 
nämns i såväl organisationsförslag som föregående utredning (se Jacobsson Lund 2017, s. 
3; Skoog, 2016, s. 10) 
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med den här rapporten är att utvärdera GFO:s 

verksamhet och samverkan med kommunerna i relation till de mål som 

finns uppsatta för verksamheten genom att: 

• Beskriva och analysera kommunernas och GFO:s chefer och 

medarbetares erfarenheter av verksamheten under perioden 2019–

2020.  

• Beskriva och analysera familje- och jourhemmens erfarenheter av 

GFO:s rekrytering, kartläggning samt den grundutbildning, 

fortbildning och det stöd som de har erbjudits av GFO. 
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2 Metodologiska utgångspunkter 

2.1 Data, rekrytering och urval 

Föreliggande rapport baseras på 29 intervjuer med familje- och jourhem, 

chefer och medarbetare på GFO och i de fem kommunerna. Totalt har 30 

personer intervjuats, två familjehemssekreterare intervjuades tillsammans, 
övriga har intervjuats enskilt. 

GFO:s medarbetare kontaktades initialt via e-post för information och 

intervjubokning. 7 personer på GFO (1 enhetschef, 1 kommunikatör, 5 

familjehemssamordnare) har intervjuats.  

Initialt kontaktades även enhetscheferna på respektive kommuns barn- 

och familjeenhet via e-post för intervjubokning. Enhetscheferna fick 

möjlighet att föreslå två medarbetare för intervjuer vilka kontaktades 

efterhand. Totalt har fyra enhetschefer och 9 medarbetare 

(familjehemssekreterare, familjehemsrekryterare och teamledare) i de fem 
kommunerna intervjuats. 

Intervjurekryteringen av familje- och jourhem skedde i flera steg. GFO:s 

verksamhetschef skickade ut information om utvärderingen samt förfrågan 

om samtycke till att utvärderare tog kontakt via e-post till 49 familjer i 

banken. I GFO:s familjehemsbank finns för närvarande 95 familjer, de som 

valdes ut var nya familjer som GFO har kartlagt fullt ut samt erfarna 

familjehem där GFO uppdaterat en gammal familjehemsutredning. GFO 

skickade ett första mejl, en påminnelse samt ringde sedan runt till ett antal 

familjehem för att fylla på med familjehem att intervjua. Totalt fick 

utvärderarna kontaktuppgifter till 16 familje- och jourhem. Ett första mejl 

med information om utvärderingen samt en påminnelse har skickats till 

samtliga och av dessa ha tio familje- och jourhem intervjuats för 

utvärderingen. Ingen familj har nekats att delta i utvärderingen, en familj 
fick förhinder och resterande fem har inte återkopplat. 

Utöver intervjuer har dokument som förmedlats till oss av GFO studerats. 

Dessa utgörs bland annat av verksamhetsberättelser, sammanställningar av 

kvartalsrapporter till styrgruppen, riktlinjer, avtal samt vissa 

statistikuppgifter som vi har efterfrågat. Vi har även studerat utredningen 

som genomfördes 2015 av FoU Västernorrland på uppdrag av 

förvaltningscheferna för socialtjänsten i Västernorrlands kommuner 

(Skoog, 2016) samt det organisationsförslag som senare arbetades fram av 
Anna Jacobsson Lund (2017) på uppdrag socialcheferna i länet. 
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2.2 Halvstrukturerade intervjuer 

Samtliga intervjuer var halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2009), 

vilket betyder att de utgick från förbestämda teman med mer eller mindre 

öppna underfrågor. Frågorna ställdes till samtliga deltagare i ungefär 

samma ordningsföljd. För utvärderingen utformades tre intervjuguider – en 

för familjehem, en för chef och medarbetare på GFO och en för chefer och 

medarbetare i kommunerna (se appendix 1). Intervjuguidernas teman och 

frågor utformades i relation till utvärderingens övergripande syfte, 

inläsningen av rapporter från tidigare utvärderingar av regionala 

samverkansprojekt kring familjehemsvård samt tidigare forskning. 

Eftersom det har betydelse i vilken ordning frågor ställs resonerade vi kring 

ordningsföljden både vad gäller huvudteman och frågor (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiderna till GFO och kommunerna följde samma struktur med 

följande huvudteman: GFO som organisation, Samverkan, Rekrytering och 

kartläggning samt Grundutbildning, fortbildning och stöd. Respektive tema 

inleddes med en mer övergripande fråga som åtföljdes av mer specifika 

frågor. Ett exempel är ”Hur upplever du att samarbetet mellan GFO och 

kommunerna har fungerat på ett övergripande plan?”, följt av frågor som 

”hur ser arbetsfördelningen ut för dig respektive de du har kontakt med i 

kommunerna/på GFO” och ”Finns det en samsyn kring vem som ansvarar 

för vad, om ja hur har den arbetats fram, om nej varför?”. Syftet med det här 

angreppssättet var att initialt uppmuntra till friare resonemang kring 

respektive huvudtema och att på samma gång, genom de mer specifika 

frågorna, säkerställa att få olika perspektiv på konkreta frågor som är 
viktiga för verksamheten. 

Intervjuguiden till jour- och familjehem följde samma struktur som de 

andra intervjuguiderna såtillvida att den inkluderade temana Rekrytering 

och kartläggning samt Grundutbildning, fortbildning och stöd. 

Intervjuguiden till familjehem inleddes med frågor om jour- och 

familjehemmens erfarenhet, exempelvis hur länge de varit jour- eller 

familjehem, om de har erfarenheter från uppdrag som förmedlats via andra 

aktörer än GFO, hur de i så fall upplever eventuella skillnader och likheter, 

varför de valde GFO samt hur det kommer sig att de ville bli jour- eller 
familjehem. 

På grund av pandemiläget genomfördes intervjuerna via Zoom och 

Teams (23 intervjuer) eller telefon (6 intervjuer). Att intervjua med hjälp av 

digitala verktyg och telefon ledde inte till några större svårigheter att höra 

och förstå varandra (jmf. Irvine, Drew & Sainsbury, 2012) men begränsade 

möjligheterna att uppfatta icke-verbala, kroppsliga uttryck och signaler. 
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Intervjusättet var emellertid tidseffektivt och gjorde att vi kunde vara 

mer flexibla i intervjubokningarna. Eftersom kommunerna, och jour- och 

familjehemmen, som ingår i GFO är utspridda över Västernorrlands län 

hade fysiska intervjuer krävt mer planering och tid då vi av praktiska skäl 

hade behövt boka in fler intervjuer i samma stad under samma dag. Många 

jour- och familjehem samt chefer och medarbetare på kommunerna hade 

dessutom svårt att skapa utrymme för intervjuerna i sina hektiska scheman. 

Om intervjuerna hade genomförts fysiskt hade de därmed varit svårare att 
genomföra inom den givna tidsramen för utvärderingen.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och det inspelade 

materialet omfattar cirka 29 timmar ljudupptagning (1746 minuter). 

Intervjuerna med GFO:s medarbetare varade ungefär 1–2 timmar, 

intervjuerna med chefer och medarbetare i kommunerna 1–1,5 timmar och 

intervjuerna med familjehem i 30–60 minuter. 

2.3 Etiska aspekter 

Samtliga deltagare ombads att skriva under en samtyckesblankett före 

intervjuerna. Samtycken krävdes för att kunna genomföra utvärderingen då 

intervjuerna spelades in med diktafon och röstupptagning räknas som 

behandling av personuppgift. Den rättsliga grunden för behandlingen av 

personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning är samtycke.   

GFO lämnade inte ut kontaktuppgifter till alla familjer i 

familjehemsbanken utan kontaktade 49 familjer via e-post med en 

samtyckesblankett som ifylld godkände att GFO lämnade familjernas namn, 

e-post och telefonnummer till utvärderarna. I utvärderarnas initiala e-

postkontakt med deltagare bifogades skriftlig information och en 

elektronisk samtyckesblankett.  

Ljudinspelningarna från intervjuerna lagras i utvärderarnas 

lösenordskyddade fillager på Linköpings universitet som har hög 

konfidentialitet. En kodnyckel förvaras åtskild från materialet. 

Intervjuguiderna innehåller inte frågor som uppmuntrar till svar som 

kan beröra känsliga personuppgifter, informationsbrevet upplyser 

emellertid om att de eventuella personuppgifter om placerade barn som 

nämns under intervjun inte kommer att behandlas och i möjligaste mån 

utelämnas från det material som ska sparas. Det här var även något som 

intervjuaren påminde om före intervjuerna samt under intervjuerna, 

exempelvis genom att säga ”utan att gå in på er specifika situation, kan du 

ge exempel på vad som inte har fungerat”. I indexeringen av ljudmaterialet 

och i rapporten är namnen på samtliga deltagare pseudonymiserade, 

detsamma gäller platser och andra uppgifter som kan härledas till en 
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enskild individ. När informanterna presenteras i rapporten skiljer vi av 

denna anledning inte alltid på chefer och andra medarbetare i kommuner 
eller mellan jour- och familjehem.  

Nyttan med utvärderingen bedöms vara större än riskerna för deltagarna 

då den bland annat bidrar till att utvärdera och på sikt förbättra 
familjehemsvården. 

2.4 Metodologiska reflektioner 

I uppdragsbeskrivningen ingick att intervjua samtliga anställda på GFO, tre 

anställda från respektive kommun samt 10–15 familjehem. Att intervjua 

olika typer av deltagare har möjliggjort en bred bild av GFO:s verksamhet 

och hur den har upplevts av olika personer med olika uppdrag inom eller i 

anslutning till organisationen. Det här är en styrka eftersom det möjliggör 

att ge en nyanserad bild av GFO:s process från uppstart fram till idag. 

Samtidigt har de placerade barnen och familjernas egna barn inte 

intervjuats för den här utvärderingen. Barns och ungas perspektiv på vad 

verksamheten innebär för dem saknas. Det bör lyftas i en senare 

utvärdering för att verksamhetens övergripande mål till fullo ska kunna 

utvärderas, vilket även har påpekats i organisationsförslaget (Jacobsson 
Lund, 2017).  

Samma person har utfört samtliga intervjuer och intervjuerna har följt 

intervjuguiden. Att intervjua deltagare utifrån en halvstrukturerad 

intervjuguide har möjliggjort att följa ett frågepaket och på samma gång 

tydliggöra aspekter av intervjufrågorna som har varit oklara. Det har även 

öppnat upp för deltagare att ställa frågor och berätta om erfarenheterna 

från GFO. I slutet av samtliga intervjuer har frågor ställts om deltagarna har 

tänkt på något under intervjun som hen vill tala vidare om eller om något 

har varit för mycket i eller ur fokus. Det har lett till att många deltagare har 

sagt att de anser att frågorna var relevanta och täckte de viktiga områdena 

eller betonat vad de utifrån sitt eget perspektiv anser är det mest centrala 

att få fram i utvärderingen. Teman som framkom här relaterar till frågorna 
som ställdes under intervjun och berörs därmed i resultatavsnitten. 

Få familje- och jourhem (10 av 49) valde att medverka i en intervju, 

eventuellt på grund av formen för datainsamlingen. En webbenkät kan 

anses som mer tidseffektiv och hade potentiellt kunnat locka fler 
familjehem att delta i utvärderingen (jmf. Eriksson, 2020). 

Utvärderingsuppdraget har innefattat att utvärdera hur de mål som satts 

upp för verksamheten uppfylls av både GFO och kommunerna. Utmaningen 

det innebär att målutvärdera en verksamhet som befinner sig i en process 

är något vi har noterat under utvärderingens gång (jfr Vedung, 2002). Vissa 
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delar av GFO:s verksamhet har exempelvis förfinats i närtid eller under den 

tidsperiod (mars-maj) som intervjuerna genomfördes, som exempelvis 

remissmallen. Det har inneburit att vissa informanter inte haft kännedom 

om eller inte hunnit testa den senaste versionen vilket gör att de inte kan 

utvärdera den version av ett dokument som används idag. 

Institutionaliseringsprocesser, som det är fråga om här när GFO och 

kommunerna tillsammans ska förändra arbetssätt och rutiner för att uppnå 

gemensamma mål, är dessutom något som tar tid vilket inom 

nyinstitutionell organisationsteori brukar benämnas som tröghet (Linde & 

Svensson, 2013). Den här utvärderingen har gjorts efter att GFO varit i 
verkställighetsfas i 1,5 år. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att en organisationsförändring kan 

få så kallade bieffekter som inte varit avsedda eller ens förutsågs när 

förändringen föreslogs. Dessa kan vara av både positiv och negativ karaktär. 

Vi kommer diskutera målutvärderingen i relation till eventuella bieffekter 

som blivit synliga i analysen (Vedung, 2002). För att kunna identifiera 

eventuella bieffekter har det varit viktigt att relatera förutbestämda 

beskrivningar om hur något ska göras, vilket exempelvis anges i riktlinjer 

och organisationsförslag, till hur medarbetare på GFO och i kommuner samt 

familjehem berättar om hur verksamheten görs ur deras perspektiv 
(Svensson, 2013, s. 76).   

2.5 Analytisk bearbetning av materialet 

På grund av materialets omfattning har intervjuerna inte transkriberats i 

sin helhet utan indexerats. Intervjuexcerpterna som används i resultatdelen 

har emellertid transkriberats i sin helhet för att undvika feltolkningar av 

materialet. För att underlätta läsningen har vi rensat bort överflödiga ord ur 

excerpterna, detta har dock inte påverkat kärnan i vad som sägs utan 

snarare tydliggjort vissa ståndpunkter. När vi har valt ut excerpter och 

exempel för att stärka vissa fynd har vi gjort det med mål att inkludera så 
många röster som möjligt i rapporten. 

Under intervjuerna antecknades deltagarnas svar i ett Word-dokument, 

därefter rödmarkerades det centrala i svaren. I denna process var det 

viktigt att gå tillbaka till ljudinspelningarna om något var oklart. De centrala 

delarna av respektive intervju fördes sedan över till ett Excel-dokument 

sorterat efter deltagare och huvudteman såsom centrala tankar kring GFO 

som organisation, fungerar bra, kan förbättras/utmaningar. På så sätt har 
det varit möjligt att arbeta tidseffektivt med ett större material. 

Den tematiska analysen av materialet var rörlig och temana i 

indexeringen utvecklades i relation till olika faktorer (jmf. Braun & Clarke, 

2019). Medan de huvudteman som framträder i resultaten relaterar starkt 
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till frågorna som ställdes under intervjuerna, är undertemana ett resultat av 

en mer tolkande process där vi har analyserat likheter och skillnader mellan 

intervjuer och dess betydelser för huvudtemat (jmf. Braun & Clarke, 2006). 

Vi intresserade oss här för de föreställningar och värderingar som 

deltagarna uttryckte och letade både efter spänningar och 

likheter/olikheter mellan individuella erfarenheter och mer allmängiltiga 
mönster. 

I rapporten presenteras först resultaten från intervjuerna med 

familjehem, sedan följer resultaten från intervjuerna med chefer och 

medarbetare i kommunerna och GFO. Avslutningsvis diskuteras 

måluppfyllnad och eventuella bieffekter som kunnat iakttas under 

utvärderingen. I slutdiskussionen lyfts sedan vilka förbättringsområden 

som kan identifieras både vad gäller GFO:s och kommunernas verksamheter 

och samverkan. 
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3 Resultat från intervjuer med jour- och 

familjehem 

Vi har intervjuat åtta familjehem och två jourhem. Sex av tio har yngre barn 

placerade hos sig (under skolålder). Majoriteten av familjerna är relativt 

nya inför uppdraget - åtta av tio har tagit emot placerade barn i tre år eller 

mindre. Detta är en konsekvens av att informanterna till utvärderingen 

rekryterades bland de familjehem som GFO kartlagt eller uppdaterat en 

äldre utredning om familjen tidigare har haft uppdrag via en kommun eller 

privat aktör. Det har sannolikt bidragit till att flera nyrekryterade familjer 

har intervjuats. Motivationen till att åta sig jour- och familjehemsuppdraget 

beskrevs i första hand som drivkraften att vilja hjälpa utsatta barn, men 

någon har även nämnt att en vuxen i familjen har behövt ett extra arbete.  

Utvärderingen ska enligt uppdragsbeskrivningen besvara följande frågor 
som relaterar till familjehemmens upplevelser av GFO: 

• Vilka förväntningar finns på GFO från familjehemmen? 

• Hur har familjehemmen upplevt rekryteringsprocessen och det stöd 

de har fått av GFO? 

• Vilka förslag på förbättringar finns från familjehemmen? 

Nedan presenteras först hur jour- och familjehemmen har upplevt 

rekryteringsprocessen, därefter hur de upplevt grund- och fortbildning, vad 

jour- och familjehemmen har att säga om det stöd de fått av GFO och 

avslutningsvis vilka förväntningar de har på GFO och vilka förbättringar 

som har föreslagits under intervjuerna. Varje avsnitt inleds med en kort 

kontextualisering av området utifrån forskning eller lagregler, samt hur 
GFO har organiserats för att arbeta med det. 

3.1 Rekryteringsprocessen 

Forskning om vilka rekryteringsstrategier som är effektiva för att värva 

familjehem är begränsad (Eklöf & Långström, 2016; Lopez & Zeijlmans, 

2015). Internationell forskning visar att familjehemsvård i allmänhet inte 

förknippas med ett positivt varumärke men att befintliga familjehem är 

viktiga i rekryteringsprocessen eftersom de kan sprida kunskap om 

uppdraget från mun till mun (Berrick, Shauffer & Rodrigez, 2011; Sellick & 

Howell, 2004). 

GFO har sedan starten 2019 tillsammans med kommunerna arrangerat 

informations- och rekryteringsträffar med befintliga familjehem där just 

mun till mun-metoden har använts (Verksamhetsberättelse GFO 2019). GFO 
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anslöt sig tidigt till SKR:s nationella tjänst för intresseanmälningar för 

familjehemsuppdrag, FamiljehemSverige.se, för att på så sätt lotsa personer 

som anmält sig intresserade av att åta sig familjehemsuppdrag inom de fem 

kommunerna till GFO. Utöver detta har man bland annat genomfört 

rekryteringsarbete genom lokala tidningsreportage, 

informationsbroschyrer, annonskampanjer samt via sociala medier. Under 

sommaren 2019 lanserades GFO:s hemsida och på hösten samma år 

lanserades GFO även på Instagram och Facebook (Verksamhetsberättelse 
GFO 2019; Verksamhetsberättelse GFO 2020). 

3.1.1 Sociala medier och slumpen avgjorde 

Vi frågade de tio intervjuade familje- och jourhemmen hur de blivit 

rekryterade till GFO. Det visade sig att tre av tio familjer tog kontakt med 

GFO efter att ha sett en annons på Facebook eller efter att ha besökt GFO:s 

webbplats eller Familjehemsbanken. En familjehemsförälder säger att GFO 

kom högt upp i sökningen när man googlat och därför vände man sig dit. 

För de flesta verkar dock slumpen ha avgjort varför det blev just GFO. Tre 

familjer blev utredda av konsulentföretag under tiden för den första 

kontakten med GFO och en familj uppger att de kontaktades av GFO under 

denna process. En annan familjehemsförälder påtalar att hen inte vet hur 

övergången till GFO skedde. Familjen hade uppdrag via en kommun och 

överfördes till GFO. 

3.1.2 GFO är snabba 

Sex av tio jour- och familjehem säger att det gick fort från det att de 

skickade en intresseanmälan tills de blev kontaktade av GFO. En familj valde 

GFO specifikt för att undvika långa handläggningstider och få barn 

placerade hos sig tämligen fort (jourhem). Även kartläggningsprocessen och 
tiden från kontakt till placering gick fort.  

3.2 Kartläggningsprocessen 

Socialnämnden får inte, enligt 6 kap. 6 § SoL, placera ett barn i familjehem 

utan att förhållandena i hemmet är utredda av socialnämnden. 

Kommunerna har således det yttersta ansvaret för att bedöma 

familjehemmens allmänna förutsättningar att bli familjehem genom en så 

kallad grundutredning (4 kap 1§ SOSFS 2012:11) samt bedöma 

familjehemmets resurser i förhållande till ett specifikt barns behov (5 kap 1 

§ SOSFS 2012:11). Att utreda familjehem hör till den myndighetsutövning 

som socialtjänsten inte får lämna ifrån sig. Flera nationella utredningar har 

dock påvisat brister i socialtjänstens myndighetsutövning rörande 

familjehemsplacerade barn (IVO, 2017; Vårdanalys, 2016). Exempelvis 
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visade IVO i en granskning att 21 av 22 kommuner brast i sin 

myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. Det handlade 

bland annat om bristfälliga och ibland obefintliga familjehemsutredningar 

samt att barn och familjehem inte matchades med varandra. Att utredningar 

saknades var särskilt påtagligt när socialtjänsten hade anlitat 

konsulentstödda familjehem (IVO, 2017). 

GFO går inte att likställa vid ett konsulentföretag men är heller inte en 

myndighet, utan arbetar på uppdrag av de fem kommunerna och är 

organisatoriskt förlagt till Kommunförbundet Västernorrland. Det innebär 

att organisationen inte har mandat att bedriva myndighetsutövning 

(Jacobsson Lund, 2017). GFO ska rekrytera familjehem och kontrollera 

deras allmänna lämplighet genom en så kallad kartläggning, men 

kommunerna ska ansvara för att utreda familjehemmets lämplighet att ta 

emot ett visst barn (Riktlinjer GFO, 190101). I den här utvärderingen har vi 

frågat familjehemmen om GFO:s kartläggning, kommunernas utredning och 

matchning.  

3.2.1 Familjerna är nöjda med kartläggningen men begreppen förvirrar 

Fyra familjer har sin första erfarenhet av familje- och jourhemsuppdraget 

genom GFO och anser att GFO:s kartläggning var gedigen, bra, intressant 

och/eller djupgående. En av dessa familjer svarar nej på frågan om familjen 
även har utretts av kommunen. 

Det var ju spännande frågeställningar som kom som man kanske 

inte hade tänkt på. Men jag tyckte att den [kartläggningen] var bra 

på så sätt att den var ju dels att man sitter öga mot öga och inte 

fyller i några papper och grejer, utan det var ju en öppen 

diskussion och det tyckte jag var bra. Sen vet jag inte, jag tyckte 

att den var bra helt enkelt. Den var ingående men samtidigt inte 

in på små detaljer så, utan jag tror att de fick den information som 

de behövde och vi fick den information vi behövde. (Familjehem) 

En familj har inte kartlagts av GFO då de enbart har stöd via GFO och 

resterande familjer har genomgått en uppdaterad kartläggning av GFO efter 

att ha haft olika typer av uppdrag tidigare; kontakt-, jour- och 

familjehemsuppdrag hos en kommun eller privat aktör. En av dessa 

familjehemsföräldrar uppger att de först utreddes av privat aktör, att GFO 

sedan uppdaterade den utredningen och att socialtjänsten kom på ett 

hembesök och sammanfattade men att de gick mycket på den tidigare 

utredningen. En annan uppger att GFO genomförde utredningen och att 

socialtjänsten har underlag från GFO som de tittar i. En tredje menar att 

GFO gjorde kartläggningen, att socialtjänsten tog kontakt och att GFO sedan 

skrev ”en jättelång rapport” (familjehem). Att två familjer säger att GFO:s 
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kartläggning har legat till grund för placeringen och att det verkar råda en 

viss förvirring kring utrednings- och kartläggningsprocesserna och vem 

som har gjort vad antyder ett framtida behov av tydlighet när det kommer 

till kartläggnings- och utredningsförfarandet. 

3.2.2 Välfungerande matchningar 

Bristen på familjehem kan medföra kvalitetsmässiga förluster. Bland annat 

leder den till att matchningen mellan barn och familjehem inte alltid blir bra 

(Eklöf & Långström, 2016; Zeijlmans, 2019). Under intervjuerna har vi 

frågat jour- och familjehemmen hur de har upplevt matchningen. De flesta 

anser att den har fungerat bra. Familjehemmen uppger att matchningen har 

baserats på deras önskemål om barnets ålder (merparten har önskat små 

barn) och familjehemsföräldrarnas erfarenhet. Utan att det varit en fråga 

som ställts lyfter två familjer att matchningen även verkar ha fungerat väl 
för barnen. 

3.2.3 Snabba processer 

Fyra av tio intervjuade familjer uppger att processen med kartläggning och 

matchning och slutligen placering gick fort. I ett par fall tog det bara några 

veckor från första kontakt innan ett barn hade placerats. En 

familjehemsförälder berättar om processen så här: 

Det gick fort egentligen, jag vet att min fru hade läst nånting på 

webben och vi pratade lite grann och beslutade att ta kontakt med 

GFO för information, hur man gör och vad man ska fullfölja och 

sådär […] egentligen det gick ju så snabbt, det tog ju bara en vecka, 

alltså en riktigt jobbig vecka, och sedan var vi certifierade. Först 

informationsmöte, sen hade vi en gemensam intervju som pågick 

två tre timmar, sen hade min fru en egen intervju, sen hade jag en 

egen intervju, och sen en intervju till kanske, och sen var vi klara. 

Och förslaget kom kanske två tre veckor efter, jättekort tid. 

(Familjehem) 

Ingen har kommenterat att GFO:s kartläggning har dragit ut på tiden. 

3.3 Grund- och fortbildning 

Sedan den 1 januari 2013 ska kommunerna erbjuda familjehem utbildning. 

Samma år kom grundutbildningsmaterialet Ett hem att växa i som över tid 

har reviderats utifrån uppdaterad lagstiftning och forskning 

(Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen menar att forskning indikerar att 

grundutbildning tillsammans med handledning och fortbildning under en 

pågående placering är viktiga för utfallet av vården (Socialstyrelsen, 2012), 
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samtidigt som SBU konstaterat i en rapport att det saknas studier som 

utvärderat utbildningar av blivande familjehem och hur dessa påverkat 

utfallet för familjehemsplacerade barn (SBU, 2017, se även Bergström et al, 

2020). 

GFO erbjuder utöver grundutbildningen Ett hem att växa i även 

fortbildningen Traumamedveten omsorg (TMO). På grund av covid19-

pandemins utbrott i mars 2020 fick två planerade utbildningstillfällen för 

grundutbildningen ställas in. GFO erbjuder nu utbildningen digitalt. Under 

2019 och 2020 har GFO utbildat 24 familjer i Ett hem att växa i. Under 2019 

utbildades främst familjehem med pågående placering som kommunerna 

inte hunnit/kunnat erbjuda utbildningen (Verksamhetschef GFO, e-post 

2021-05-27). Enligt den senaste uppgiften, som även inbegriper 

utbildningar som har hållits 2021, har GFO sammanlagt grundutbildat 47 

familjer (Verksamhetschef GFO, e-post 2021-07-21). 

3.3.1 Pandemiläge och tidsbrist har medfört att alla inte gått 

grundutbildningen 

Under intervjuerna med jour- och familjehem har vi ställt frågor om grund- 

och fortbildningen. Fyra av de tio intervjuade familjerna har ännu inte 

genomgått grundutbildningen Ett hem att växa i trots att de har barn 

placerade. Detta speglar situationen för de 49 familje- och jourhem som 

blev tillfrågade att ingå i utvärderingen, där ca 35 % ännu inte har 

genomgått utbildningen trots att de har placeringar (Verksamhetschef GFO, 
e-post 2021-06-17). 

Sex av tio har genomgått grundutbildningen; tre hos GFO, tre hos 

kommun eller privat aktör. En av de intervjuade har även genomgått 

fortbildningen TMO hos GFO. 

Inställningen till utbildning varierar bland jour- och familjehemmen. En 

del menar att det är viktigt med utbildning, andra som inte har gått 

grundutbildningen lyfter istället fram att erfarenheter från egna barn eller 

tidigare placeringar kan väga tyngre. Det verkar överlag svårt för familjerna 

att få tid att gå utbildningar. Många har erbjudits grund- och fortbildning 

men har inte hunnit gå. En familjehemsförälder som inte har gått 

grundutbildningen trots att ett placerat barn bor hos dem säger att det inte 

spelar någon roll att de inte har gått grundutbildningen eftersom hen menar 

att de vet hur det fungerar. På frågan om de har gått någon utbildning 

svarar hen att de har ”erfarenhet från våra andra barn som vi har fostrat” 

(familjehem). 
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3.3.2 Nyttan med utbildning 

De som har gått utbildningen menar att det är bra att få en förståelse för 

varför biologiska föräldrar är viktiga men även att det är viktigt att möta 

andra jour- och familjehem för att diskutera. De intervjuade familjerna 

efterfrågar fortbildning i kultur och hederskultur, fördjupning i lagrummen 
(SoL och LVU) och kunskap om frivilligplaceringar och vad det innebär. 

3.4 Familjehemmen om GFO:s stöd 

I Socialstyrelsens (2012) rapport Oplanerade avbrott i 

familjehemsplaceringar av yngre barn och långvarigt placerade barn är en av 

de huvudsakliga slutsatserna att stödet till både familjehem och placerade 

barn behöver bli bättre, vilket även har påtalats i senare rapporter (SBU, 

2017). 

GFO erbjuder en rad olika individuella insatser utifrån familjehemmens 

behov men insatserna ska endast ges efter remiss från kommunen. Det är 

familjehemssekreteraren som ger GFO uppdraget i samråd med 

familjehemmet. Familjehemssekreteraren aktualiserar en insats genom att 

kontakta GFO via telefon och göra en skriftlig uppdragsbeställning i Project 

Companion. Följande meny av insatser finns tillgängliga på GFO: 

handledning individuellt eller i grupp; nätverksträffar; uppstartsstöd som 

utformas individuellt efter behov men som innebär daglig kontakt med 

familjehemmet i två veckor och fysiska träffar vid behov; extra stödbehov 

som kan erbjudas när socialtjänsten inledningsvis redan vet att de finns ett 

stort stödbehov; 24/7 som innebär att familjehem kan erbjudas stöd 

utanför kontorstid under ett begränsat antal dagar; samt nätverksfamilj 

(Individuellt stöd från GFO, upprättat 2019-12-10). Därutöver startade ett 

mentorsprogram 2020. 

Totalt har 13 familjer haft individuella stödinsatser via GFO. Under 2019 

hade en stödinsats genomförts och under 2020 hade 12 familjer ingått i 

anpassade stödaktiviteter. Utöver det har 10 familjer varit anslutna till 

mentorsprogrammet (Verksamhetsberättelse 2019; Årssammanställning 

kvartalsrapporter, 2020; Verksamhetschef GFO, e-post 2021-07-21). Vad vi 

har kunnat utläsa från de skriftliga underlagen har ett begränsat antal 

stödinsatser från menyn hittills genomförts vilket kan bero på flera saker 

som att GFO befunnit sig i en uppstartsprocess, att behoven inte har funnits 

samt att pandemin har begränsat vad som kunnat erbjudas. Under 

intervjuerna med jour-och familjehem ställde vi specifika frågor om 

nätverksträffarna men inte om de andra insatserna på insatsmenyn, 

eftersom vi velat fånga hur jour- och familjehemmen själva beskriver det 
stöd som de har erbjudits. 
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3.4.1 Begreppet stöd är otydligt 

Under intervjuerna med jour- och familjehem har vi frågat hur de har 

upplevt stödet från GFO och om de saknar något. Begreppet stöd har 

framstått som otydligt eftersom det kan betyda olika saker. Det är inte alltid 

som familjehemmen, GFO eller socialtjänsten menar samma sak när 

begreppet används. Både jour- och familjehemmen tenderar att använda 

det i mer vardaglig bemärkelse som att ha någon att ringa och 

fråga/diskutera med. En familjehemsförälder som är väldigt nöjd med GFO 
ger berättar så här apropå frågan hur hen har upplevt stödet från GFO: 

Jättefint och bra stöd, det är därför jag säger att de har nog gjort 

mer än de ska göra. Just med stöd för dit har jag kunnat ringt med 

funderingar […] ja hur gör jag det här, och vem ska göra det här? 

Å ja, jag har alltid fått bra stöd och bra kontakt och man har aldrig 

känt sig jobbig så där som man kan göra i kommunerna. 

(Familjehem) 

3.4.2 Nätverksträffarna är uppskattade  

Samtliga familje- och jourhem som deltar i utvärderingen säger sig vara en 

del av nätverken som har etablerats lokalt genom GFO. Majoriteten önskar 

fler nätverksträffar med andra jour- och familjehem men är medvetna om 

att covid-19-pandemin har medfört vissa begränsningar. Många anser att 

det är viktigt för såväl föräldrar som barn att kunna mötas och diskutera. 

För familjehemsföräldrar är det en möjlighet att diskutera svårigheter och 

utbyta erfarenheter, för barn är det bra att se att det finns andra barn i 

samma situationer. En familjehemsförälder menar dock att 

nätverksträffarna som under covid-19 pandemin har genomförts digitalt 

har inneburit att alla inte kommer till tals och att närverksträffarna inte har 

tillfört så mycket, vilket hen säger är en upplevelse som delas även av 

andra. En del familjehem påstås ta kommandot och pratar om sina 

bekymmer. 

3.4.3 De flesta är nöjda med stödet som GFO erbjuder 

Två av de tio familjer som deltar i utvärderingen har haft individuella 

insatser via GFO. Familjerna är nöjda med detta stöd och den ena 

familjehemsföräldern säger att det har varit ”livsviktigt” (familjehem). 
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Familjehemsföräldern i den andra familjen lyfter fram att stödet blir en 

utbildning där man ges möjlighet att diskutera problem och frågor. 

Alla familje- och jourhem utom ett är väldigt nöjda med GFO. 

Familjehemsföräldern som inte är nöjd hade väntat sig mer och en annan 

typ av stöd än det som erbjuds idag, nämligen avlastning. Bland de som är 

nöjda lyfts GFO:s tillgänglighet och bemötande fram som positivt. Det är i 

första hand det vardagliga stödet och kontakten som nämns. En 

familjehemsförälder säger exempelvis att ”De har ju funnits där hela tiden 

tycker jag […] jag har ju inte daglig kontakt, kanske inte en gång i månaden 

heller, men de finns ju där om det skulle dyka upp någonting; men gud vad 

hände här, hur gör jag? Då finns dom ju liksom” (Familjehem). En 

jourhemsförälder svarar på frågan vilka förväntningar hen har på GFO och 
säger att 

Ja förväntningar, alltså nu funkar det så himla bra med GFO och 

jag menar utifrån det som jag sitter i idag känner jag ett så otroligt 

bra stöd. Jag kan liksom inte säga nåt annat än att förväntningarna 

är ju att de ska återkoppla när man behöver det. Att det är dom 

som så att säga lyssnar på en när man har bekymmer och tar då 

diskussioner med soc och det gör dom när jag upplever att det 

inte funkar. De [GFO] är oerhört intresserade av hur vi mår, hur 

vi orkar, om de placeringar vi har funkar ehm, så att det känns 

väldigt bra. (Jourhem) 

3.4.4 Familjer vill ha fortsatt kontakt med GFO efter placering 

Två familjer lyfter emellertid att de tappat kontakt med GFO efter placering 

vilket de verkar uppleva som negativt. En familjehemsförälder säger: 

Jag skulle önska mer, det jag tyckte var konstigt var att vi gick in i 

GFO men så tappade vi kontakten. Har ju ingen kontakt just nu, 

trots att det är min uppdragsgivare. Det blev struligt, GFO ger 

uppdrag men socialen styr. (Familjehem) 

Citatet visar på ett centralt problem som flera intervjuade familjehem 

vittnar om, nämligen att det uppfattas som att GFO ger uppdrag och visst 

stöd men det är socialtjänsten som fattar beslut, har inflytande över och 

styr hur uppdraget sedan genomförs. Det tyder på att det finns en oklarhet 
kring GFO:s roll och vem som är familjehemmens uppdragsgivare.  

3.4.5 Jour- och familjehemmen är kritiska till kommunernas socialtjänst 

Av tio intervjuade jour- och familjehem lyfte sju kritik mot kommunernas 

socialtjänst, utan att detta varit en specifik fråga under intervjuerna. I 

huvudsak pekar man på brister i det vardagliga stödet, som kommunerna 

Alltså för oss 

har ju stödet 

[från GFO] varit 

livsviktigt. För 

överlevnad, det 

har varit 

fantastiskt. 

(Familjehem) 
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enligt riktlinjerna ska erbjuda familjerna (Riktlinjer för GFO, 190101). De 

flesta är eniga om att socialtjänsten har ont om tid både för kontakt med 

familjerna och barnen men också för att ge tillräcklig information, 

exempelvis om barnen som placeras.  

Ett annat centralt drag i familjehemmens berättelser är upplevelsen av 

brist på förståelse för familjehemmens situation. En familjehemsförälder 

upplevde exempelvis att hens känslor inte togs på allvar av 

familjehemssekreteraren och upplevde heller inget stöd i hur hen skulle 

komma in i och förhålla sig till det nya familjehemsuppdraget (Familjehem). 

Andra exempel från intervjuerna där jour- och familjehemmen menar att 

socialtjänstens uppdrag brister är att umgängesplaner kommer för sent, att 

man inte ser barnens behov samt att de är svåra att få tag på vilket 

exempelvis leder till att jour- och familjehem upplever att de behöver tjata 

till sig möten. 

Umgänget med barnets biologiska föräldrar är också en utmaning som 

hälften av jour- och familjehemmen lyfter som en problematik. Man har 

saknat socialtjänstens stöd och är missnöjd med ”den starka föräldrarätten” 

i lagstiftningen. En familjehemsförälder, som genomgick utbildning efter 

placering, uttrycker att hen inte fick tillräckligt med information om vad 

uppdraget innebar före och i samband med placering och att det därför blev 

jobbigt med umgängesfrågan eftersom hen fick veta att hen eventuellt 
skulle behöva träffa de biologiska föräldrarna varje dag: 

Jag visste knappt skillnaden mellan en frivillig placering och ett 

LVU. Eftersom vi inte hade gått någon utbildning så hade jag 

liksom inte fått den här informationen […] Och så just det här att 

de [socialtjänsten, vår anmärkning] menade när jag sa det liksom 

att vi då, våran familj, hur ska det fungera om vi ska ha umgänge 

med föräldrarna varje dag, vi måste ju tänka på de andra barnen 

och liksom eh nej men det ingick i vårt uppdrag var det svar som 

vi fick. (Familjehem) 

Personen vände sig därför till GFO för stöd, vilket hen upplever att hen fick 

och citatet är ett av flera exempel på hur familjehem har valt att vända sig 

till GFO om de inte fått svar och stöd från socialtjänsten. Det tycks som att 

GFO:s strategi att rekrytera och behålla familjehem genom tillgängligt 

bemötande har skapat vissa förväntningar som socialtjänsten inte har 

möjlighet att leva upp till. Den relation som byggs mellan GFO och jour- och 

familjehem under rekryterings- och kartläggningsprocessen behöver 

överföras till och även inkludera socialtjänstens familjehemssekreterare. 

Det är inte lätt 

att få tag på 

socialtjänsten, 

jag vill inte 

prata illa om 

dom, de har ju 

fullt upp men 

det är lättare att 

få tag på GFO. 

(Familjehem) 
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3.5 Förväntningar på GFO och förbättringsförslag 

De flesta familjerna som har deltagit i utvärderingen är nöjda med GFO och 

ser GFO som ett lyft i jämförelse med hur jour- och familjehemsuppdrag åt 

kommuner har fungerat tidigare. De anser att GFO lever upp till deras 

förväntningar och gör mer än de behöver. Vissa anser att GFO borde få mer 

på ’sitt bord’, exempelvis att de har fortsatt kontakt med familjehemmen 

under placering. Andra har sagt att de tycker att GFO ska ta över mer från 

kommunerna och att GFO borde få mandat att styra upp arbetet i 

kommunerna. En familjehemsförälder menar emellertid att GFO har gett en 

förskönande bild av vad de kan erbjuda och hade förväntat sig avlastning 

och förmåner som finns hos privata aktörer. Att det inte blev så upplevs 

som en stor brist. Här kommer även ersättningsfrågan in. Ett familjehem 

har uppgett att deras ersättning försämrats sedan de fick uppdrag från GFO. 

Kommunen ska ha förklarat att ersättningar till familjehem i och med GFO 

skulle enhetliggöras, vilket gjorde att familjen gick miste om förmåner som 
de förhandlat fram tidigare. 
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4 Resultat från intervjuerna med chefer och 

medarbetare på GFO och i kommunerna 

Vi har intervjuat sju personer på GFO (verksamhetschef, kommunikatör och 

familjehemssamordnare) samt 13 personer i kommunerna Örnsköldsvik, 

Sollefteå, Ånge, Kramfors och Härnösand (enhetschefer samt teamledare, 

familjehemsrekryterare och familjehemssekreterare). Fortsättningsvis 

nämns samtliga personer förutom cheferna som medarbetare på GFO och i 

kommunerna. Genomgången av resultaten presenteras med fokus på 

frågorna som ingick i uppdragsbeskrivningen för utvärderingen:  

• Vilka utmaningar har kommunerna och GFO upplevt sedan starten? 

Hur har dessa bemötts?  

• Hur har samverkan mellan GFO och kommunerna fungerat?  

• Hur fungerar kommunikationen?  

• Finns en samsyn kring hur ansvar ska fördelas och hur situationer 

ska lösas?  

Enligt uppdragsbeskrivningen skulle fokus i utvärderingen ligga på GFO 

som organisation, på samverkan med kommunerna samt kommunernas 

förutsättningar att ta ansvar för sin del av måluppfyllnaden. Vi ser det 

därför som betydelsefullt för den fortsatta läsningen att presentera 

riktlinjerna gällande samarbetet mellan kommunerna och GFO (Riktlinjer 

för GFO, 190101). Enligt riktlinjerna fördelas ansvarsområdena på följande 
sätt: 

 
GFO:s ansvar Kommunernas ansvar 

Rekrytering Underlätta rekrytering 

Kontrollera familjehemmens 

allmänna lämplighet 

Utreda barnet och ta beslut 

om insatsform 

Administrera och uppdatera 

en gemensam 

familjehemsbank  

Presentation av behov av 

familjehem till GFO 

Erbjuda familjehem för 

matchning vid behov  

Utreda familjehemmets 

lämplighet att ta emot ett 

visst barn 

Stöd till familjehem med 

placering 

Skriva avtal med 

familjehemmet 

Kontraktera och handha 

jourhem 

Handlägga barnets placering 
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Verka för att verksamheten 

följs upp 

Handlägga och ge stöd till 

familjehemmet under 

placeringen 

  Bidra till uppföljning av 

verksamheten  

 
Det är mot bakgrund av dessa riktlinjer som tydliggör ansvars- och 

samverkansområden som vi nu presenterar resultaten från intervjuerna 

med chefer och medarbetare på GFO och i kommunerna. Resultaten 

presenteras under rubrikerna organisatoriska utmaningar, utmaningar i 

samverkan, utmaningar i rekryteringsprocessen, kartläggning och 

matchning samt utbildning och stöd. 

4.1 Organisatoriska utmaningar  

4.1.1 Hög personalomsättning på GFO 

I organisationsförslaget för GFO identifieras svårigheter att rekrytera 

medarbetare som en risk i skapandet av en länsgemensam organisation. 

Här betonas främst svårigheten i att genomföra en stor rekryteringsinsats 

och att rekrytera många samtidigt (Jacobsson Lund, 2017). Av GFO:s 

underlag för verksamhetsberättelse 2020 framgår det att tre medarbetare 

på GFO avslutade sina anställningar, några efter kort tjänstgöringstid. 

Denna information säger inte mycket om risken som betonades i 

organisationsförslaget men indikerar en utmaning att behålla personal och 

uppnå en stabil arbetsgrupp i en länsgemensam organisation. GFO:s 

verksamhetschef påtalar att rekryteringen av medarbetare har varit en stor 

utmaning eftersom det är speciellt att komma från socialtjänsten till en 

organisation som inte är en myndighet. Det innebär att man hamnar en bit 

från det sociala arbete man är van vid. Utmaningen beskrivs i första hand ha 

varit att förankra hos potentiella medarbetare vad GFO är för organisation 

och vad det innebär att tacka ja till en tjänst på GFO.  

En medarbetare på GFO framhåller att personalomsättningen leder till 

att det blir rörigt, att man tvingas till nya omtag hela tiden och tappar fart. 

Den höga personalomsättningen på GFO har även påtalats av fem 

medarbetare och chefer i kommunerna. En kommunmedarbetare uttryckte 

att ”en svårighet är personalomsättningen på GFO, man vet inte alltid vem 

man ska vända sig till. De har även tillgänglighetsveckor, olika personer 

olika veckor, så tar någon annan tar vid och där brister det då vi får upprepa 

oss […] Det är utmattande”. (Medarbetare kommun). Det finns alltså en 
önskan om en mer stabil arbetsgrupp på GFO från båda håll. 
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4.1.2 Personalneddragningar i kommunerna 

I organisationsförslaget angavs att en konsekvens av en länsgemensam 

organisation kan bli att tjänster behöver göras om inom kommuner om GFO 

tar över de uppgifter som medarbetare har haft större del av sin tjänst 

uppbyggd kring. Men i förslaget påtalades att de flesta medarbetare har haft 

dessa arbetsuppgifter som en mindre del av sin tjänst och att de har haft 

svårt att hinna med dessa. Därför betonades att en omorganisation borde 

skapa förutsättningar för medarbetare att hinna med de arbetsuppgifter 
som stannar i den kommunala organisationen (Jacobsson Lund, 2017). 

Under intervjuerna har fem kommunmedarbetare och chefer berättat att 

tjänster inom barn och familj på socialtjänsten har tagits bort i två 

kommuner sedan GFO inrättades. Det är inte helt uppenbart varför, men en 

chef nämner att GFO inhämtar mycket information om familjehemmen 

genom sina kartläggningar och att det därför skulle gå bra med en 

familjehemssekreterare mindre än tidigare. Att kommunerna numera har 

färre familjehemssekreterare upplevs emellertid som stressigt. En 

kommunmedarbetare menar exempelvis att hen inte har arbetstiden som 

krävs för att kunna ge det stöd som hen önskar till familjehem vilket 

upplevs som ”tungt” (Medarbetare kommun). En chef kritiserar 

personalneddragningarna i andra kommuner och säger att de kommunerna 

har sett sin chans att dra ner på tjänster. Denna chef framhåller att detta är 

fel eftersom syftet var att kommunernas familjehemssekreterare skulle få 

mer tid till det de behöver göra, nämligen att ge mer stöd.  

4.1.3 Uppstartsprocessen utifrån två perspektiv 

En annan utmaning är kopplad till att starta upp en organisation och 

befinna sig i en utvecklingsprocess under en längre tid. GFO:s medarbetare 

anser att GFO har kommit långt i processen men påtalar att man har behövt 

prioritera gällande målen. En medarbetare säger att:  

Vi har inte kunnat jobba med alla mål samtidigt utan vi har ju 

liksom tagit ett mål i taget. Fastän alla känns lika viktiga så har vi 

ju ändå fått göra en prioritering av målen där jourhem då var 

bland de första som klev på första juli 2019 och så sen så har det 

ju varit prio på kartläggning och rekrytering för att sen då kliva in 

på utbildning. Det andra har ju kommit senare men det här var 

ändå det primära som vi började med (Medarbetare GFO). 

Det har även varit fokus på att hitta arbetssätt och rutiner, och GFO-

medarbetare önskar därför att ta ett steg tillbaka och stabilisera de olika 

delarna.  
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Fem kommunmedarbetare har tvärtom uttryckt att GFO inte har kommit 

så långt som man hade förväntat sig. Andra har sagt att de har förståelse för 

att det tar tid att starta upp en sådan här organisation. En 

kommunmedarbetare säger att de inte har fått det de behövde, det vill säga 

fler familjehem, och att hen har därför ändrat sin uppfattning om vilket 

verksamhetsmål som bör prioriteras: ”stödet och utbildningarna känns nu 
viktigast” (Medarbetare kommun).  

Analyser av intervjuerna visar alltså att det finns olika förväntningar på 

processen och hur långt man tycker att GFO borde ha kommit vid det här 

laget. Tre medarbetare på GFO nämner att det kan bli en stressfaktor att 

tvingas förhålla sig till kommunernas olika förväntningar. En chef på 

kommun berättade att kommunerna inte alltid har haft samma riktning, att 

man har fastnat i saker samt att man, när det blev skarpt läge, började lägga 

över allt fler saker på GFO. Denna iakttagelse stämmer väl överens med det 
som GFO-medarbetarna har uppgett. 

4.2 Utmaningar i samverkan 

I Riktlinjerna för GFO anges att en god samverkan mellan parterna är en 

förutsättning för att GFO ska kunna uppnå effektmålen och att samtliga 

parter har ansvar för en fungerande samverkan. Kommunikationen ska i 

första hand ske mellan kontaktpersoner inom GFO och kommunerna. 

Strategiska frågor kring samverkan ska diskuteras av verksamhetens 

styrgrupp som utgörs av IFO-cheferna i de deltagande kommunerna. Även 

eventuella problem i samverkan ska lyftas i styrgruppen.  

4.2.1 Samverkan fungerar på ett övergripande plan 

Under intervjuerna för den här utvärderingen berättar medarbetare på GFO 

och i kommunerna att samverkan har fungerat bra på ett övergripande 

plan. Från GFO:s perspektiv påtalas till exempel att det finns en god anda, 

att man tar lärdom av varandra och utvecklar lösningar när det behövs. 

Kommunmedarbetare berättar att det oftast är tydligt vem som ska göra 

vad eftersom många saker är lagstyrda. Chefer och kommunmedarbetare 

framhåller även att det sällan är ett problem att lyfta saker med GFO. Nedan 

presenteras utmaningarna som är relaterade till samarbetet och 

samverkan. 

4.2.2 Behovet av en tydligare informations- och kommunikationskedja 

I organisationsförslaget för GFO betonades att det var viktigt att genomföra 

en strategisk implementeringsprocess för att minska riskerna för bland 

annat missnöje inom de kommunala organisationerna. Det beskrevs även 
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som viktigt att socialcheferna stöttade implementeringsprocessen med 

hjälp av strategisk kommunikation (Jacobsson Lund, 2017).  

Informations- och kommunikationskedjorna nämns av medarbetare på 

både GFO och i kommunerna som en utmaning för samverkan. Exempelvis 

anses att kommunikationskedjan så som den ser ut idag inte banar väg för 

ett smidigt samarbete. Kommunmedarbetare menar att informationsdelen 

och hur information ska nå ner i organisationen behöver förbättras. Man 

önskar en tydligare dialog kring riktlinjer och att handläggarna skulle få 

mer information om GFO och kedjan. På frågan om vilken som är den 

största utmaningen i det gemensamma arbetet svarar en 

kommunmedarbetare att: 

GFO är jättebra på att informera men jag skulle säga att den här 

informationsdelen och sen hur det går ner i vår organisation och 

hur det ska nå medarbetare det tycker jag faktiskt är en utmaning 

[…] Alltså chefen på GFO håller i möten med styrgruppen och sen 

har hon möten med enhetscheferna och sen med 

familjehemssekreterarna och då blir det ju såhär. Den här gången, 

om man har frågor eller någonting sånt, nu brukar det oftast 

komma fram, men det är ganska lång kommunikationsväg där. 

Sen ska ju då våra enhetschefer, tänker jag, också ha ett gott 

samarbete och förmedla till alla sina grupper. Och det är väl det 

som, i alla fall nu, jag tycker nog att det skulle behöva förbättras. 

Det finns inget givet forum i min organisation där jag kan 

förmedla all information som behöver förmedlas till 

barnsekreterarna och så. (Medarbetare kommun) 

Citatet påvisar att det som efterfrågas dels är en tydligare övergripande 

kommunikationskedja, dels ett tydligare forum för kommunikation i de 

interna organisationerna. Avslutningsvis upplever två medarbetare på 

kommunerna att de har fått mycket överflödig information via e-post från 

GFO och har nämnt e-post som skickas ut regelbundet med information från 

Socialstyrelsen. 

4.2.3 Det råder otydlighet i detaljfrågor 

I organisationsförslaget för GFO beskrivs utmaningen med ytterligare en 

organisation som ska ha kontakt med familjehemmen och att det riskerar 

att leda till förvirring om vad som gäller. Därför betonas vikten av tydlig 

skriftlig information och en samsyn kring vem som ansvarar för vad för att 

det ska bli tydligt för familjehemmen vilken part de än talar med (Jacobsson 
Lund, 2017). 
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Medarbetare på både GFO och i kommunerna är eniga om att många 

delar av ansvarsfördelningen i samarbetet fungerar bra, till exempel vad 

som bör ske om man upptäcker att ett barn far illa eller om ett familjehem 

inte klarar av sitt uppdrag. De betonar emellertid att det kan vara otydligt 

för familjehemmen vem som ansvarar för vad och att det för dem själva 

stundtals finns en del oklarheter i ansvarsfördelningen när det kommer till 

detaljer. Som exempel uppges vem som ansvarar för att samtala med 

familjehemmen om ersättning och vem som ska kontakta ett familjehem om 

kommunen inte vill matcha familjehemmet med ett specifikt barn. Detta 

påtalades även av ett familjehem som menar att återkopplingen brast då 

barnet som familjehemmet lämnats som förslag till placerades i ett annat 

familjehem. Den tilltänkta familjen fick besked om detta först efter att själva 
ha tagit kontakt.  

4.2.4 En ökad administrativ tyngd 

Åtta av 13 kommunmedarbetare lyfter att GFO inneburit en ökad 

administrativ belastning. Man menar att det är mer arbete idag och att det 

var enklare tidigare. En person säger att ”GFO bygger upp en organisation 

som är för byråkratisk och krånglig” (Medarbetare kommun). Personen 

uppger att det har blivit mer att fylla i vilket gör att arbetet upplevs som 

mer administrativt än tidigare. Även om många visar en generell förståelse 

för betydelsen av de administrativa delarna så upplever flera 

kommunmedarbetare att det är krångligare och tidsmässigt mer krävande 

idag än tidigare. Det kan vara svårt att förhålla sig till när man redan 

upplever tidsbrist för att utföra arbetssysslor på ett önskvärt sätt. En 

kommunmedarbetare påtalar att alla dokument som behöver fyllas skapar 

stress eftersom personen inte anser sig ha tid att hinna med allt. En chef 

påtalar att medarbetarna har ”suckat för det blir för mycket dokument” 

(Chef kommun). Specifika administrativa komponenter som lyfts fram som 

krångliga är remissförfarandet och den digitala plattformen Project 
companion. 

4.2.5 Det är svårt att skapa tillit och förtroende 

En organisation utgörs inte enbart av dess riktlinjer och regelverk utan 

bygger även på medarbetares inställning och hållning eftersom vardagens 

arbete håller samman organisationens praktik och tanken om den 

(Svensson, 2013). En utmaning som framkom i intervjuerna är att skapa 

förtroende för och tillit till organisationen. Två medarbetare på GFO 

beskriver det som en stor utmaning att skapa ett gemensamt vi. En annan 

medarbetare på GFO menar att förtroendet för GFO varierar mellan 

kommunerna. Denna uppfattning återkommer i kommunmedarbetarnas 

berättelser, en menar att hen har fått ”sälja in” GFO till andra medarbetare, 
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exempelvis barnsekreterarna, som har varit skeptiskt inställda till idén med 

GFO. En annan kommunmedarbetare menar att hen inte känner sig som en 

del av GFO och en tredje nämner att hen upplever att kommunen blir 

ifrågasatt och tillsagd vad de ska göra vilket gör att GFO upplevs som en 
överorganisation.  

De upplevda svårigheterna återfinns även i andra samverkansprojekt 

som visar att grunden för ett bra samarbete mellan kommuner och en 

gemensam familjehemsorganisation handlar om att undvika en vi och dom-

känsla genom att utveckla tillit och respekt för varandra (se exempelvis 
Eriksson, 2020). 

4.2.6 Besvikelsen över att saker inte blev som planerat 

I organisationsförslaget ingick ytterligare två kommuner än de som sedan 

blev en del av GFO (Jacobsson Lund, 2017). Det sista temat på utmaningar i 

samverkan som vi har noterat är besvikelsen över att dessa kommuner, 

Sundsvall och Timrå, inte blev en del av GFO. Fyra kommunmedarbetare har 

uttryckt sin besvikelse som också verkar ha påverkat deras syn på GFO och 
att förutsättningarna för samarbetet förändrades. En medarbetare säger att: 

Från första början så såg ju inte GFO:s uppdrag ut så som det gör 

idag. Det var ju mer fokus på rekrytering och att Sundsvall skulle 

vara med. Vi, jag och en kollega, såg ju det som en jättemöjlighet 

att nu kommer vi bli sju starka kommuner som kan marknadsföra 

oss utåt. Så hoppade Sundsvall, som är den största kommunen, de 

hoppade av, vilket gör att det hamnade ett stort ansvar på oss att 

bidra med det vi redan hade. Och det har ju irriterat många att vi 

har fått lämna ifrån oss dokument som vi har skapat, sätt att 

arbeta. Att dela med oss, såklart gör man det men när man inte får 

något tillbaka. (Medarbetare kommun) 

Citatet ovan signalerar en frustration över att som ”större” kommun 

uppleva ett större ansvar i samarbetet. Det leder oss vidare till nästa 
utmaning i samverkan. 

4.2.7 Obalans i förutsättningar skapar friktioner  

Vi har noterat att det finns en obalans i förutsättningar för samverkan i 

respektive kommun. GFO:s medarbetare menar att kommunerna är olika 

mycket tillgängliga, det skiftar hur mycket tid som kan avsättas för 

samverkan, kommunerna har olika arbetssätt och samarbetet fungerar 

därför olika med de olika kommunerna. Kommunmedarbetare och chefer 

har framför allt påtalat tidsbrist. En kommunmedarbetare säger exempelvis 
att:  
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Mycket av rutinerna är bra men så ser ju verkligheten ut 

annorlunda i kommunen, vad man har för möjligheter och hur 

många man har på tjänsten och hur mycket tid vi kan avsätta för 

vissa saker […] Man kan alltid ha ambitioner men vad är 

realistiskt egentligen. (Medarbetare kommun) 

En annan kommunmedarbetare lyfter dilemmat som uppstått för att man 

tillsammans ska erbjuda mer än tidigare då det har slagit tillbaka på 

familjehemssekreterarna för att förväntningar på dem som genomförare 
blir högre (Medarbetare kommun). 

Vidare upplevs det som svårt att erbjuda likvärdiga villkor till 

familjehemmen med en obalans i förutsättningar. En stark rekommendation 

i organisationsförslaget var att arbeta för likvärdighet för att minska en 

snedvriden konkurrens mellan kommunerna (Jacobsson Lund, 2017) men 

det framkommer att det är en utmaning att utveckla gemensamma former 

för exempelvis ersättning och stöd. Det framkommer även att man idag gör 

rätt olika. Många medarbetare på GFO och i kommunerna har emellertid 

påtalat risken att familjehemmen ser att kommuner gör olika och att det 

borde finnas en lägstanivå för stödet som kommunerna tillhandahåller. En 
GFO-medarbetare säger att: 

Det är en av utmaningarna, att få det gemensamma, om vi ska vara 

en gemensam organisation, då gäller det ju att ha någon sorts bas 

och där är ju inte kommunerna än. Med ersättningarna är det ju 

lite enklare för det kan man ju ändå liksom, det har vi enats om så 

det är väl det minsta bekymret. Men det kan ju vara andra saker, 

som umgänge är ju väldigt svårt, och avlastningsfamiljer är också 

en sån här grej när man gör olika i våra fem kommuner. Vi skulle 

ju önska att man hade ett gemensamt tänk i det och prata om det 

med nya familjehem att är man med i GFO då har man rätt till det 

här eftersom vi inte kan konkurrera så mycket med pengar så vill 

ju vi kunna ge andra saker. (Medarbetare GFO) 

4.3 Utmaningar i rekryteringsprocessen 

Det är en stor utmaning att rekrytera familjehem och särskilt svårt att hitta 

familjehem till tonåringar och barn med beteendeproblem (Löfstrand, 

2009). Även om det har noterats att det är något enklare för privata företag 

så upplever även dessa svårigheter att rekrytera familjehem till ungdomar 

(Svensson & Kihlström, 2019). Rekryteringsproblemen förklaras med att 

det idag finns färre familjer som är villiga att ta sig an fler barn eftersom 

arbetsliv och familjeliv har förändrats, samt att de barn som placeras idag 

har större problem än tidigare (Löfstrand, 2009). Bristen på familjehem är 

emellertid en säkerhetsfråga eftersom ett litet utbud av familjehem kan 
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innebära att socialtjänsten tvingas göra avkall på kvalitet samt att barns och 

familjehemsföräldrars önskemål inte går att tillgodose (Svensson & 

Kihlström, 2019). Det här betyder att barn riskerar att inte få den vård och 

fostran som de är berättigade till samt att socialnämnder väljer andra 

vårdformer som leder till felbehandling (SOU 2015:71; Sallnäs & Wiklund, 

2017).  

Den utredning som genomfördes av FoU Västernorrland 2015 som ett 

första steg mot att föreslå en länsgemensam familjehemsorganisation 

visade att samtliga kommuner i länet upplevde svårigheter att både 

rekrytera nya och behålla erfarna familjehem. En huvudproblematik var att 

det strategiska arbetet med marknadsföring, stöd och utbildning till 

familjehem inte hade stort utrymme i de kommunala organisationerna. En 

länsgemensam organisation (GFO) som ansvarade för dessa arbetsuppgifter 

ansågs kunna ge såväl ekonomiska vinster som kvalitetsvinster för länets 

familjehemsvård. Det framkommer att en ökad rekrytering av familjehem är 

ett sätt att möta behovet av fler familjehem men att en bank med 

tillgängliga familjehem också behöver matcha behoven hos de barn som ska 

placeras (Skoog, 2016). 

För att bygga upp en gemensam familjehemsbank beslutade 

kommunerna våren 2019 att inventera sina egna familjehem som fick en 

förfrågan om att överföras till GFO. Uppskattningsvis lämnades initialt ett 

20-tal familjer över under GFO:s uppstart. Därefter har familjehem kommit 

till GFO:s bank efter att nya familjer anmält intresse och en kartläggning 

genomförts av GFO, efter att familjehem som har uppdrag i andra 

kommuner än GFO:s eller via privata aktörer har genomgått en uppdaterad 

kartläggning, efter att en GFO-kommun inventerat och lämnat över 

familjehem som kan tänka sig att ta emot fler barn, eller efter 

avslutningssamtal som genomförs vid placeringars avslut då familjehem 

som vill ta emot fler placeringar kan överföras till banken. I GFO:s bank 

finns därmed såväl oerfarna som erfarna familjehem (Verksamhetschef 
GFO, e-post 2021-06-14). 

I GFO:s familjehemsbank finns för närvarande totalt 95 familjehem, varav 

24 är tillgängliga och kan ta emot placering. Några av dessa har redan barn 

placerade hos sig, men kan ta emot fler. 22 familjer är pausade och har 

överenskommelse med GFO att GFO eller familjerna själva initierar kontakt 

inom en viss tid för att överväga om möjlighet till placering finns. 

Resterande 49 familjehem är upptagna och vill eller får inte ta emot fler 

placeringar. Från 1 juli 2019 till 31 december 2020 genomförde GFO 26 

fullständiga kartläggningar och 20 uppdateringar av befintliga familjehem. 
(Verksamhetschef GFO, e-post 2021-06-14). 
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4.3.1 Fortsatta svårigheter att rekrytera familjehem som matchar barnens 

behov 

Att hitta tillräckligt många familjer som är intresserade av och lämpade för 

att åta sig familjehemsuppdrag är något som lyfts av chefer och 

medarbetare på GFO och i kommunerna som en fortsatt svårighet i länet. 

Kommunerna rekryterar fortfarande egna familjehem och/eller vänder sig 

till konsulentföretag.  En kommunmedarbetare påtalar att kommunen 

aldrig har fått tre förslag på familjehem från GFO, som det var tänkt. Man 

tvingas därför göra kompromisser eftersom det inte alltid går att göra goda 

matchningar. Kommunmedarbetaren säger även att det saknas familjehem i 

GFO:s bank som är villiga att ta emot ungdomar. En chef säger att 

kommunen får förbise vissa områden ibland, till exempel vad barnet och 

familjehemmet har för intressen. Barnet kan ha ett stort hästintresse som 

inte får utrymme i familjehemmet. Denna problematik har även nämnts av 

medarbetare på GFO som säger att det idag finns många oerfarna 

familjehem som är begränsade i vilken målgrupp barn de kan ta hand om. 

Medarbetare såväl på GFO som i kommunerna önskar ett större urval av 

familjehem för att kunna genomföra bättre matchningar. 

Att kommuner tvingas förbise vissa områden vad gäller barnets 

intressen är problematiskt av flera anledningar, men i synnerhet då barn 

som placeras utanför det egna hemmet har rätt att komma till tals och få 

sina åsikter beaktade (SoL, 2001:453; LVU, 1990:52; Barnkonventionen, 

2018:1197). IVO:s (2017) granskning av familjehemsvården visar 

emellertid att barns synpunkter och erfarenheter inte beaktas i tillräcklig 

utsträckning av socialtjänsten, trots att barn ska ha möjlighet att säga något 

om sina preferenser vid val av vårdform vilket borde betyda att de även ska 

få delge sina åsikter om matchningen (Sallnäs & Wiklund, 2017:66). Att inte 

beakta barns åsikter i tillräcklig utsträckning eller underlåta dem att vara 

en del av beslut som rör deras placeringar och liv riskerar dessutom att få 

mer långsiktiga konsekvenser för barn i form av låg självkänsla och dåligt 

självförtroende (Leeson, 2007). Det går dock inte utifrån den här 

utvärderingen att dra slutsatsen att dessa omständigheter har försämrats i 

och med etableringen av GFO, sannolikt existerade dessa problem även 

innan. 

Några kommunmedarbetare har även påtalat att kommunerna ibland har 

fått märkliga förslag på familjehem - familjehem som ratats av kommunen 

tidigare. Andra lyfter fram att det inte alltid har fungerat med akuta 

placeringar via GFO eftersom det ibland saknats jourplatser. Såväl 

intervjuer med familjehem som med kommunmedarbetare visar att GFO 

tillfälligtvis har utökat antalet platser som kan ta emot akuta placeringar 

genom att vissa familjehem har fått sådana uppdrag och då kallas 
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akutfamilj. En kommunmedarbetare säger att ”det är inte optimalt. Jag tror 

att det blir problem med familjerna, de är inte förberedda och förstår inte 

att det är tillfälligt. Det kan även påverka de stadigvarande placeringarna” 

(Medarbetare kommun). Akutfamilj, eller som de intervjuade 

familjehemmen säger – snällhem, är en lösning som GFO har använt under 

tidsperioder då man inte har haft fulltaliga platser inom 

jourhemsverksamheten, hösten 2019 och även under våren 2021 

(Verksamhetschef GFO, möte 2021-06-14).  

Att använda befintliga familjehem även för akuta placeringar är inte 

unikt för GFO. En nyare studie visar att det råder en begreppsförvirring 

kring jourhem. Vissa kommuner har jourhem som är specifikt utredda att ta 

emot ett barn med kort varsel medan andra använder befintliga familjehem 

för dessa placeringar vilket tyder på ett samlat behov av att jourhem 

definieras tydligare i både praktik och lagstiftning (Skoog, 2021). 

4.3.2 Problemen med en gemensam familjehemsbank 

Vidare så har utmaningarna med en gemensam familjehemsbank nämnts 

under intervjuerna. Två GFO-medarbetare har uttryckt att det finns risker 

med att samla många familjehem eftersom ”det är svårt att behålla 

familjehem tillgängliga om det dröjer” (Medarbetare GFO). Risken är att 

familjehemmen kan vända sig till en annan kommun eller till en privat aktör 

om processen drar ut på tiden. Chefer och medarbetare på kommunerna 

lyfter en annan utmaning med den gemensamma familjehemsbanken. Fyra 

personer har nämnt att närhetsprincipen hotas efter inträdet i GFO 

eftersom man anlitar varandras familjehem och att barn därför behöver 

placeras i andra kommuner. Denna oro har förankring i forskning som visar 

risker med att placera barn i familjehem belägna långt från föräldrahemmet. 

Det tenderar bland annat att öka risken för sammanbrott (Sallnäs & 
Vinnerljung, 2012).  

En kommunmedarbetare lyfter avslutningsvis fram problematiken i att 

det finns kommunala skillnader i bedömningar av familjehem och att det är 

en svår fråga vem som ska göra den slutgiltiga bedömningen huruvida ett 

familjehem är lämpligt eller inte. 

4.3.3 Det råder delade meningar om rekryteringsarbetet och dess effekter 

Enligt GFO:s verksamhetsberättelse för 2020 anställdes en kommunikatör 

på halvtid i juni det året. Kommunikatörens ansvar är att hålla samman de 

relationsskapande aktiviteterna och varumärkeskommunikationen 

(Verksamhetsberättelse 2020). GFO genomför bland annat kampanjer, 

mindre annonser men erbjuder även digitala träffar där potentiella 
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familjehem inbjuds till Teamsmöten en fredag i månaden för att ställa 

frågor (Medarbetare GFO). Det finns väldigt få studier om 

familjehemsrekryteringskampanjer och deras effekter. En äldre 

internationell studie visar bland annat att framgångsrika 

rekryteringskampanjer kräver god kunskap om kommunernas behov av 

familjehem, om rekryteringsområdet, ett nära samarbete med erfarna 

familjehem samt välfungerande strategier för att hantera 

intresseanmälningar (Triseliotis, 2000).  

Medarbetare på GFO och i kommunerna lyfter fram det som positivt att 

GFO anställde en kommunikatör som kan arbeta mer strategiskt och 

genomtänkt med marknadsföring. Två personer på GFO nämner att 

rekryteringen idag är planerad och genomtänkt men att det ändå inte riktigt 

går som önskat. En medarbetare säger exempelvis att kampanjen 2020 inte 

genererade så många intresseanmälningar som man hade hoppats på 

(Medarbetare GFO). En annan säger att det är svårt att mäta effekter av 

kampanjer direkt. Mätningar måste pågå under en längre tid eftersom det 

handlar om att man sår frön som kan få människor att överväga att göra en 

livsomvändning efter en tid (Medarbetare GFO). 

På frågan om medarbetare och chefer på kommunerna uppfattar att det 

har skett en förbättring av rekryteringen av familjehem svarar tre 

medarbetare och chefer att rekryteringen har förbättrats, en menar att det 

har skett en förbättring i och med att GFO gör mer än vad kommunen kunde 

göra tidigare, två anser inte att det har skett en förbättring och fem är 

ambivalenta, de uttrycker inte nödvändigtvis att de anser att det har blivit 

sämre men inte heller bättre. 

Vidare verkar det saknas viss samsyn kring hur man bör rekrytera och 

arbeta med marknadsföring. En medarbetare på GFO berättar att hen har 

upplevt att vissa kommuner är negativt inställda gentemot viss typ av 

marknadsföring, exempelvis via sociala medier. En kommunmedarbetare 

säger sig ha synpunkter på när marknadsföring riktas efter ett specifikt 

barns behov, att det inte är lämpligt.  

4.3.4 Svårigheten att konkurrera med privata aktörer 

Medarbetare på både GFO och i kommunerna har betonat att det är väldigt 

svårt att konkurrera med privata aktörer. GFO och kommunerna har inte 

tillräckliga konkurrensfördelar och många verkar eniga om att ersättningen 

behöver bli högre för att kunna locka fler att bli familjehem. Man säger även 
att det behöver finnas ett bättre grundstöd under placeringen. 

Många privata aktörer, så kallade konsulentföretag, erbjuder idag paket 

av familjehemsvård som innehåller rekrytering, utbildning och förstärkt 
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stöd till barnen som placeras och familjehemmen. På de privata företagen 

arbetar inte sällan familjehemsrekryterare med specialkompetens som 

erbjuder planerad och akut handledning och stöd. Privata företag erbjuder 

dessutom högre ersättning till familjehemmen (Svensson & Kihlström, 

2019). Enligt Vårdanalys (2016) kan dygnskostnaden för konsulentstödd 

vård vara minst dubbelt så hög som den kommunala familjehemsvården. 

Ersättningen utgör en allt större del av familjehemmens inkomst (IVO, 

2017) och internationella studier pekar på en tilltagande 

professionalisering av uppdraget, där ersättningen kan spela en viktig roll 

för familjehemsuppdraget (Hardesty, 2018; deWilde m fl, 2019). Dessa 
tendenser har även kommenterats i intervjuerna. 

Verksamhetschefen på GFO framhåller att det inte är med pengar GFO 

kan konkurrera med, utan med utbildning, ett nätverkssammanhang, stöd 

och korta väntetider på en placering:  

Vi kan inte konkurrera med pengar. Men vi på GFO kan 

konkurrera med att vi kan se till att de får bra grundutbildning, 

att de får fortbildning att vi organiserar dom, att de får träffas. 

Kommunerna ska sedan stötta kring placeringen och så ska vi 

kliva in om det behövs. Det är vår affärsidé. […] Om man väl har 

tagit steget och blivit kartlagd, då vill man ha en placering, då vill 

man inte vänta flera månader. (Verksamhetschef GFO) 

4.4 Kartläggning och matchning 

Om det inte finns en trygg relation mellan barnet och familjehemmet och 

barnet inte får sina behov tillgodosedda riskerar placeringen att avslutas i 

förtid. Sammanbrott är vanligt förekommande både i Sverige och 

internationellt (Skoog, 2013; Socialstyrelsen, 2020), även bland yngre och 

långvarigt placerade barn (Sallnäs & Vinnerljung, 2012). Utredningar, av 

både barn och familjehem, är viktiga för att kunna göra en bra matchning 

och för att säkerställa att familjehemmet kan tillgodose barnets behov. Även 

om GFO, eller privata aktörer, gör kartläggningar av familjehemmen är 

socialtjänsterna i kommunerna skyldiga att utreda ett familjehems 

lämplighet att ta emot ett specifikt barn. Om familjehem inte utreds av 

kommunerna ökar risken för sammanbrott vilket kan leda allvarliga 

konsekvenser för barnet varför det är viktigt att kommunerna fullföljer sin 

skyldighet att genomföra egna utredningar (IVO, 2017). Under intervjuerna 

med medarbetare på både GFO och i kommunerna framkommer att 

kartläggnings- och remissprocesserna hela tiden förfinas vilket innebär att 

uppdateringar kan ha skett sedan intervjuerna ägde rum. Men här listas de 

utmaningar som nämndes av medarbetare på GFO och i kommunerna vid 

tiden för intervjuerna. 
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4.4.1 Skiftande åsikter rörande kartläggnings- och remissförfarandet 

Det finns skiftande åsikter om de kartläggningar som GFO gör, vilka ligger 

till grund för kommunernas fortsatta arbete med utredning av 

familjehemmen. Två kommunmedarbetare anser att kartläggningarna är 

det bästa med GFO. De menar att kommunen numera gör bättre 

matchningar samt att besluten som fattas baseras på mer neutrala 

bedömningar av familjehemmen. Tidigare kunde ett familjehem utredas när 

barnet redan hade placerats. Dessa medarbetare anser därför att systemet 

blivit bättre och tryggare. Två andra kommunmedarbetare anser att 

kommunerna får för mycket information i kartläggningarna. Fyra 

kommunmedarbetare framför direkt kritik och menar att kartläggningarna 

innehåller slarvigt språk, att de är tunna och/eller bygger på gammal 

information samt att GFO inte djupdyker i kartläggningarna. En 

kommunmedarbetare påtalar att hen efter kartläggningar från GFO ”gör lika 

mycket tid på familjehemmen” och jämför sedan GFO med privata aktörer 

där det inte fungerar på samma sätt. 

Medarbetare på GFO menar att barnremisserna som kommunerna 

skickar behöver fyllas i bättre. Medarbetare på kommunerna framhåller 

också problem med remisserna men fokuserar på själva remissförfarandet 

som upplevs som krångligt och svårläst. Det har även påpekats att 

remissmallen har saknat rubriker och frågeställningar.  

Många, både på GFO och i kommunerna, är eniga om att det är viktigt att 

mötas kring remissen i samtal. Två kommunmedarbetare menar även att de 

gärna ”vill se att en och samma person ansvarar för en remiss på GFO”. Här 

åsyftas tillgänglighetsfunktionen på GFO där olika personer har ansvar för 

remisserna olika veckor. Det som organisatoriskt fungerar internt på GFO, 

är inte nödvändigtvis är optimalt för kommunerna. I organisationsförslaget 

rekommenderas att GFO skulle ge varje medarbetare ansvar för en 

kommun. De skulle då fungera som kontaktpersoner som kunde ansvara för 

att kontakterna mellan kommunen och organisationen hölls täta för att 

säkra upp att båda arbetar mot samma mål (Jacobsson Lund, 2017). 

4.4.2 Utmaningarna med relationsskapande och överlämning 

En framträdande utmaning i rekryteringsprocessen, och som även 

indikerades av familjehemmen, är sårbarheten i att GFO bygger relationer 

med familjehem, som sedan lämnas över till kommunerna. Detta omnämns i 

en utvärdering av en liknande familjehemsorganisation där det framhålls 

att kommunerna behöver bygga upp starka relationer till familjehemmen 

för att få familjehem att stanna kvar och ta nya uppdrag. Risken är att 

kommunerna inte klarar av att bygga tillräckligt starka relationer till de 
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familjehem som förmedlas via organisationen, i synnerhet inte vid kortare 

placeringar (Eriksson, 2020). Svårigheterna som lyfts fram från 

kommunmedarbetare i den här utvärderingen är att saker har hamnat 

längre ifrån kommunerna som hade mer kännedom om familjehemmen 

tidigare. Detta försvårar det praktiska arbetet såsom matchning men leder 

även till att det skapas en vi-och-dom-känsla. Kommunmedarbetare menar 

att GFO och familjehemmen står enade tillsammans när det uppstår 

problem. Det har även påtalats att GFO har svårt att vara kritiska gentemot 
familjehemmen. 

4.4.3 En tendens till minskat antal omplaceringar 

Ett mål med GFO var att skapa mer gynnsamma förutsättningar för 

familjehem att genomföra sitt uppdrag och skapa bättre matchningar i syfte 

att minska antalet omplaceringar i länet. Under intervjuerna med 

kommunmedarbetare ställde vi frågan om antalet oplanerade 

avbrott/sammanbrott har minskat i och med etableringen av GFO. 

Kommunmedarbetarna svarade att det är en svår fråga men de flesta har 

uppskattat vad de tror och sex personer sa att de inte vet. Två personer tror 

att antalet sammanbrott är ungefär samma nu som tidigare, två personer 

tror att det har minskat och tre personer säger att det inte har minskat. 

Svaren kan relateras till statistik på området som antyder en tendens mot 

färre omplaceringar i kommunerna 2020 än året innan GFO påbörjade sin 

verksamhet – 2018. Men det bör framhållas att GFO varit i verkställighetsfas 

alltför kort tid för att GFO:s inverkan på sammanbrott ska kunna mätas. 

Vidare är statistikunderlaget inte helt tillförlitligt då det bygger på en 

jämförelse mellan åren 2018 och 2020 – två år då definitioner och 

redovisning av siffror har gjorts på olika sätt (Sammanställning av placering 

och kostnader för placerade barn 2018 och 2020). Siffrorna är positiva 

såtillvida att de indikerar en förbättring gällande antalet omplaceringar som 

sker i kommunerna, men det är svårt att avgöra huruvida det är en effekt av 
GFO utifrån detta underlag.  

4.5 Utbildning och stöd 

Sammanbrott föregås ofta av varningssignaler till socialtjänsten antingen 

från barnet eller familjehemmet. Enligt Socialstyrelsens (2012) rapport 

kunde sådana varningssignaler utgöras av att barnet hade uttryckt att det 

inte trivdes i familjehemmet och/eller att familjehemmet uttryckt sig 

negativt om barnet (jfr Skoog, 2013). I de fall då socialtjänsten hade noterat 

sådana signaler slutade cirka 60% av placeringarna med sammanbrott. 

Socialstyrelsens studie konkluderar bland annat att barn, biologiska 

föräldrar och familjehem behöver mer stöd, dels för att lösa potentiella 
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konflikter som uppstår, dels för att förebygga att konflikter uppstår från 

första början (Socialstyrelsen, 2012). Forskning indikerar dessutom att mer 

stöd och handledning till familjehem kan göra det mer attraktivt för familjer 

att bli familjehem (Löfstrand, 2009), skapa bättre vård för barnet och öka 

chanserna för att familjehemsföräldrar vill fortsätta som familjehem. 

Insatser för att stödja barn och familjehem efter placering är emellertid inte 

vanligt förekommande utöver lagstadgad handledning (Svensson & 

Kihlström, 2019).  

Enligt riktlinjerna för samarbetet mellan GFO och kommunerna är det i 

första hand kommunerna som ansvarar för att handlägga och ge stöd till 

familjehemmen under placeringstiden i enlighet med gällande lagstiftning 

och lokalt upprättade riktlinjer. Kommunerna ansvarar därmed för det 

vardagliga stödet till familjehemmen under placeringstiden. GFO ansvarar 

för att familjehemmen erbjuds individuellt stöd när det efterfrågas i samråd 
med placeringskommun och familjehem. 

4.5.1 Otydlighet kring gränsdragningar runt stödet som GFO tillhandahåller 

Intervjuerna visar att det finns en otydlighet kring gränsdragningar runt det 

stöd GFO tillhandahåller. Överlag har kommunmedarbetarna koll på vilket 

stöd som finns på GFO, men sju av tretton kommunmedarbetare menar att 

det är otydligt när GFO:s stöd kan kopplas på. Vår analys av deras svar 
indikerar att medarbetare i olika kommuner har hört olika saker.  

Vidare anser ungefär hälften av medarbetarna på GFO och i kommunerna 

att stödet som erbjuds idag inte är tillräckligt. Familjehem behöver mer stöd 

och tid. Följande problem har påtalats: att stödet ofta kommer in för sent; 

att det är en brist att inte barnet inkluderas i stödet till familjehemmen som 

GFO ger vilket annars framhålls som ett bra stöd; att familjehemmen borde 

få mer stöd av kommunerna men att tiden inte räcker till. Från 

kommunernas håll önskar man även utbildning i metoder för stöd. 

4.5.2 Fortsatt utbildningsbehov 

De flesta chefer och medarbetare i kommuner och på GFO är eniga om att 

både grund- och fortbildningen som arrangeras av GFO är bra. En 

kommunmedarbetare säger att familjehemmen känns upplyfta när de har 

gått grundutbildningen. Däremot påtalas behovet av fler vidareutbildningar 

men det är oklart vem som skulle sköta dem. Vidareutbildningar för 

familjehem som har föreslagits under intervjuerna avser fördjupning i 

kapitlen från grundutbildningen samt utbildning om umgänge. En 

kommunmedarbetare säger att: 

Det skiljer 

mycket 

kommunerna 

emellan, vår 

kommun är 

noga med att vi 

ska ge stödet 

men jag vet att i 

andra 

kommuner, där 

säger man 

använd GFO, 

lämna över mer 

till dom. 

(Medarbetare 

kommun)  
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Umgänge med bioföräldrar väcker mycket känslor hos 

familjehem. Det är svårt att planera bra umgängen, barnet har rätt 

att träffa sina föräldrar men barnet kanske inte vill eller får starka 

reaktioner. Familjehemmen tycker då att det inte ska vara så. Det 

behövs utbildning eller tema kring hur man kan hjälpa barnet i 

umgänget. (Medarbetare kommun) 

Vidare har kommunmedarbetare påtalat att GFO borde prioritera att 

grundutbilda och att målet borde vara att familjehemmen ska gå 

utbildningen före placering. Man säger emellertid att man är medveten om 

att det är en utmaning att få familjehem att gå utbildningar, vilket vi tidigare 

har påvisat i analyserna av familje- och jourhemmens svar.  

Socialtjänsten kan välja att enbart godkänna utbildade jour- och 

familjehem men det är inte lagstadgat att jour- och familjehem måste 

genomgått grundutbildningen för att bli godkända. Tanken är emellertid att 

utbildningen ska genomföras före eller i nära anslutning till att ett barn 

placeras. Socialtjänsten ansvarar för att underlätta deltagande i 

utbildningen genom att erbjuda flexibla utbildningstillfällen 

(Kunskapsguiden, 2021-06-25). 
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5 Måluppfyllnad och bieffekter 

Utvärderingsuppdraget har innefattat att utvärdera hur de mål som satts 

upp för verksamheten uppfylls av både GFO och kommunerna. GFO:s 

övergripande mål, som delas med kommunerna, är att förbättra placerade 

barns förutsättningar för gynnsam utveckling genom att tillhandahålla en 

familjehemsvård som håller god kvalitet. 

För att bidra med sin del till det övergripande målet arbetar GFO mot 
effektmålen: 

1. tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov. 

2. familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag, de har kompetens 

och stöd som är anpassat efter det/de barn som är placerade hos 

dem  

3. minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av 

bristande förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina 

uppdrag. 

För att kunna nå dessa effektmål har följande verksamhetsmål för GFO 

satts upp: 

1. att bedriva ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande 
arbete inom rekrytering av familjehem,  

2. att erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje 

placering,  

3. att erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern 

handledning, nätverk och mentorsprogram, 

4. att tillhandahålla jourhem i tillräcklig utsträckning för att fylla 
kommunernas behov.  

Effektmål och verksamhetsmål överlappar till vissa delar varandra, vilket är 

en nödvändighet för att verksamheten och effekterna av densamma ska 

kunna dra åt samma håll. I stället för att utvärdera effektmålen och 

verksamhetsmålen var för sig har vi därför valt att gruppera dem under 

varje effektmål. I vår målutvärdering vill vi påminna om att GFO varit i 

verkställighetsfas i 1,5 år och att flera delar av verksamheten fortfarande 

befinner sig i en uppstartsprocess. Denna period har dessutom präglats av 

en pandemi som fått konsekvenser för verksamheten som också måste 

beaktas. I relation till målen, som vi nedan dekonstruerar i flera delar, lyfter 

vi dessutom fram de bieffekter som framträtt i målutvärderingsprocessen 

(jmf. Vedung, 2002). 
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5.1 Effektmål 1: Tillräckligt antal familjehem anpassade efter 

barnens behov (i process, ännu ej uppfyllt) 

Effektmål 1 hänger samman med verksamhetsmål 2 som är att erbjuda 

kommunerna familjehem som passar inför varje placering och 

verksamhetsmål 1 som handlar om att bedriva ett strategiskt, 

sammanhållet och välfungerande arbete inom rekrytering av familjehem. 

Även verksamhetsmål 4    ̶  att tillhandahålla jourhem i tillräcklig 

utsträckning för att fylla kommunernas behov, är relevant i sammanhanget.  

Rekrytering av familjehem har varit en prioriterad insats sedan GFO 

startade och det har bland annat gjorts genom att man anslutit sig till SKR:s 

tjänst för intresseanmälningar FamiljehemSverige.se, genom att man 

berättat om familjehemsuppdraget och GFO på hemsidan, i lokala 

tidningsreportage, i informationsbroschyrer, i annonskampanjer, på sociala 

medier och på informations- och rekryteringsträffar. Detta är ett arbete som 

har lyfts av från kommunerna och som nu utförs sammanhållet av GFO. 

Arbetet har varit strategiskt såtillvida att processen från intresseanmälan 

till kartläggning har gjorts kort samt genom anställningen av en 

kommunikatör som från och med sommaren 2020 arbetar med aktivt med 

olika typer av marknadsföringsstrategier. Men för att bättre kunna förfina 

rekryteringskampanjer och tänka strategiskt nytt kan det behövas 

uppföljning av hur många och vilka slags intresseanmälningar en kampanj 

genererar.  

I GFO:s familjehemsbank finns i juni 2021 totalt 95 familjehem, varav 24 

är tillgängliga vilket betyder att de kan ta emot placering. Av GFO:s 

sammanställning av kvartalsrapporter 2020 framgår det att det under 

kvartal 1–4 har funnits 17–25 tillgängliga familjehem (Verksamhetschef, e-

post 2021-06-14). Under 2020 inkom 100 remisser, som totalt ledde till 50 

familjehemsplaceringar. 30 remisser återtogs av skäl som att samtycke från 

vårdnadshavare saknades eller att remissen blev skickad tidigt i 

utredningsfasen och andra eller mindre behov framkom efterhand. För 11 

remisser kunde GFO inte erbjuda familjehem av skäl som att 

svårighetsgraden i ärendet var för hög, remissen indikerade ett HVB-

hemsbehov eller ett familjehem med stöd av familjehemskonsulent. Andra 

skäl har varit att GFO inte har någon familj i närområdet eller inom önskat 

område (Verksamhetschef, e-post 2021-05-18). 

Baserat på statistiken går det att konstatera att det finns tillgängliga 

familjehem i GFO:s bank. GFO har däremot inte kunnat erbjuda familjehem 

till kommunerna vid varje remisstillfälle, vilket även framgick under 

intervjuerna med medarbetare i kommunerna och på GFO. Där framkom att 

många familjehem i banken är begränsade sett till vilken målgrupp barn de 
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kan ta emot, vilket leder till att matchningar inte alltid kan genomföras på 

ett önskvärt sätt. GFO lever därmed ännu inte upp till målet om att erbjuda 
kommunerna familjehem som passar barnens behov. 

En bieffekt av familjehemsbanken som är värd att nämna i relation till 

målutvärderingen, är att närhetsprincipen hotas när kommuner med långa 
geografiska avstånd emellan sig tar ”varandras” familjehem.  

När det kommer till jourhem ska GFO, på uppdrag av styrgruppen, 

tillhandahålla tre kontrakterade jourhem med 6–7 platser för att täcka de 

fem kommunernas behov. I december 2019 hade tre jourhem kontrakterats 

(Verksamhetsberättelse 2019). Ytterligare två jourhem kontrakterades 

under våren 2020, med anledning av Corona-pandemin 

(Verksamhetsberättelse 2020). Målet att erbjuda jourhem i enlighet med 

beställningen från styrgruppen kan därmed anses som uppfyllt. Samtidigt 

har vi noterat att det antal jourhem och jourhemsplatser som styrgruppen 

har beslutat om inte alltid tycks räcka till. Det har exempelvis framkommit 

att kommunerna anser att akuta placeringar inte alltid har fungerat och det 

har riktats kritik mot användningen av så kallade akutfamiljer. Detta bör 

undersökas vidare, vad det får för konsekvenser för familjehem att de har 

dubbla uppdrag och i synnerhet vad det innebär för barnen som placeras 
där.  

5.2 Effektmål 2: Familjehemmen känner sig trygga i sitt 

uppdrag, de har kompetens och stöd som är anpassat efter 

det/de barn som är placerade hos dem (någorlunda 

uppfyllt) 

Effektmål två relaterar till verksamhetsmål 3 som är att erbjuda 

familjehemmen utbildning, fortbildning, extern handledning, nätverk och 
mentorsprogram. 

GFO erbjuder en meny av individuella stödinsatser som inkluderar 

handledning individuellt eller i grupp; nätverksträffar; uppstartsstöd som 

utformas individuellt efter behov men som innebär daglig kontakt med 

familjehemmet i två veckor och fysiska träffar vid behov; extra stödbehov 

som kan erbjudas när socialtjänsten inledningsvis redan vet att de finns ett 

stort stödbehov; 24/7 som innebär att familjehem kan erbjudas stöd 

utanför kontorstid under ett begränsat antal dagar; samt nätverksfamilj 

(Individuellt stöd från GFO, upprättat 2019-12-10). Därutöver har ett 

mentorsprogram startat 2020. Utifrån de skriftliga underlagen har vi 

kunnat utläsa att ett begränsat antal stödinsatser från menyn hittills 
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genomförts - totalt 13 familjer har erbjudits någon individuell stödinsats 

och 10 familjer har ingått i mentorsprogrammet.  

Baserat på det som framkommit i intervjuerna med jour- och familjehem 

går det att dra slutsatsen att merparten av de intervjuade familjerna 

upplever att de får det stöd de önskar för att känna sig trygga i sina uppdrag 

från GFO men att kommunernas vardagliga stöd behöver stärkas. 

Berättelserna visar exempelvis att umgängesplaner inte når familjehemmen 

i tid och att de inte upplever att de får det vardagliga stöd som de är 

berättigade till enligt lag.  

En möjlig bieffekt av GFO:s strategi att satsa på att rekrytera och behålla 

familjehem genom ett gediget och tillgängligt bemötande, är att det har 

skapat vissa förväntningar på socialtjänsten hos familjehemmen som 

socialtjänsten inte har möjlighet att leva upp till. Detta är viktigt att beakta 

vidare för att minska den klyfta vi har kunnat identifiera i familjernas 

förhållningssätt till GFO respektive kommunerna.  

GFO erbjuder Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. Under 

2020 ställdes två av tre grundutbildningar in på grund av pandemin. I 

samråd med Socialstyrelsen omarbetades Ett hem att växa i och den erbjuds 

nu i digitalt format och består av åtta tvåtimmarsträffar. Av de 49 

familjehem som ingick i urvalet för den här utvärderingen  ̶familjehem i 

banken som GFO har kartlagt eller uppdaterat, har 30 gått 

grundutbildningen. GFO erbjuder vidare fortbildningen Traumamedveten 

omsorg (TMO) till familjehem inom GFO som har gått grundutbildningen. 26 
familjehem och jourhem genomgått TMO (Frågor till GFO, 210614).  

Vad gäller kompetens hos familje- och jourhemmen hade enbart 4 av 10 

intervjuade familjer gått grundutbildningen trots placering, vilket har 

förklarats av pandemin och tidsbrist. Detta är en möjlig förbättringspunkt 

att arbeta vidare med i framtiden. 

Effektmålet kan ses om någorlunda uppfyllt även om det finns 

förbättringspunkter att arbeta vidare med. 

5.3 Effektmål 3: minskat antal planerade avbrott i 

familjehemsvården som orsakas av bristande 

förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina 

uppdrag (för tidigt att utvärdera) 

Resultaten från statistik och intervjuer med chefer och medarbetare på GFO 

och i kommunerna påvisar en ambivalent bild av huruvida antalet 

sammanbrott har minskat eller inte. Den statistik som vi har tagit del av 
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indikerar emellertid att antalet omplaceringar har sjunkit från 89 år 2018 

till 63 år 2020 (Sammanställning av placering och kostnader för placerade 

barn 2018 och 2020). Enligt verksamhetschefen på GFO är sammanbrotten 

under 2020 till största delen kopplade till familjehemsplaceringar som 

genomförts innan GFO (Verksamhetschef GFO, e-post 2021-06-03). 

Siffrorna är positiva såtillvida att de indikerar en förbättring gällande 

antalet omplaceringar som sker i kommunerna, men baserat på underlaget 

är det svårt att avgöra huruvida det är en effekt av GFO. Målet är för tidigt 
att utvärdera och kräver mer robust data. 
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6 Avslutade diskussion 

Resultaten från denna utvärdering visar att vissa delar av GFO:s 

organisation och samarbetet mellan GFO och kommunerna fungerar väl 

medan andra delar har potential att utvecklas för att öka förutsättningarna 

att på sikt gemensamt nå det övergripande målet - att förbättra placerade 

barns förutsättningar för en gynnsam utveckling genom att de får en 

familjehemsvård av god kvalitet. I den här slutdiskussionen kommer vi att 

fokusera på de förbättringspunkter som har framträtt i analyserna vad 

gäller GFO:s verksamhet, kommunernas verksamhet och samverkan mellan 

GFO och kommunerna. Vi lyfter tre centrala förslag på åtgärder. 

En första förbättringspunkt är behovet av en större tydlighet kring GFO:s 

verksamhet. Denna punkt inkluderar att tydliggöra när GFO:s uppdrag 

påbörjas och avslutas, hur kommunerna tar vid efter GFO:s förslag på 

familjehem samt när och hur GFO kan användas fortlöpande under 

placering. En förklaring till varför detta har blivit otydligt kan ligga i det 

sociala arbetets relationsskapande karaktär. Forskning visar att 

socialsekreterare ser relationsskapande som en viktig resurs i sitt arbete 

(Sjögren, 2018). Det är ett moment i det professionella arbetet som inte kan 

förbises, varken på GFO eller i kommunerna. Utmaningen vi har identifierat 

handlar om hur relationer som skapas mellan två parter (GFO och 

familjehemmen) i ett senare skede ska kunna inkludera en tredje part 

(socialtjänsten). 

Baserat på intervjuberättelser om familjehemmens kontakt med och stöd 

från GFO (även under placering) finns ett behov av att klargöra för 

familjehemmen i ett tidigt skede var GFO:s uppdrag börjar och slutar. Det 

krävs en gemensam diskussion och samsyn mellan GFO och kommunerna 

kring hur GFO bör bemöta de familjehem som vänder sig till GFO under 

placering. Det skulle kunna överbrygga den obalans som har uppstått i och 

med att GFO gör mycket som socialtjänsten sedan inte kan leva upp till. Vi 

har identifierat två komponenter i denna obalans; dels att GFO behöver 

tydliggöra gränserna för sitt ansvar, dels att kommunerna behöver värna 

om den tid som krävs för att överta och bygga relationer med 

familjehemmen och följa upp dem på ett adekvat sätt. Givet att många 

familjehem berättar att de upplever det som svårt att få kontakt med 

kommunerna, att det vardagliga stödet kan bli bättre samt att 

kommunmedarbetare uppger att de idag inte har tid att ge familjehemmen 

det stöd som de önskar kan en diskussion handla om huruvida ett sätt att 

värna om tiden är att anlita GFO i högre utsträckning för individuella 

stödinsatser för att på så sätt frigöra mer tid till det vardagliga stödet i 

kommunerna. En större samsyn i dessa frågor har på sikt möjlighet att 
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bidra till tydligare gränsdragningar runt de individuella stödinsatser som 

GFO erbjuder, generera mjukare övergångar för familjehemmen från GFO 

till kommunerna, förbättra kommunernas möjligheter att bygga relationer 

med familjehemmen samt uppnå en högre grad av likvärdighet i 
kommunerna gällande stödet till familjehem.  

En andra förbättringspunkt är knuten till kommunikationsfrågor, både 

vad gäller den övergripande kommunikationskedjan för GFO:s verksamhet 

och den interna kommunikationen i de kommunala verksamheterna. Det 

har uppdagats att den övergripande kommunikationskedjan ännu inte 

banar väg för ett smidigt samarbete. Resultaten från intervjuerna pekar på 

ett förbättringsbehov både vad gäller hur information om och från GFO går 

ner i den kommunala organisationen, och hur möjligheterna för synpunkter 

att transporteras upp i organisationen ser ut. Det finns idag olika forum där 

information kommuniceras, men vissa kommunmedarbetare har uttryckt 

önskan om mer delaktighet genom en tydligare dialog kring de beslut som 

fattas kring hur GFO och kommunerna ska samverka. Vad gäller den interna 

kommunikationen i kommunerna, har kommunmedarbetare uttryckt 

önskemål om tydligare forum för berörda parter där information och GFO-

relaterade frågor kan diskuteras kontinuerligt. Förändringarna i 

rekryteringsprocesserna som GFO-samarbetet har resulterat i, där 

förslagen på potentiella familjehem numera kommer ”utifrån”, har lett till 

ett ökat behov av att tidigare informella kommunikationsvägar, t.ex. mellan 

barnutredare och familjehemssekreterare, formaliseras i någon mån. 

Kommunikationsprocesser är ytterst komplexa men de är en 

grundförutsättning för en verksamhets fortsatta utveckling. 

Kommunikation, hur den förmedlas, tolkas och omsätts är avgörande för att 

skapa delaktighet vilket genererar bättre förutsättningar att på sikt nå 

verksamhetens mål. Det är därför viktigt att hävda kommunikationens 

betydelse för en verksamhet och lika viktigt är det att tydliggöra 

kommunikativa roller i medarbetares uppdragsbeskrivningar (jmf. Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Att i högre utsträckning hörsamma 

synpunkter genom att utveckla kommunikationskedjan möjliggör inte 

enbart att fatta beslut med förankring hos medarbetare, det möjliggör även 

verksamhetens utveckling både på GFO och i kommunerna. 

En tredje punkt berör ambitionen att skapa likvärdighet i kommunerna. 

Ambitionen om likvärdighet tycks nämligen skapa friktioner och resultaten 

från intervjuerna visar att det finns en obalans i förutsättningar för 

samverkan mellan de olika kommunerna. Hur mycket tid som kan avsättas 

för samverkan varierar, liksom vad kommunerna har möjlighet att erbjuda 

familjehemmen. GFO:s medarbetare har framhållit att samverkan fungerar 

på olika sätt med olika kommuner och att detta är avhängigt tiden som 
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avsätts för samverkan och nivån av tillit till GFO. Kommunmedarbetare har 

istället uttryckt viss frustration över att de förväntas verkställa beslut som 

inte är förankrade i deras verklighet, och att den administrativa tyngden har 

ökat när kommunerna har behövt samordna sina uppdragsbeställningar i 

nya digitala system. Andra har uttryckt en oro över att behöva backa kring 

vissa delar i arbetet med familjehemmen om andra GFO-anslutna 

kommuner inte kan leva upp till samma standard. Att förutsättningarna 

skiljer sig åt är ett faktum. Det är angeläget att diskutera de varierande 

förutsättningarna vidare men även att acceptera och beakta kommunernas 

varierande förutsättningar i det fortsatta strategiska och långsiktiga arbetet. 

Tyvärr finns det inte mycket forskning om hinder och framgångsfaktorer 

i kommunsamverkan, men kommunutredningen som lämnade sitt 

betänkande 2020 pekar på att ”Samverkan mellan ojämlika parter riskerar 

också skapa beroendeförhållanden, där den mindre kommunen blir allt mer 

beroende av att hitta en samverkanslösning med en större, samtidigt som 

vinsten med samverkan i regel är större för en mindre kommun.” (SOU 

2020:8, s. 402). Det faktum att den största kommunen i länet – Sundsvall – 

valt att inte ingå i GFO kan ses som signifikativt och det har även 

kommenterats under intervjuerna. Kommunutredningen har noterat att det 

tar tid att ställa om och ”bygga upp resurser för att klara verksamheten 

inom den tidsram som krävs” när en större kommun avbryter sin 

medverkan. Vi menar att detta är en viktig aspekt att beakta i utvärderingen 

av GFO:s måluppfyllnad och kommunernas förutsättningar att ta ansvar för 

sin del av måluppfyllnaden under den begränsade tid som GFO har varit 
verksamt. 
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8 APPENDIX 1 

INTERVJUGUIDE GFO verksamhetschef och medarbetare 

GFO som organisation 

GFO:s verksamhetsmål är att bedriva ett strategiskt och välfungerande arbete 

inom rekrytering av familjehem, att erbjuda kommunerna familjehem som passar 

inför varje placering, erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern 

handledning, nätverk och mentorsprogram samt att tillhandahålla jourhem i 

tillräcklig utsträckning för att fylla kommunernas behov.  

Vad anser du är det viktigaste målet för verksamheten?  

Varför? 

Tycker du att målet har varit prioriterat? 

Har det funnits andra saker som har behövts ses över innan man har kunnat nå det 

här målet? 

Hur långt tycker du att GFO har kommit i sin utvecklingsprocess? 

Vilka lärdomar har ni dragit under uppbyggnaden? 

Vad finns kvar att göra? 

Samverkan 

Hur upplever du att samarbetet mellan GFO och kommunerna har fungerat på ett 

övergripande plan? 

För ditt speciella uppdrag, hur ser arbetsfördelningen ut för dig respektive de du 

har kontakt med i kommunerna? 

Finns det en samsyn kring vem som ansvarar för vad?  

Ja Nej 

Om ja – hur har denna samsyn arbetats fram? Om nej, kan du ge exempel? 

Vilka rutiner finns för att upptäcka ifall barn far illa, eller att ett 

familjehem/jourhem inte klarar av sitt uppdrag?   

Finns det en samsyn kring vem som gör vad och vad som ska göras vid sådana 

situationer? 

Tycker du att samarbetet fungerar på samma sätt med de olika kommunerna? 

Ja  Nej 

Om nej, varför? 

Tror du att det är tydligt för familjehemmen vilka frågor GFO respektive 

kommunen ansvarar för? 
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Vilken är enligt dig den största utmaningen i det gemensamma arbetet? 

Vad anser du är de viktigaste förutsättningarna för ett gott samarbete och god 

kommunikation mellan GFO och kommunerna? Nämn 1–3 förutsättningar. 

GFO samverkar inte bara med enskilda kommuner utan sammanlänkar olika 

kommuners verksamheter med varandra. Ett konkret exempel på den typen av 

samverkan är gemensamma riktlinjer/enhetligt ersättningssystem till 

familjehemmen. 

Utifrån de kontakter som du har haft med familjehem, kommuner och GFO, vilka 

möjligheter och utmaningar ser du med det?  

Finns det fler områden där kommunernas verksamheter sammanlänkas? 

Ja Nej 

Om ja, vilka? 

Rekrytering och kartläggning 

Hur har ni arbetat med rekrytering av familjehem och jourhem? 

Vilka kampanjer har genomförts? (fördjupas under intervju med kommunikatör) 

Vad resulterade de i?  

Sker rekrytering både med fokus på olika familjer, till exempel erfarna familjer, 

familjer som kan ta många olika slags uppdrag och familjer som enbart kan ta vissa 

typer av uppdrag?  

Ja Nej 

Hur arbetar ni med familjehemmen som finns tillgängliga i er bank – för att 

behålla?  

Vilken är, enligt dig, den största utmaningen i frågan om rekryteringen av 

familjehem? 

Ett av GFO:s verksamhetsmål är att erbjuda kommunerna familjehem som passar 

just de barn som är aktuella vid varje placering:  

Vad krävs för att göra en så bra matchning som möjligt? 

Får ni den information ni behöver från kommuner för att göra en bra matchning? 

Ja Nej 

       Om nej, vad saknas? 

Har det funnits några utmaningar i arbetet med att nå detta mål? 

Används möjligheten till trepartssamtal (GFO samordnare, utredare och 

familjehemssekreterare) och stöddokumentet vid urval/matchning 

”Behovsinventering”?  
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Grundutbildning, fortbildning och stöd 

I grundutbildningen av familjehem använder ni Socialstyrelsens Ett hem att växa i:  

Vad är din bild av grundutbildningen?  

Följer ni upp hur grundutbildningen upplevs av familjehemmen på något sätt? 

Kan grundutbildningen anpassas för att passa familjehemmen? 

Ja Nej 

       Om ja, hur? 

Vilken typ av fortbildning erbjuder ni? 

Hur säkerställer ni familjehemmens särskilda kompetensbehov? 

Finns det ett behov av fler utbildningar?  

Ja Nej 

              Om ja, vad skulle de kunna handla om? 

På vilka sätt stödjer ni familjehemmen? 

Har ni rutiner för hur stödet till familjehemmen ska se ut?  

Anser du att det stöd som ni idag tillhandahåller är tillräckligt?  

Ja Nej 

Hur kan stödet till familjehem utvecklas? 

Nu har jag ställt de frågor som jag hade förberett. Tycker du att jag har glömt att 

fråga om någonting?  

Tycker du att någonting har varit för mycket i eller ur fokus under intervjun? 

 

INTERVJUGUIDE chefer och medarbetare inom kommunerna 

Är er verksamhet gentemot familjehemsplacerade barn uppdelad i handläggare 

med ansvar för barnen och handläggare med ansvar för familjehemmen? Eller 

arbetar samma socialsekreterare med både barn och familjehem?  

Hur kommer det sig att verksamheten är organiserad på det här sättet? 

Behövde er organisation förändras när ni gick in i GFO-samarbetet?  

Hur? 

Frågor om GFO som organisation 

GFO:s verksamhetsmål är att bedriva ett strategiskt och välfungerande arbete 

inom rekrytering av familjehem, att erbjuda kommunerna familjehem som passar 

inför varje placering, erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern 
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handledning, nätverk och mentorsprogram samt att tillhandahålla jourhem i 

tillräcklig utsträckning för att fylla kommunernas behov.  

Vad anser du är det viktigaste målet för verksamheten?  

Varför? 

Är det något du upplever att ni som kommun saknar i GFO:s verksamhet? 

Tar man på sig för mycket? Är det nåt som görs som är ’onödigt’ 

Samverkan 

Hur upplever du att samarbetet mellan kommunen och GFO har fungerat på ett 

övergripande plan? 

För ditt speciella uppdrag, hur ser arbetsfördelningen ut för dig respektive de du 

har kontakt med i GFO? 

Finns det en samsyn kring vem som ansvarar för vad?  

Ja Nej 

Om ja – hur har denna samsyn arbetats fram? Om nej, kan du ge exempel? 

Vilka rutiner finns för att upptäcka ifall barn far illa, eller att ett 

familjehem/jourhem inte klarar av sitt uppdrag?   

Finns det en samsyn kring vem som gör vad och vad som ska göras vid sådana 

situationer? 

Tror du att det är tydligt för familjehemmen vilka frågor kommunen respektive 

GFO ansvarar för? 

Vilken är enligt dig den största utmaningen i det gemensamma arbetet? 

Vad anser du är de viktigaste förutsättningarna för ett gott samarbete och god 

kommunikation mellan kommunen och GFO? Nämn 1–3 förutsättningar. 

Det finns en framtagen remissmall för att ni som kommun ska kunna remittera 

barnärenden till GFO.  

Fungerar remissförfarandet bra?  

Om nej, vad kan göras bättre? 

Finns det tydliga rutiner för hur ni ska förmedla kunskapen ni har om barnets 

behov till GFO?  

Ja Nej 

Används möjligheten till trepartssamtal (GFO samordnare, utredare och 

familjehemssekreterare) och stöddokumentet vid urval/matchning 

”Behovsinventering”?  

Anser du att det saknas något i kartläggningarna från GFO? 
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Ja Nej 

Om ja, vad? 

Vad anser du är de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckosam matchning 

mellan barn och föräldrar?   

GFO samverkar inte bara med enskilda kommuner utan sammanlänkar olika 

kommuners verksamheter med varandra. Ett konkret exempel på den typen av 

samverkan är gemensamma riktlinjer/enhetligt ersättningssystem till 

familjehemmen. 

Utifrån de kontakter som du har haft med familjehem, kommuner och GFO, vilka 

möjligheter och utmaningar ser du med det?  

Finns det fler områden där kommunernas verksamheter sammanlänkas? 

Ja Nej 

              Om ja, vilka? 

Rekrytering och kartläggning  

Hur ser ni på GFO:s arbete med rekrytering av familjehem? 

Har det enligt din uppfattning skett en förbättring av rekryteringen av familjehem?  

Ja Nej 

Om inte, vad kan förbättras? 

Ett av GFO:s verksamhetsmål är att erbjuda kommunerna familjehem som passar 

just de barn som är aktuella vid varje placering:  

Anser du att GFO lever upp till det här målet? 

Ja Nej 

Om inte, varför? 

Är det tydligt vad GFO behöver från er för att påbörja rekrytering och kartläggning 

av lämpliga familjehem?  

Ja Nej 

Har antalet oplanerade sammanbrott minskat? 

Ja       Nej 

Om ja, vad beror det på? 

Om nej, varför tror du? 

Grundutbildning, fortbildning och stöd 

GFO ger grundutbildningen ”Ett hem att växa i”  
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Vad är din bild av grundutbildningen? 

GFO har tagit fram och ger en fortbildning i Traumamedveten omsorg. 

Vad är din bild av den fortbildningen? 

Finns det fler utbildningar som familjehemmen behöver?  

Ja       Nej 

Om ja, ge gärna förslag! 

Hur arbetar ni med stöd till familjehemmen inom kommunen? 

Finns det rutiner för hur stödet till familjehemmen ska se ut i början av en 

placering och under den fortlöpande placeringen?  

Ja      Nej 

Är det enligt dig tydligt vilket stöd kommunen kontra GFO förväntas 

tillhandahålla? 

Ja      Nej 

Anser du att det stöd som kommunen och GFO tillsammans kan erbjuda är 

tillräckligt? 

Ja      Nej 

Ser du nån utvecklingspotential i stödet till familjehemmen?  

Nu har jag ställt de frågor som jag hade förberett. Tycker du att jag har glömt att 

fråga om någonting? Tycker du att någonting har varit för mycket i eller ur fokus 

under intervjun? 

 

INTERVJUGUIDE jour- och familjehem 

Är ni jourhem eller familjehem? 

Hur kommer det sig att ni valde att bli jour-/familjehem?  

Vilka egenskaper tror du är viktiga när man är jour-/familjehem?  

Är detta ert första uppdrag eller har ni tidigare erfarenhet? (ev. besvaras 

detta i frågan ovan) 

Vilket år tog du emot ert första jour-/familjehemsplacerade barn? 

Har du tidigare erfarenhet av att ta jour-/familjehemsuppdrag som 
förmedlats av (ställs till familjer med tidigare erfarenhet): 

Kommun Företag (konsulent) Annan kommungemensam organisation 
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Om erfarenhet av en: varför valde du kommun/företag/annan 

kommungemensam organisation? 

Om erfarenhet av flera: vilka är det väsentligaste skillnaderna mellan att ta 

uppdrag som förmedlats av kommun/företag/annan kommungemensam 

organisation? 

Hur många placerade barn har ni nu? 

Hur lång erfarenhet har du av att vara familjehem? 

Har det/de barnen kommit till er genom gfo eller på ett annat sätt? 

Har barnet(barnen) en särskilt utsedd barnsekreterare/utredare? Som 
barnet själv har kontakt med. 

Ja Nej 

Om nej, hur fungerar det istället? 

Rekrytering och kartläggning 

Hur gick det till när du/ni blev jourhem/familjehem hos GFO?  

Hur hittade du/ni information om GFO/Hur kom du i kontakt med GFO? 

Min insats SKR:s FamiljehemSverige Kommuns hemsida Tidnannons 

Facebook/Insta Genom bekanta Genom arbete Annat 

Hur lång tid tog det från intresseanmälan till att någon tog kontakt med er? 

Hur kommer det sig att du/ni valde GFO? 

Upplever du att du fick tillräcklig information från GFO om vad uppdraget 

som familjehem/jourhem innebär? 

Ja      Nej 

Om ja, vad är viktigt att få information om? Om nej, vad saknades? 

Hur har processen sett ut, när ni som familj lämnats som förslag till 
kommun som potentiellt familjehem för ett barn? Beskriv ….  

Vem var det som utredde er? Började det med GFO eller började det med 

kommunen? 

Innebär detta att ni har genomgått en familjehemsutredning av kommun för 
att; 

Bedömas avseende allmänna förutsättningar att bli familjehem s.k. 
grundutredning (4 kap 1§ SOSFS 2012:11) 
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 Bedömas ha resurser i förhållande till ett specifikt barns behov. S.k. 

matchning. (5 kap 1 § SOSFS 2012:11). 

Genomförde GFO någon separat utredning/kartläggning?  

Om nej, varför inte? 

Om ja, hur upplevde du den utredningen? 

Om ja, har du några reflektioner kring att bli kartlagd/utredd av två olika 

instanser (GFO och kommun)? 

Har du/ni genomgått familjehemsutredning/ar tidigare? 

Ja Nej 

Om ja: skilde sig processen att bli utredd för familjehem åt GFO något åt 

från dina tidigare erfarenheter?   

Hur upplever du matchningen som gjordes mellan er som familjehem och 

barnet som placerades hos er? 

Vilka förväntningar har ni på GFO nu när ni jobbar GFO? 

Utifrån era erfarenheter, lever GFO upp till de här förväntningarna? 

Är det tydligt, enligt dig, vilka frågor som GFO kontra kommunerna ansvarar för? 

Grundutbildning, fortbildning och stöd 

Har du/ni genomgått grundutbildningen ett hem att växa i hos GFO? 

Fick ni grundutbildningen före eller efter placeringen? 

Om efter: Hur upplevde ni att först få placering och sen utbildning? 

Vad var positivt i grundutbildningen/vad var negativt i grundutbildningen? 

Upplever du att du genom utbildningen ett hem att växa i blev tillräckligt 

förberedd för att bli familjehem? Om nej, vad saknades? 

Har du/ni fått någon annan utbildning?  

Skulle ni vilja ha en annan utbildning? 

Hur har du upplevt stödet från GFO? 

Vad är det för stöd man kan behöva som familjehem/jourhem? 

Upplever du att du har/har fått det stöd och getts de förutsättningar som 
krävs för att känna dig trygg i rollen som familjehem? 

Om ja, hur kommer det sig? 
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Om nej, finns det stöd som du/ni har behov av som du inte kan få i nuläget? 

Vad kan det vara?  

GFO har inrättat familjehemsnätverk på orten (främst i digitalt format pga. 
Corona) Hur fungerar det? Vad är bra, vad kan utvecklas?  

Kan stödet som GFO erbjuder förbättras?  

Om ja, vad kan bli bättre? 

Får du stöd någon annanstans ifrån? Var? 

Finns det nåt typ av stöd som barnet kan tänkas behöva? 

Nu har jag ställt de frågor som jag hade förberett. Tycker du att jag har 

glömt att fråga om någonting? Tycker du att någonting har varit för mycket i 
eller ur fokus under intervjun? 
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Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand.
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Härnösand 2019-01-01  
  
  

  

Riktlinjer gällande samarbete mellan kommunerna 
och Gemensam familjehemsorganisation (GFO) 

Bakgrund  

Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till 
familjehem för att möjliggöra en matchning utifrån barnens behov samt 
att de familjehem som tar emot placeringar har god kompetens och 
känner trygghet att möta barnet i många olika situationer. Kommunerna 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik har gemensamt 
gett Kommunförbundet Västernorrland uppdraget att arbeta strategiskt 
för att underlätta detta, genom organisationen Gemensam 
familjehemsorganisation (GFO).  
  

Mål för verksamheten  

Övergripande mål 
 
GFO:s övergripande mål är att: 
 

 Placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras 
genom att de får en familjehemsvård som håller god kvalitet. 

 
Detta mål delar GFO med kommunerna. GFO kan alltså inte på egen 
hand uppfylla målet, men det ska genomsyra verksamheten. Medvetenhet 
om att organisationen delar detta viktiga mål med kommunerna bör ligga 
som grund i planering, utveckling och genomförande av verksamheten.   
 
Effektmål 
 
GFO arbetar mot dessa mål för att bidra med sin del i det gemensamma 
övergripande målet: 
 

 Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov.  

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@kfvn.se


 Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har 
kompetens och stöd som är anpassat efter det/de barn som är 
placerade hos dem.  

 Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas 
av bristande förutsättningar för familjehemmen att genomföra 
sina uppdrag. 

 
Verksamhetsmål 
 
För att uppnå detta finns dessa verksamhetsmål: 
 

 Bedriva ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande arbete 
inom rekrytering av familjehem.  

 Erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje 
placering.  

 Erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern 
handledning, nätverk och mentorsprogram.  

 Tillhandahålla jourhem i tillräcklig utsträckning för att fylla 
kommunernas behov.  

GFOs ansvar  

Rekrytering   
 

 GFO rekryterar familjehem åt de deltagande kommunerna: 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik.   

 GFO bedriver strategisk marknadsföring mot möjliga målgrupper, 
deltar vid mässor och konferenser, har kontakter med media etc. 

 När olika evenemang och kommunikationskampanjer planeras 
kommuniceras det till kommunerna så att samordning kan ske vid 
behov. 

 
Kontrollera familjehemmens allmänna lämplighet   

 
 Potentiella familjehem som kontaktar GFO sorteras med hjälp av 

materialet BRA-fam.  
 De familjer som är fortsatt aktuella efter BRA-fam erbjuds 

utbildning parallellt med att deras lämplighet bedöms. Detta sker i 
enlighet med rådande lagstiftning och genom av Socialstyrelsen 
rekommenderade metoder.    



 Familjer som tackar nej till familjehemsuppdrag ges information 
om alternativa sätt att stödja barn och familjer med behov, 
exempelvis kontaktfamiljsuppdrag. GFO överlåter information till 
kontaktansvarig i hemkommunen efter familjehemmets 
samtycke.   

 Vid placering i nätverksfamiljehem remitteras familjen till GFO 
som genomför BRA-fam och ger familjehemmet utbildningsplats 
snarast möjligt.    

  
Administrera och uppdatera en gemensam familjehemsbank  
 

 Familjer som är intresserade av att bli familjehem informeras om 
att de kommer att vara tillgängliga för alla fem deltagande 
kommuner (undantag nätverksfamiljehem).   

 Intresserade familjehem samlas i ett register. Även familjehem 
vars placeringar upphört eller familjer med intresse av ytterligare 
placering finns i detta register. Personal från GFO är ansvarig för 
att hålla kontinuerlig kontakt med familjehemmen i registret i 
väntan på uppdrag.   

  
Erbjuda familjehem för matchning vid behov  
 

 Vid behov av familjehem skickas förfrågan till GFO, vars uppgift 
är att matcha familjehem mot förfrågan inom tre veckor.   

 Vid placering ges ett introduktionspaket med information till 
barnet och tilltänkt familj. GFO ansvarar för att ta fram och 
uppdatera detta material.    

   
Stöd till familjehem med placering  
 

 Familjehemmen erbjuds deltagande i utbildningar/fortbildningar 
kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram  

 Extern handledning ges av GFO i samråd med placeringskommun 
och familjehem. Handledningen är alltid utformad med ett tydligt 
syfte och pågår tills syftet anses uppnått.   

 GFO har ett ansvar för den allmänna kompetensutvecklingen för 
familjehemmen. I nätverk och via omvärldsbevakning fångas 
behov upp som omvandlas till utbildningar eller teman vid 
nätverksträffar.   

 Familjehem utanför Västernorrlands län erbjuds 
mentorskontakt/extern handledning med hjälp av 
distanslösningar, tex telefon eller videosamtal.  



 
Kontraktera och handha jourhem  
 

 GFO skriver avtal med, handhar och stöttar de jourhem som 
behövs för akuta placeringar av barn från kommunerna i länet.   

  
Verka för att verksamheten följs upp  
 

 Efter att verksamheten varit i drift i ett år görs en utvärdering med 
fokus på organisation och måluppuppfyllelse. Denna utvärdering 
genomförs av FoU Västernorrland och GFO har huvudansvaret 
för att ta fram material, hålla kontakt med och på andra sätt 
underlätta för utvärderarna. 

 Varje kvartal ska viss information rapporteras till verksamhetens 
styrgrupp. Informationen fördelas per kommun där detta är 
lämpligt. Den information som presenteras är:  

o Aktuella rekryteringsaktiviteter  
o Antal familjehem som finns tillgängliga, samt antal som är i 
utbildningsprocess  
o Antal gjorda placeringar samt fakta om dessa:  

o Ålder på placerat barn  
o Om placeringen gjordes inom tidsramen   
o Om någon avvikelse från rutinen förekom   

o Antal genomförda stödaktiviteter såsom utbildningar  
o Antal genomförda jourhemsplaceringar, med basfakta om 
dessa   
o Antal omplaceringar och orsakerna till dessa  

  

Kommunens ansvar  

Underlätta rekrytering  
 
 Kommunerna håller kontakt med GFO och tipsar om familjer som 

visat intresse, eller arrangemang där det kan vara lämpligt att 
GFO deltar (tex lokala mässor eller informationsträffar)  

 Informationsinsatser kan genomföras gemensamt om syfte och 
mål med insats är tydliga.  

 Om hemkommunen inför en placering bedömer att särskild riktad 
annonsering behövs, betalas den av kommunen.  

  
Utreda barnet och ta beslut om insatsform  



 
 Kommunen utreder barnets behov i enlighet med riktlinjerna för 

Barns behov i centrum (BBIC).   
  
Presentation av behov av familjehem till GFO  
 

 Kommunen tar kontakt med GFO skriftligen för aktualisering. 
Om en placering sker mycket hastigt kan muntlig aktualisering 
ske, men en skriftlig aktualisering skickas till GFO inom tre 
arbetsdagar.  

  
Utreda familjehemmets lämplighet att ta emot ett visst barn  
 

 Kommunen ansvarar för bedömning av familjehemmets 
lämplighet i förhållande till det enskilda barnet.  

 Kommunen ansvarar för att beslut tas rörande det familjehem 
GFO erbjuder inom tre veckor. (Formellt beslut från nämnd kan 
dröja ytterligare, det beslut som avses är det som verksamheten 
tar.) 

 Kommunen informerar och samråder med den kommun där 
familjehemmet är beläget. Finns fler placerade barn i hemmet 
gäller informations- och samrådsskyldigheten även gentemot den 
kommun som placerat dessa barn.  
   

Skriva avtal med familjehemmet  
 

 Avtal upprättas mellan kommunen och familjehemmet i samband 
med att barnet placeras. Avtalet uppdateras varje år enligt SKLs 
riktlinjer.   

 Vid placering i jourfamilj upprättar kommunen avtal med 
jourfamiljen.   
   

Handlägga barnets placering  
 

 Kommunen är ansvarig för att handlägga barnets placering i 
enlighet med gällande lagstiftning och lokalt upprättade 
riktlinjer.   

 
Handlägga och ge stöd till familjehemmet under placeringen  
 



 Kommunen ansvarar för att handlägga frågor som rör 
familjehemmet under placeringstiden i enlighet med gällande 
lagstiftning och lokalt upprättade riktlinjer.  

 Kommunen handlägger frågor om ersättning till familjehemmet, i 
enlighet med de gemensamma ersättningsnivåer som tagits fram 
mellan kommunerna. 

 Kommunen är skyldig att meddela GFO när placering avslutas/ 
upphör.  

 Efter avslutad placering delges GFO information om hur 
uppdraget har fungerat. I de fall uppdraget inte fungerat 
tillfredsställande genomförs en gemensam avslutningsträff med 
familjehem, kommunens handläggare och ansvarig från GFO.    

  
Bidra till uppföljning av verksamheten 
 

 Vid utvärderingen av verksamheten ansvarar kommunen för att 
delge utvärderarna statistik som förs kommunalt och som har 
betydelse för verksamhetens resultat.   

 Vid den årliga uppföljningen tar kommunerna fram och 
avpersonifierar den statistik som behövs, och som GFO inte själv 
har tillgång till.   

  
Samverkan  
En god samverkan mellan parterna är en förutsättning för att effekten av 
GFO skall uppnås, vilket innebär att:  
 

 Alla parter har ansvar för en fungerande samverkan med övriga 
aktörer.  

 Ledorden är öppenhet, förtroende och kommunikation. De 
problem som uppkommer lyfts till rätt nivå och diskuteras så fort 
som möjligt, i syfte att hitta en lösning som fungerar för alla 
parter.  

 Alla parter prioriterar medverkan vid samverkansmöten.  
 Varje kommun har en kontaktperson hos GFO, som ansvarar för 

att kommunikationen fungerar och att kommunen får den 
information den behöver. På samma sätt har varje kommun en 
person som är ansvarig för att kommunikationen med GFO 
fungerar. Ansvaret är kopplat till funktion, inte person, och om 
någon slutar ingår det i överlämningen att även överlämna 
ansvaret för kommunikationen med GFO/kommunen.  

 
Styrgrupp 



 
Den dagliga kommunikationen sker mellan kontaktpersoner inom GFO 
och kommunen. Det finns dock en styrgrupp för verksamheten där frågor 
om kvalitet och samverkan kan diskuteras på ett mer strategiskt plan. Till 
styrgruppen presenteras verksamhetens resultat och eventuella problem i 
samverkan lyfts dit. Styrgruppen utgörs av IFO-cheferna i de deltagande 
kommunerna. 
 
Frågor som rör familjehemsarbete och GFO lyfts också regelbundet till 
enhetscheferna för barn och unga. Detta för att hålla en tät 
kommunikation med de som ansvarar för verksamheten samt kunna ta 
beslut i mer operativa frågor.  
 
Avvikelsehantering 
 
Ett system för avvikelsehantering utvecklas där det dokumenteras om 
GFO eller kommunerna brister i att uppfyllas sina åtaganden inom 
bestämd tidsram. Avvikelserna diskuteras i verksamhetens styrgrupp. 
  
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-28 SN/2021:191 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Handlingsplan för språkutvecklande insatser 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Anta Handlingsplan för språkutvecklande insatser inom socialförvaltningen. 
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra planerat projekt för språkutvecklande insatser.  
3. Uppdra till förvaltningschef att återrapportera utfallet av projektet för språkutvecklande 

insatser efter avslut. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningschef att redovisa de insatser som görs i verksamheterna 
för stöd i svenska språket och inkludering. Socialnämnden lämnade också i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan om hur verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer 
som behöver förstärka sina språkkunskaper.  
 
Förvaltningen har tagit fram en redovisning av nuläget tillsammans med ett förslag till handlingsplan 
för språkutvecklande insatser. Ett projekt planeras under ett års tid, finansierat av omställningsmedel. 
En utbildare kommer anställas och tidigare enhetschef för hemsjukvård kommer arbeta med 
planering av utbildning på 50 %. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-09-14 § 126, gällande uppdrag om redovisning och handlingsplan för att förstärka 
inkludering och språkkunskaper. 
 
Beslutsunderlag 
Nuläge och handlingsplan för språkutvecklande insatser inom socialförvaltningen 
SN 2021-09-14 § 126, Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
 



 
Socialförvaltningen

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 

Nuläge och handlingsplan för språkutvecklande insatser 
inom socialförvaltningen 

Uppdrag 

Socialnämnden har givit förvaltningschefen för Socialförvaltningen i uppdrag 
att redovisa de insatser som genomförs i våra verksamheter för stöd i 
svenska språket och inkludering samt att ta fram en handlingsplan om hur 
verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med individer som 
behöver förstärka sina språkkunskaper. 
 
Redovisning och handlingsplan ska presenteras för nämnden senast februari 
2022. 
 
 
Bakgrund 

Många medarbetare inom socialförvaltningen har svenska som andraspråk 
med stora variationer i språkkunskaper i svenska. Det visar sig genom 
bristande vårddokumentation, bristande hör- och läsförståelse samt 
språkförbistring i arbetsgrupperna. Bättre kommunikativ förmåga ökar 
möjligheterna till inkludering i såväl arbetliv som privatliv. För en lyckad 
integration och god delaktighet på arbetsplatsen är språket en av nycklarna. 
 
 
Vad har gjorts och görs i verksamheten i dag:  

Vår första insats med att arbeta med språkutveckling och inkludering 
påbörjades 2017/2018 då ca 20 medarbetare gick en 1-dagarsutbildning för 
att bli handledare i ett EU-projekt som gick under namnet KIVO 
(Kvalitetssäkrad Inkludering i Verksamhet och Organisation). Det ledde till att 
ca 10 st språksvaga personer kom ut på våra arbetsplatser via 
Arbetsförmedlingen och fick gå tillsammans med dessa handledare för att på 
så vis få tillräckligt med språkkunskaper för att kunna arbeta inom vård och 
omsorg. 
 
2019 beslutade vi att köpa 20 platser på Språkombudsutbildningen som 
Sundsvalls Kommun tillhandahåller. Var man som medarbetare intresserad av 
att bli språkombud fick man göra intresseanmälan till sin chef. Utbildningen 
startade i november 2019 och Covid-19 lurade bakom hörnet. Deltagarna 
hann gå 2 block av 3 innan pandemin slog till med full kraft och all 
språkombudsutbildning ställdes in. 
 
I december 2021 genomgick de 8 språkombud som är kvar av de 
ursprungliga 20 ett uppsamlingsheat för att damma av kunskaperna från 
block 1-2. Det sista blocket som går av stapeln i februari 2022 kommer att 
förläggas i Timrå. 
 
 



 
 

Vad är ett språkombud? 

Språkombud är ett stöd för medarbetare som inte har svenska som 
modersmål. Språkombudet är en medarbetare med särskilt engagemang, 
intresse för språk- och kommunikationsfrågor och kapacitet att utöva 
inflytande på arbetsplatsen som miljö för inkludering och lärande.  
 
Språkombuden ska: 
 

 stötta medarbetare kring dokumentation, rutiner, telefonsamtal, 
kontakter med anhöriga samt att förstå givna instruktioner och 
information.  
 

 stötta medarbetare för en ökad professionalitet i kontaktmannaskapet 
 

 uppmärksamma kommunikation mellan medarbetare och ge förslag till 
förändringar. Språkombuden kan ses som ett stöd för enhetschefens 
ansvar för arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.  

 
 verka för ett inbjudande, tillåtande och öppet klimat på arbetsplatsen. 

 
 
På enhetschefen åligger att informera om och se till att språkombuden har 
mandat för sitt uppdrag bland övrig personal att och tillsammans med 
språkombudet följa upp utvecklingen på arbetsplatsen.  
 
 
Handlingsplan språk och inkludering inom äldreomsorgen 

Språkombud 

 
Då pandemin kom iväg för att komma i mål med våra språkombud tar vi nu 
ett omtag inför 2022. Då vi tror att detta arbetssätt har stor potential som 
satsar vi för att kunna fortsätta på den inslagna vägen. 
 
Under 2022 kommer vi köpa 10 utbildningsplatser för nya språkombud. 
Nya språkombud kommer då att handplockas bland medarbetare som 
behärskar svenska i tal/skrift. De ska vara trygga som personer och kunna 
verka för ett gott klimat på arbetsplatsen.  
 
En språk-och yrkeshandledare kommer att anställas på 50% och ha till 
uppgift att samordna arbetet för språkombuden genom kontinuerliga 
nätverksträffar för påbyggnad inom området och erfarenhetsutbyte. Hen ska 
även vara ett stöd till enhetscheferna i arbetet med inkludering samt kultur 
och språkutveckling.  
 
 
Språkutvecklingsprojektet 

Socialförvaltningen i Timrå Kommun kommer att, med medel från 
omställningsfonden, starta ett språkutvecklingsprojekt under cirka ett års tid. 



 
 

En SVA-lärare ska anställas på halvtid. Denne kommer att ansvara för 
svenskundervisning under 12 – 15 månader.  
 
Ungefär 25 elever kommer att stärkas i ”vårdsvenska”. Gruppen kommer att 
delas in i grupper om 6-7 elever. Ett nivåtest kommer att genomföras med 
hjälp av Komvux i Timrå i syfte att grupperna ska ligga på samma 
språkmässiga nivå. SVA-läraren kommer även att ha återkopplingssamtal 
med enhetschef under och efter utbildning. Detta för att ge medarbetare och 
chef verktyg för att träna språk och dokumentation i det dagliga arbetet 
tillsammans med språkombud på plats. Ett slutomdöme kommer att ges efter 
avslutad utbildning. Vi får låna Komvux lokaler på Värdshuset för 
utbildningen. 
 
Språk- och yrkeshandledaren kommer att finnas med i studiegrupperna för att 
säkerställa ”yrkessvenskan” tillsammans med pedagogen. Hen arbetar också 
tillsammans med pedagogen för att bygga autentiska vård- och 
samarbetssituationer. Hen är även behjälplig i att belysa kriterierna för de 
medarbetare som är i behov av språkutveckling samt föra löpande 
dokumentation i projektet. 
Språk- och yrkehandledaren deltar i utvecklingssamtalen under och efter 
avslutad utbildning. 
 
Medel från Äldreomsorgslyftet får användas till lönekostnader för vikarier när 
deltagarna är på utbildningen. 
 
 
Målsättningar 

- Att säkra vårdkvalitet och säkerhet i vården. 
- Att säkra medarbetares framtida anställningsbarhet.  
- Att säkra kvalitén kring kontaktmannaskapet.  
- Att säkra och utöka kompetensen i vårdyrkena.  

 
- Att medarbetares språkliga bakgrund inte styr vilka som är mest aktiva på 
möten, utför kommunikativt och språkligt krävande uppgifter eller har kontakt 
med brukare eller anhöriga. 
 
- Att det finns en medvetenhet om att ett positivt bemötande, inkluderande 
förhållningssätt och tydlig kommunikation, gynnar alla medarbetares 
inkludering i verksamheten, oavsett språklig bakgrund och år i arbetet.  
 
- Att arbetskollegorna på arbetsplatsen är medveten om att andraspråkstalare 
kan ha särskilda utmaningar i språkligt krävande uppgifter.  
 
- Att man på arbetsplatsen ser stöd till medarbetare kring språkligt krävande 
uppgifter, oavsett språklig bakgrund, som en investering i att skapa 
kompetenta medarbetare som bidrar till verksamheten och dess utveckling.  
 
 
/2022-01-31



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-09-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 126 
Språkkunskaper inom Socialnämndens verksamheter 
SN/2021:191 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa de insatser som genomförs i våra verksamheter för 
stöd i svenska språket och inkludering. 

2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en handlingsplan om hur verksamheten kommer att 
förstärka inkludering och arbeta med individer som behöver förstärka sina språkkunskaper. 

3. Redovisning och handlingsplan ska presenteras för nämnden senast januari 2022. 
 
Ärendet 
Många är eniga om att det är viktigt att kunna lära sig det svenska språket för att inkluderas mer i 
samhället. För detta krävs det olika arbetssätt, allt från teoretiska till mera praktiska metoder.  Lika 
väl som kunskaper i svenska måste ökas, måste även tillgång till olika typer av mötesplatser växa för 
möjlighet till kontakt och träning. 
 
Ambitionen är att öka takten i inkludering, till en stadigvarig självförsörjning och delvis lösning av 
vår relativt svåra kompetensförsörjning. Samtidigt vet vi att en del av våra klienter pratar ett annat 
språk och behov av personal som kan flera språk kommer att öka i framtiden.  
 
En annan relevant fråga är hur utbildningen till undersköterska ser ut idag? Det var en tid där 
variation och kvalitet i utbildningen varierade enormt. Nu finns det en mera sammanhållning 
utbildning och kvalitet har förbättrats i vår region. Socialstyrelsen arbetar fram krav för skyddad 
yrkestitel för undersköterskor samt en nationell standard på kompetensnivå och utbildning. Vi 
kommer även att behöva arbeta för en tydlig kompetensväxling.  
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2021



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Patrik Jonsson 2022-01-25 SN/2022:34 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

 socialnämnden 
 
 
 
Äldreomsorgscenter -fas 1 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar:  
 

1. Godkänna uppföljningen av fas 1. 
2. Ställa sig bakom styrgruppens förslag: 

a. Placering ska vara Böle/Sörberge 
b. Byggandet av alla platser ska ske på en gång, inte i flera etapper. 
c. Äldreomsorgscenter ska förutom boendeplatser innehålla dagvård, korttidsvård, café, 

gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. 
d. Äldreomsorgscenter ska ha 90 boendeplatser i storleken 30-34 kvadratmeter. 
e. Varje avdelning ska innehålla upp till 15 boendeplatser. 

3. Uppdra till förvaltningschef att återkomma med en ekonomisk kalkyl för äldreomsorgscenter 
i mars. 

4. Avsluta uppdraget att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda 
samordning med förskolebarn och målgruppen äldre. 

 
Ärendet 
Socialnämnden har i oktober 2020 ställt sig bakom förvaltningens förslag gällande byggnation att 
ÄOC placeras i området Böle/Sörberge, enligt Lokalresursplanen, att bygga ett ÄOC i etapper om 
möjligheten finns, att boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm samt att ÄOC ska innehålla 
verksamheter som är utöver ett klassiskt boende.  
 
Socialförvaltningen har sedan 2018 även ett uppdrag att avveckla mindre effektiva boenden när det 
nya centret är klart. 
 
Socialnämnden har i februari 2021 uppdragit till förvaltningschef att teckna avtal med Timråbo om 
att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av Äldreomsorgscenter (ÄOC).  
 
Statusrapporter för projektet har lämnats fortlöpande under 2021. I januari 2022 hölls en workshop 
med nämnden för genomgång av fas 1. Projektets styrgrupp har, enligt uppdrag, gjort en uppföljning 
av fas 1. 
 
Styrgruppen föreslår socialnämnden besluta, som tidigare, att placeringen ska vara i Böle/Sörberge 
samt att boyta per lägenhet/boendeplats ska vara 30-34 kvadratmeter. Styrgruppen föreslår vidare att 
hela ÄOC byggs på en gång i stället för, som tidigare tänkt, i etapper. Styrgruppen föreslår att ÄOC 
ska innehålla 90 boendeplatser, med upp till 15 platser per avdelning. Styrgruppen föreslår också att 
fastställa de verksamheter som ska vara utöver boende till Dagvård, Korttidsboende, Café, 
Gemensamhetslokal samt lokal för extern aktör. 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Patrik Jonsson 2022-01-25 SN/2022:34 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

Styrgruppen flaggar också för att det kan tillkomma behov av att samordna byggandet av ÄOC med 
eventuellt behov av ett nytt produktionskök i kommunen. 
 
Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin samt Timråbos VD Micael Löfqvist deltar vid sammanträdet. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2020-02-18 § 14 (innehåller lista av ärendets behandling dessförinnan) 
SN 2020-09-22 § 110.  
SN 2020-10-20 § 135 
SN/2021-02-09, § 8 
SN/2021-04-27, § 58 
SN/2021-06-15, § 95 
SN/2021-10-12, § 146 
SN/2021-12-14, § 176 
 
Beslutsunderlag 
Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Anna-Karin Dahlin 
 
Exp     /     2022 



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 

Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 

Styrgruppen föreslår att Socialnämnden beslutar  

- att ställa sig bakom styrgruppens förslag av Fas 1 gällande placering, 
byggande, innehåll, antal boendeplatser och boendeplatsernas storlek samt 
avdelningarnas storlek. 
 

- att uppdra till förvaltningschef att återkomma med en ekonomisk kalkyl 
inför fas 2. 
 

Beslutsförslag Fas 1  

Uppförande av ett nytt ÄOC bör skapa förutsättningar för en mer effektiv och 
långsiktig äldreomsorg med möjlighet att använda modern teknik.  

Byggandet föreslås genomföras i en etapp, inte i flera. 

Föreslagen placering är Böle/Sörberge, utifrån Timrå Kommuns lokalprograms 
rekommendation.  

Befintliga skisser ligger till grund för vidare planering av ett äldreomsorgscenter.  

Förutom boendeplatser ska äldreomsorgcenter innehålla:  

- Korttidsboende (ersätter dagens korttidsplatser på Hagalid, dessa görs om 
till boendeplatser) 

- Dagvård 
- Gemensamhetslokal 
- Cafe 
- Lokal för extern aktör 

Styrgrupp och arbetsgrupp föreslår att flytta dagvård samt Hagalids korttidsplatser 
till det nya äldreomsorgscenter samt att även utöka antal platser inom dagvården 
till 15 platser (idag 9 platser) då personer med demens ökar. 

Äldreomsorgscenter ska erbjuda 90 nya boendeplatser. Boendeplatsernas storlek 
skall vara 30-34 kvm, avdelningarna ska innehålla upp till 15 boendeplatser per 
avdelning. 

  



 
 

Behov av produktionskök 

Barn och utbildning har fått i uppdrag att utreda omständigheterna gällande behov 
av ytterligare produktionskök samt att be kultur- och tekniknämnden se över vart 
ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna vara beläget. I befintliga 
framtagna skisser på ett Äldreomsorgscenter är endast ett mottagningskök inritat.  

Vid behov av ett nytt produktionskök i Timrå Kommun kan samordning med 
byggnation av äldreomsorgscenter bli aktuell. I så fall behöver planering och 
ritningar för äldreomsorgscenter anpassas för dessa tillkommande utrymmen. 

Äldreomsorgscenter, sammanfattning 

Uppdrag  

Socialnämnden har givit uppdrag till Socialförvaltningens förvaltningschef att 
teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av 
ett Äldreomsorgscenter (ÄOC) i Timrå Kommun. 

Uppdraget skall genomföras i samverkan med Timråbo där Timråbo tar fram 
förslag var ett ÄOC skulle kunna placeras samt hålla i projektering, upphandling 
och genomförande.  

Kopplat till uppdraget ovan ställde sig socialnämnden bakom dessa punkter  
(20 oktober 2020):  

• att ÄOC placeras i området Böle/Sörberge enligt Lokalresursplanen 

• att bygga ett ÄOC i etapper om möjligheten finns 

• att ha boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm 

• att ÄOC ska innehålla verksamheter som är utöver ett klassiskt boende  

• Timråbo ansvarar för att anställa en projektledare med uppdrag att: göra en 
utredning, ta fram förslag på placering, hålla i projektering, upphandling 
och genomförande.  

Dessutom gav socialnämnden följande uppdrag (20 oktober 2020) 

• Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda samordning med förskolebarn och 
målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

  



 
 

Avtal byggnation av äldreomsorgscenter 
Socialnämnden och Timråbo skrev avtal den 11 februari 2021 och påbörjade 
arbetet/projektet tillsammans. Timråbo förstärkte sin organisation med extern 
resurs från Tyrens Sverige AB som agerat projektledare för projektet. Projektledaren 
är för Timråbos räkning den som ansvarar för planering/projektering samt den 
som projektleder både genomförandeskede samt nödvändiga processer.  

Projektet ska genomföras under perioden 2021-01-01 till 2025-12-31 med följande 
milstolpar: 

 Fas 1 Utredning (Kravfångst, markfrågor och detaljplan)  
 Fas 2 Projektering (Konstruktion, markköp, förfrågningsunderlag)  
 Fas 3 Upphandling (Upphandling, byggstart och slutförande) 

Inför övergång till ny fas görs en större uppföljning och utvärdering av föregående 
fas samt en redovisning av nästa fas gällande dess planering och ekonomisk kalkyl 
för godkännande till både Timråbos styrelse och Socialnämnden. 

Styrgrupp och arbetsgrupp 

Under början 2021 tillsatte projektet en styrgrupp bestående av Micael Löfqvist 
(Ordförande)Timråbo, Vanja Aldengård Timråbo, Jan Eriksson Kultur och teknik, 
Sara Grape Junkka Socialförvaltningen, Jonas Lundgren Socialförvaltningen och 
Anna-Karin Dahlin Socialförvaltningen. Hösten 2021 deltog även kommunikatör 
på några av styrgruppsmötena. 

Projektet tillsatte även en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningens 
olika verksamheter som under våren 2021 arbetat med att ta fram kravlista utifrån 
organisationens nuvarande och framtida behov. I arbetsgruppen har bland annat 
verksamhetschef, demenssamordnare, sjuksköterska, enhetschef för rehab, 
undersköterska samt facklig representant ingått. Arbetet och kravfångsten som 
arbetsgruppen jobbat fram har resulterat i en yt-matris som tagits fram av 
projektledare.  

Under hösten 2021 tillsatte man en mindre operativ arbetsgrupp. 

Fas 1 – utredning: februari 2021- januari 2022 

Under Fas 1 har detaljplaneprocessen inletts, projektledare anställts, styrgrupp och 
arbetsgrupp har tillsatts samt att skissarbete och olika utredningar har 
påbörjats/genomförts. 

Arbetsgruppen har tagit fram en kravfångst som har utmynnat i en ytmatris utifrån 
Timrå Kommuns behov. I samband med framtagande av kravfångst har en 



 
 

omvärldsbevakning av andra kommuner gjorts. Ytmatrisen har i sin tur legat till 
grund före ett skissförslag som tagits fram och presenterats för nämnden i 
december 2021 samt vid en work shop i januari 2022. 

Inom ramen för detaljplanearbetet har flera olika utredningar 
påbörjats/genomförts, bland annat mark- och miljöutredning samt geoteknisk 
undersökning. Andra utredningar som pågår är: dagvatten, buller, solstudie. Arbetet 
med detaljplan pågår och samråd väntas ske under våren 2022. Detaljplanen 
beräknas vara klar till sommaren 2022. 

Återrapporteringar till socialnämnd 

Under året 2021 har socialnämnden fått löpande återrapporteringar angående 
projektet Äldreomsorgscenter, ÄOC. 

Workshop 2022 

Under januari genomförde styrgruppen en workshop med socialnämnden samt 
fackliga representanter för att gå igenom samtliga aktiviteter under fas1 och 
förbereda SN inför beslut om Fas2. Syftet med workshopen var att säkra så att 
socialnämnden ska kunna fatta beslut på SN:s sammanträde den 15 februari. 

Under workshopen gick styrgruppen igenom bland annat kravfångst, skisser för ett 
ÄOC, ekonomiunderlag, info om trygghetsboende från Timråbo m.m. 

 



 
 

Vad ska ett Äldreomsorgscenter innehålla? 

Styrgruppen samt arbetsgruppen förespråkar två prioriterade förslag på 
kommunala verksamheter som skulle kunna ingå i ett ÄOC: 

 Dagvård för äldre  
Nuläge: Lokaliserat på Bryggargatan, hyrd extern lokal. 
 
Kommentar: Dagvårdens nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga på 
grund av brist på utrymme att ta emot personer med funktionshinder. En 
flytt av dagvård till äldreomsorgscenter skulle kunna innebär en mer 
flexibel verksamhet kopplat till brukarnas behov.  
Arbetsgruppen rekommenderar större lokalyta än idag då andelen personer 
med demenssjukdom kommer att öka då vi lever längre vilket betyder att 
fler personer kommer att behöva dagvård. Idag (2021) har vi 9st platser, 
arbetsgruppen förespråkar att utöka till 15 st platser. 
Dagvården bör ligga i anslutning till entrén i ett nytt ÄOC då de flesta 
personer kommer i taxi och ska mötas upp.  
 

 Korttidsboende  
Nuläge:16 st platser, lokaliserat på Hagalid.  
 
Kommentar: Tanken med att placera korttidsvården på ÄOC är främst att 
det finns närhet till dagvård även under tiden man vistas på avlastning på 
korttidsvården.  
En av ÄOC:s avdelningar kan utgöra korttidsboende och nuvarande 
korttidsboende på Hagalid kan byggas om till boendeplatser.  

Ytterligare förslag på verksamheter som kan ingå i ett ÄOC är: 

 Träffpunkt med café  
Träffpunkten ska vara en plats för den boende att möta anhöriga och andra 
seniorer.  

Träffpunktsverksamhet tillsammans med cafémöjligheter ger mervärde både 
för brukare och anhöriga. Cafét skulle kunna drivas internt av till exempel 
av daglig verksamhet eller extern drift. Träffpunkten med café bör ligga i 
entréplan för att det ska vara lättillgängligt. 

 Gemensamhetslokaler 
Alla gemensamhetslokaler bör ligga i entréplan och centralt inom 
fastigheten för att vara lättillgängliga. 



 
 

 

 Aktivitetsrum 
Aktivitetsrum är en lokal där personal och brukare kan genomföra olika 
aktiviteter i stora grupper. Aktivitetsrummet bör vara stort nog som 
samlingsplats för alla boende men även kunna skärmas av med skiljevägg. 

 Lokal för extern aktör (denna lokal skulle kunna användas till annat när 
behov finns) 
- exempel Fotvård 

 
Sammanfattning innehåll ÄOC 
 
 Verksamheter som föreslås på ÄOC: 

- Dagvård (samt utöka antal platser till 15 st platser) 
- Korttidsplatser – en avdelning på ÄOC  

 
Föreslagna verksamheter som kan ingå är:  

- Cafe i entré 
- Gemensamhetslokaler– aktivitetsrum som går att skilja av, rum för 

extern aktör 
 

 

Byggande av ÄOC i etapper 

Utifrån genomförda utredningar/rapporter kommer Timrå Kommun på sikt att 
behöva ett ökat antal boende platser (enligt rapport från PWC är behovet ytterligare 
90 st platser fram till 2035) för särskilt boende men när det uppstår är svårt att 
förutse exakt.  

Bygger man exempelvis 90 lägenheter idag kommer kommunen att ha allt för 
många lägenheter under en tid framöver. Bygger man inte alls så kommer 
kommunen inom ett antal år att ha för få platser. 

Styrgruppen föreslår att bygga alla 90 st platser på en gång på grund av 
ekonomi och den demografiska utvecklingen i länet. Kostnader för att bygga i 
etapper uppskattas bli högre än kostnaden för uteblivna hyror. Dessutom finns 
en stor risk för störning hos de redan inflyttade vid nästa etappbygge.  

Det rekommenderas dock att det ska samordnas med eventuell överflyttning 
av andra verksamheter t.ex. dagvård, samt se över en eventuell avveckling av 
något av dagens boenden eller enheter. 



 
 

 
 

Uppdrag till socialförvaltningen att bjuda in Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda samordning med 
förskolebarn och målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

En dialog har hållits med barn- och utbildningsförvaltningen. Då det finns en 
pågående förstudie angående förskolor är det inte aktuellt att utreda en samordning 
med ett Äldreomsorgscenter. Erfarenheter av samlokalisering med äldreboenden 
samt skolelever under pandemin har också visat på nackdelar att dela 
verksamhetslokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen är dock positiva till en 
dialog om samverkan mellan förskolebarn och målgruppen äldre i form av 
aktiviteter eller annat, men samlokalisering är inte aktuellt. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-01 SN/2022:33 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Verksamhetsidé Socialnämnden -information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell ska varje nämnd ta fram en 
verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp har arbetat med detta under 2021, och lämnat regelbunden 
information till nämnden om arbetet. 
 
Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar utvecklingsgruppens förslag till verksamhetsidé för 
Socialnämnden i samband med sammanträdet.  
 
Tanken är att verksamhetsidé kan fastställas vid nämndens sammanträde i mars månad. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-03-16 § 38 
SN 2021-05-16 § 82 
SN 2021-09-14 § 117 
SN 2021-10-12 § 147 
SN 2021-12-14 1 184 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens verksamhetsidé –förslag 220126 
 



SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSIDÉ 

 
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. 
 
 
Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden 
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 
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.  
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-02 SN/2022:61 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Samverkansorganisation -information 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunerna i länet och regionen har beslutat gemensamt om en målbild för God och Nära vård. 
En viktig del i det arbetet är det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. En ny 
samverkansmodell kommer att ersätta socialreko och även inkludera skolan. Skolans medverkan anses 
som nödvändig och viktig i de frågor som rör barn och ungdomar.  
 
I länet pågår nu ett arbete med att ta fram en ny samverkansorganisation mellan regionen, länets 
socialförvaltningar samt länets skolförvaltningar. Ett förslag på en politisk struktur ska tas fram till 
den 1 maj 2022 och ett förslag på en tjänstemannastruktur ska tas fram till 31 oktober 2022. 
 
Ordförande Maritza Villanueva Contreras informerar om den tilltänkta samverkansorganisationen 
inför kommande beslut i nämnd. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-01-27 SN/2022:5 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Patrik Jonsson 2021-09-17 SN/2021:163 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

 socialnämnden 
 
 
 
Motion från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) "En tryggare 
vård och äldreomsorg" - Socialnämndens yttrande 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendet 
I motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) 
inkommen till kommunledningskontoret 2021-05-31 föreslås: 
 

- Att ett utdrag av belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal 
 

- Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma 
missbruksproblematik inom personalen 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 129 att remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om En tryggare vård och äldreomsorg 
Socialnämndens yttrande över motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” 
KF § 129 Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och äldreomsorg 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
Exp     /     2021 
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Patrik Jonsson 2021-09-17 SN/2021:163 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

Socialnämndens yttrande över motionen ”En tryggare vård och 
äldreomsorg” 
 
Ärendet 
I motionen ”En tryggare vård och äldreomsorg” från Marianne Larsson (SD) och Mats Wallin (SD) 
inkommen till kommunledningskontoret 2021-05-31 föreslås: 
 

- Att ett utdrag av belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal 
 

- Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma 
missbruksproblematik inom personalen 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 129 att remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. 
 
Utdrag ur belastningsregistret avseende all vård- och omsorgspersonal 

Det finns inget lagstöd i dagsläget för att begära utdrag ur belastningsregistret när det gäller vård och 
omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, men heller inget förbud. I och 
med att det är ett intrång i den personliga integriteten så kan det ifrågasättas om en sån åtgärd ska 
vidtas utan uttryckligt lagstöd och hur man i så fall ska avgränsa kontrollen. 
 
Ett antal statliga utredningar har genomförts inom området då det framkommit att begäran om 
utdrag ur belastningsregistret ökat markant över åren med anledning av att fler arbetsgivare kräver 
utdrag för att anställa. Det var inte andemeningen med lagstiftningen. 
 
Utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslog i betänkandet Registerutdrag i arbetslivet  
(SOU 2014:48) ett skadeståndssanktionerat generellt förbud mot att arbetsgivare begär att arbetstagare 
ska uppvisa eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd i författning, 
vilket den i det här sammanhanget inte har.  
 
Utredningen om Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd  
(SOU 2019:19), vars uppdrag har varit att titta på om det finns ett behov av ett utökat 
författningsstöd  
för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i 
belastningsregistret, föreslår i sitt slutbetänkande en ny lag som innehåller bestämmelser om  
registerkontroll av den som erbjuds anställning för att utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt 
äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 
 
Det finns ännu inga beslut fattade av lagstiftaren vad gäller ovanstående, utifrån det anser 
socialnämnden att man bör avvakta borde med att införa obligatorisk bakgrundskontroll vid 
nyanställning i väntan på att ett eventuellt lagstöd införs.  
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Patrik Jonsson 2021-09-17 SN/2021:163 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 

Att begära registerutdrag är en personuppgiftsbehandling och omfattas därför av 
Dataskyddsförordningen (GDPR). När man vill göra en sådan behandling behöver den vila på 
legitim grund som fastställts i lag, annars är den olaglig.  
 
I Länet är det i nuläget endast två kommuner som valt att ta registerutdrag vid erbjudande om 
nyanställning. 
 
Motionen föreslås därför avslås på den här punkten. 
 
Stickprov av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma missbruksproblematik 
Det kommunövergripande styrdokumentet ”Vägledande råd och bestämmelser (VROB) om alkohol, 
andra droger och spel” fastställd av kommunstyrelsen 2019-09-17 § 299 reglerar detta. Den anger 
bland annat att: Vid misstanke om missbruk eller användning av olagliga droger som påverkar arbetet 
har kommunen för avsikt att, genom företagshälsovården, alkohol- och/eller drogtesta den anställde. 
Det är socialnämndens uppfattning att bestämmelserna i VROB:en inte bör förekommas med 
utökade egna bestämmelser kring detta, utan att vi har en hållning som är kommungemensam. 
Bedömningen är också att skillnaden mellan stickprov som föreslås i motionen och att testa vid 
misstanke som det står i VROB:en utgör en marginell skillnad. Motionen föreslås därför avslås även 
på denna punkt.



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 129 
Motion från Marianne Larsson (SD) om en tryggare vård och 
äldreomsorg 
KS/2021:280 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Marianne Larsson (SD) har i motion föreslag kommunfullmäktige: 
 
Att ett utdrag ur belastningsregistret görs av all vård och omsorgspersonal. 
 
Att stickprov införs av vård och omsorgspersonal för att undvika/förekomma missbruksproblematik 
inom personalen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2021 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-28 SN/2021:162 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, med 
hänvisning till Handlingsplanen för språkutvecklande insatser. 
 
Ärendet 
Marianne Larsson (SD), tillsammans med Mats Wallin (SD), föreslår i motion, inkommen den 31 
maj 2021, gällande våra äldre samt arbete inom vård och omsorg: 
 
”Att all personal ska kunna göra sig förstådd i det svenska språket i både tal och skrift.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, att remittera motionen till Socialnämnden för 
yttrande. 
 
Socialnämnden gav, den 14 september 2021, förvaltningen i uppdrag att redovisa de insatser som görs 
i verksamheterna för stöd i svenska språket och inkludering samt att ta fram en handlingsplan om 
hur verksamheten kommer att förstärka inkludering och arbeta med de individer som behöver 
förstärka sina språkkunskaper. 
 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till handlingsplan samt planerat ett projekt för 
genomförande av språkutvecklande insatser.  
 
Beslutsunderlag 
KF 2021-06-14 § 130, Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
Motion om Språkkrav 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-06-14 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 130 
Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav 
KS/2021:279 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Marianne Larsson (SD) har i motion föreslagit kommunfullmäktige: 
 
All personal ska kunna göra sig förstådd i det svenska språket i både tal och skrift. 
 
Beslutsunderlag 
Motion  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2021 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-01 SN/2021:248 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Revisionsrapport Granskning av ekonomisystemet -svar 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar till KPMG gällande revisionsrapporten Granskning av 
ekonomisystem. 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen 
kring ekonomisystemet. 
 
Revisonen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som berör nämnden och 
som finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. 
 
Förvaltningen har lämnat ett svar för nämndens godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens svar på revisionens granskning av ekonomisystemet 
Revisionsrapport Granskning av ekonomisystemet 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-01-31 SN/2021:248 
 
 

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

 
 
 
 
 
Socialnämndens svar på revisionens granskning av ekonomisystemet 

Revisorerna vill att respektive nämnd svarar på följande fyra frågor utifrån sin granskning av 
ekonomisystemet. 

1. Manuella bokföringsordrar kan uppstå i hela kommunen och det behöver också 
tydligt framgå i respektive nämnds attestreglemente vad som gäller för sådana 
transaktioner. 

Nämndens svar: 

Attestreglementet är övergripande för hela kommunen. Varje nämnd beslutar om 
beslutsattestförteckning inom sitt ansvarsområde och där beslutas vem som får göra 
periodiseringsbokningar.  

Socialnämnden kommer att uppdatera sin beslutsattestförteckning med behörigheter för 
bokföringsorder. 

 

2. Avstämningar sker inte bara av ekonomiavdelningen. Bl a avstämning 
driftsredovisning är en viktig kontroll för nämnd och förvaltning för att säkerställa 
att bedömningar och prognoser sker på rätt underlag. Attest av avstämningar 
kanske också är lämpligt att utföras av den chef som har ansvar för transaktionerna, 
t ex avstämning av periodiseringsposter.  

Nämndens svar: 

Ekonomienheten anser att periodboksluten blir väsentligt fördröjda om attest ska ske av varje unik 
uppbokning/periodisering. Det krävs både att varje attestant som berörs finns på plats och att dessa 
är helt införstådda i bokföringsprinciperna. Attesten blir inget effektivt kontrollmoment då risken är 
att fel ändå inte upptäcks förrän bokningen är genomförd och syns i resultatrapporter.  

 

3. Utbildning/information är också viktig del för nämnder/förvaltningar. Även om 
det är kommunstyrelsen som kanske håller i dessa så är det väsentligt att alla 
berörda förstår systemet och t ex att chefer kan ta fram ekonomirapporter. Likaså 
behöver ledningen vara medveten om att det finns medarbetare som skriver ut 
fakturor för att hen inte kan söka i systemet, tid som kan användas till andra 
uppgifter. Här behöver respektive nämnd vid behov också vara kravställare.  
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socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Sara Grape Junkka 2022-01-31 SN/2021:248 
 
 

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

 

Nämndens svar: 

Inför 2022 har socialförvaltningens ekonomicontrollers tillsammans med förvaltningsledningen tagit 
fram ett arbetssätt för att underlätta ekonomisk uppföljning och analys för alla chefer i 
organisationen. 

Ekonomienheten ser positivt på att nämnderna är kravställare vad gäller utbildning i 
ekonomisystemet. 

Kommunen tar utbildningsbehovet på allvar och en inventering av behovet har redan påbörjats 
genom att användarna har fått lämna önskemål om utbildning. Kommunen använder verktyget 
Nano-Learning för att skicka ut korta lektioner i olika ämnen via e-post. Lektionerna/utskicken tar 
inte mer än några minuter att gå igenom. Sedan ett halvår tillbaka skickas en 
introduktionsutbildning ut till nya användare i ekonomisystemet. Lektionen berättar om 
grundläggande funktioner i ekonomisystemet, var man som användare hittar mer information 
(intranätet) samt vem man ska vända sig till med frågor. Till användare med attestansvar finns 
ytterligare en lektion med kort information om bl.a. attesträttigheternas innebörd och tips om 
användbara funktioner i ekonomisystemet. Lektionen har nyss tagits fram och skickats till 
kommunens beslutsattestanter. Den kommer att skickas ut till nytillkomna chefer regelbundet. (pågår 
delvis och fortsätter efter att bokslut 2021 är avslutat) 

 

4. Ekonomihandboken och arkivplanen kan också beröra flera nämnder, utifrån att 
ekonomiska transaktioner inte bara uppstår på ekonomikontoret. 

Nämndens svar: 

Ambitionen är att en ekonomihandbok ska utarbetas under 2022 och kommer att gälla för hela 
kommunen. Varje nämnd har ansvar för sin information och förtecknar den i nämndens 
informationshanteringsplan.   

 

 

Socialförvaltningen  

 

Sara Grape Junkka 

Förvaltningschef
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den interna 
kontrollen kring ekonomisystemet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att räkenskaperna är rättvisande. Bland annat genom att tillse att intern 
kontroll finns upprättad inom följande områden i ekonomisystemet, attester, 
avstämningar samt utbetalningar. Vidare genom kontroll av att användarna av 
systemet har tillräcklig utbildning i ekonomisystemet samt att kommunen följer RKR:s 
rekommendation R1 avseende bokföring och arkivering. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen delvis har en har en bra grund för 
en god intern kontrollmiljö i ekonomisystemet, men vi ser allvarligt på att det finns 
flertalet personer som har möjlighet att göra internetbetalningar från kommunens 
konton utan attest av någon annan. Vidare får vi en blandad bild av om användarna 
anser sig fått tillräcklig utbildning och information för att kunna använda systemet fullt 
ut. Vi bedömer även att kommunen behöver utarbeta bättre underlag för att fullt ut följa 
RKR R1. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att 

— behörigheterna avseende konsulter och testanvändare i ekonomisystemet ses över 
och endast aktiveras vid behov, se avsnitt 3.1.1 

— kontroller införs för att kontrollera systemförvaltarnas ändringar i systemet, se avsnitt 
3.1.1 

— kommunens samtliga manuella transaktioner som påverkar kommunens resultat och 
ställning ska attesteras av annan än upprättaren, se avsnitt 3.1.2 

— kommunen tillser att betalningar endast görs två i förening, se avsnitt 3.2.1 

—skriftliga rutiner för utbetalningar upprättas och att kommunen tillser att uppsatta 
rutiner följs, se avsnitt 3.2.1 

— kommunens fil för löneutbetalningar godkänns av ekonomichef innan den skickas 
iväg för betalning, se avsnitt 3.2.1 

— skriftliga rutiner för avstämning av balans- och resultatkonton upprättas, se avsnitt 
3.3.1 

— attest av avstämningar alltid ska ske av överordnad samt att en bättre 
dokumentation av avstännningarna av både balans- och resultatkonton sker, se 
avsnitt 3.3.1 

— att fler utbildningstillfällen erbjuds, förslagsvis riktade till attestanter och 
verksamhetschefer, samt informationsmaterialet görs mer känt t ex i samband med 
chefsträffar, se avsnitt 3.4.1. 

— manual/ekonomihandbok upprättas för redovisning, se avsnitt 3.5.1 

— kommunen alltid tillser att relevanta underlag finns till respektive verifikation, se 
avsnitt 3.5.1 
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— kommunen bör se över möjligheten att i anläggningsregistret koppla nya 
komponenter till "rätt" objekt samt att tillse att utrangeringar sker vid utbyte av 
komponenter, se avsnitt 3.5.1 

— kommunen skyndsamt tillser att arkivplan, systemdokumentation och 
behandlingshistorik färdigställs och implementeras för att uppfylla kraven i RKR R1, 
se avsnitt 3.5.2 

2 Bakgrund 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den interna 
kontrollen kring ekonomisystemet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att räkenskaperna är rättvisande. Bland annat genom att tillse att intern 
kontroll finns upprättad inom följande områden i ekonomisystemet, attester, 
avstämningar samt utbetalningar. Vidare genom kontroll av att användarna av 
systemet har tillräcklig utbildning i ekonomisystemet samt att kommunen följer RKR:s 
rekommendation R1 avseende bokföring och arkivering. 

Granskningen avser år 2021. Vi har endast granskat attester i den mån de finns 
avseende ekonomisystemet, löner som hanteras i separat system har inte kontrollerats 
här. 

Vår granskning har skett via intervju stickprovsvis kontroll av attester och fullmakter 
samt stickprov av verifikationer och anläggningsregister för kontroll av krav i enlighet 
med RKR R1. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 6 kap § 6 

—RKR R1 

— Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument 

— Intervjuer har genomförts med berörda tjänstemän 

—Stickprovsvisa kontroller av behörigheter i system, fullmakter, verifikationer och 
utbetalningar. 

Rapporten är faktakontrollerad av Hans Jonsson ekonom samt Katarina Johansson 
Borg. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Attester 

3.1.1 System behörigheter 

Kommunens ekonomisystem är Unit4 ERP (enterprise resource planning). Systemet är 
ett integrerat system och alla ekonomiska transaktioner, förutom löner hanteras i 
systemet. 

Kommunen har två systemförvaltare som har de grundläggande administratörs-
behörigheterna i systemet. Behörighetsnivåerna i systemet för övriga användare sätts 
upp baserat på vilken roll den anställde har inom kommunen och vilka arbetsuppgifter 
som personen har. Behörigheterna godkänns av närmaste chef. 

Om någon ny börjar/avslutar sin anställning eller byter tjänst inom kommunen är det 
upp till ansvarig chef att skicka in en anmälan till systemförvaltaren om förändringen. 
Detta görs genom en beställning via en e-tjänst hos kommunen som skickas till 
ansvarig chef för godkännande och efter det gör systemförvaltaren uppdateringen i 
systemet. När någon slutar så tas personen också bort från kommunens nätverk vilket 
också innebär att man inte längre har tillgång till kommunens system. 

Vi har noterat att det inte finns någon kontroll för uppföljning av gjorda förändringar av 
systemförvaltarna. Vi har även noterat att det finns många användare, bland annat 
konsulter som har högsta behörighet i systemet, samt andra roller som har viss 
behörighet i systemet, för de flesta av dessa användare har det inte varit någon 
inloggning senaste tiden och några av dem kommer enligt uppgift från kommunen att 
stängas ner. 

För behörigheter avseende attester och utbetalningar se avsnitt 3.1.3 och 3.2. 

3.1.2 Attestreglemente 

Attestreglementet avser kommunens samtliga ekonomiska transaktioner och är antaget 
av kommunfullmäktige 2009-03-30. Det framgår av attestreglennentet att kommunen 
ska utfärda tillämpningsanvisningar tillhörande attestregementet. Vi har även tagit del 
av tillämpningsanvisningarna som är antagna av kommunstyrelsen 2019-06-11. Av 
reglementet framgår att varje nämnd årligen ska utse eller delegera till 
förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Den upprättade 
attestförteckningen signeras av förvaltningschefen och beslutas av ansvarig nämnd. 

Vidare framgår vad en attest innebär, att transaktionen ska attesteras innan den utförs 
samt att det ska vara minst två personer varav en beslutsattestant på alla 
transaktioner. Det framgår även vad de olika rollernas ansvarsområden samt vad 
attesten innebär. Den som är beslutsattestant ska kontrollera prestation, kvalitet, pris, 
villkor, formalia, kontering, bokföringstidpunkt, beslut och jäv. 
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Ovan nämnda kontroller innebär följande: 
- Prestation/kvalitet Kontroll att vara eller tjänst mottagits och håller avtalad 

kvalitet och kvantitet. För lönetransaktion kontroll av tjänstgöring/frånvaro. 
- Pris och villkor Kontroll av pris och betalningsvillkor, för lönetransaktion kontroll 

av lön och ersättning, mot avtal, beställning, taxa, bidragsregler eller 
motsvarande. 

- Formalia Kontroll att de bokföringsunderlag som upprättas/mot-tas uppfyller 
lagstadgade krav och god redovisningssed. 

- Kontering Kontroll att kontering är korrekt. 
- Bokföringstidpunkt Kontroll att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 

redovisningsperiod. 
- Beslut Kontroll mot formella beslut, disponibla medel enligt budget och att utgiften 

är förenlig med verksamheten. 
Jäv Kontroll att inte jäv föreligger, att inte attestant kan få egen vinning av 
beslutet. 

Verksamhetscheferna utser granskare som ofta också är den som ansvarar för att 
beställa varan eller tjänsten. Vidare framgår det av reglementet att ersättare utses av 
attestanten i enlighet med attestförteckningen samt att egna kostnader ska attesteras 
av överordnad vilken också framgår av attestförteckningen. 

Vi har tagit stickprov på hur attesterna är uppsatta i systemet utifrån erhållna 
attestförteckningar och inte funnit några avvikelser per granskningstillfället. System-
förvaltarna som kan göra ändringar i systemet är inte upplagda som slutattestanter i 
systemet, men skulle rent tekniskt kunna lägga upp sig själva, se även avsnitt 3.1.1. 

Vi har även notera att socialnämnden inte har någon utsedd attestant för samtliga 
beloppsnivåer vilket innebär att om en faktura större än 476 tkr eller 4,7 mnkr beroende 
på ansvar så skulle fakturan i systemet fastna och inte kunna gå vidare för betalning. 

Vidare framgår det av kommunens attestreglemente att samtliga ekonomiska 
transaktioner ska attesteras av annan än upprättaren, dock finns det vissa undantag i 
tillämpningsanvisningarna där en verifikation inte behöver attesteras av annan än 
upprättaren. Därigenom skulle en tjänsteperson hos kommunen kunna påverka 
kommunens balans- och resultaträkning utan godkännande av någon annan. 

Vi har vid vår kontroll av verifikationer i avsnitt 3.5.1 även kontrollerat om attest av 
verifikationerna skett i enlighet med kommunens rutin. Samtliga stickprov var 
attesterade i enlighet med kommunens rutin. 

3.1.3 Allmänt om registrering 

Leverantörsfakturorna går direkt till en skanning central där de sedan skannas in i 
ekonomisystemet, om någon faktura kommer till kommunen via post eller mail så 
skickas även dessa till skanningcentralen. 

Om det finns referensnummer och ansvar på den inskannade fakturan skickas fakturan 
per automatik till en granskare som är kopplad till angivet referensnummer 
(fakturamottagare). Granskaren konterar samt granskar och kontrollerar fakturan i 
enlighet med attestreglementet. När fakturan är godkänd av granskaren går fakturan 
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vidare för attest enligt de attestregler som är uppsatta i systemet per ansvar och 
beloppsnivåer i enlighet med attestförteckningen. Det finns därmed ingen risk att någon 
annan attestant skulle kunna attestera en faktura än den som är ansvarig enligt 
attestförteckningen. 

Vissa leverantörsfakturor som är avtalsenliga eller som är frekvent återkommande med 
liknande belopp kan läggas upp i ett separat register, där kontering, ansvar, 
verksamhet, max-min belopp mm framgår. Dessa fakturor tar fortfarande samma väg 
genom attestflödet, men behöver inte konteras och kontrolleras närmare. 

Nya leverantörer som inte finns i leverantörsregistret måste hanteras och läggas upp 
av leverantörsfakturagruppen innan den kan hanteras i ekonomisystemet. Samtliga nya 
leverantörer eller ändringar på befintliga leverantörer är styrt till att ändringar alltid 
måste godkännas av annan än den som gjort ändringen och det är endast 
ekonomiansvarig och ekonomichef som kan godkänna ändringen. Vi har även utfört 
"Test of one" för att kontrollera spärrar i systemet. Vi har kontrollerat att en granskad 
faktura per automatik går vidare till överordnad chef i enlighet med attestförteckningen 
och att ingen justering av attestant kan ske av granskaren. 

3.1.4 Bedömning 

Vi anser att det är bra att kommunen tillsett att det endast är två personer som anses 
som systemförvaltare och kan göra ändringar i systemet. Vidare anser vi att en kontroll 
bör införas för att kontrollera de ändringar som systemförvaltarna utfört löpande. 

Vi ser allvarligt på att konsulternas användarkonton som har högsta behörighet inte har 
stängts ner när arbetet avslutats. 

Ett leverantörsfakturasystem där attesterna sker elektroniskt och där det finns uppsatta 
spärrar i systemet både på ansvar och beloppsnivåer anses ha en hög tillförlitlighet och 
risken för eventuella medvetna eller omedvetna fel anses som låg då det endast är ett 
fåtal administratörer som har tillgång till systemet och kan göra ändringar. 

Vi rekommenderar även kommunen att samtliga transaktioner som påverkar 
kommunens resultat och ställning attesteras av annan än upprättaren, då det finns en 
stor risk för påverkan av kommunens resultat och ställning via så kallade manuella 
bokföringsordrar. 
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3.2 Utbetalningar 
Vad vi förstått saknas skriftliga rutiner för utbetalningar, följande rutiner har vi dock fått 
förklarade för oss. 

Måndag, onsdag och fredag skickas filer för utbetalning med leverantörsfakturor 
elektroniskt till bankgirocentralen. Utbetalningsfilen skapas automatiskt av systemet de 
dagar utbetalning sak ske. När filen är skapad skickas ett mail till ansvariga som ska 
godkänna filen för utbetalning. Det är endast ekonomiansvarig och ekonomichef som 
har möjlighet att godkänna filen för betalning var för sig. En oattesterad elektronisk 
faktura kan inte betalas. Vi har tagit del av lista för behörigheter i Unit4 ERP för att 
kunna skicka betalningar via fil. 

Vidare har vi tagit del av lista från banken med kommunens samtliga behörigheter och 
fullmakter på bank. Det är totalt 13 användare som kan godkänna betalningar till bank, 
varav sju stycken med obegränsad behörighet som kan göra betalningar via 
internetköp utan godkännande av någon annan. Däribland har ekonomichefen 
ensamrätt att göra utbetalningar på alla konnnnunenskonton övriga är begränsade till 
vissa konton och med beloppsgräns. Vidare har ekonomiansvarig möjlighet att göra 
ändringar i behörigheterna utan godkännande av någon annan. 

Manuella betalningar utgörs främst av påminnelseavgifter, eller om något har avvisats 
på banken och det är ett felaktigt konto samt bidrag. Vid manuell betalning lämnas en 
utanordning in fysiskt till ekonomiavdelningen, som ska vara attesterad på samma sätt 
som i ekonomisystemet Unit4 ERP fast manuellt. Ekonomiavdelningen kontrollerar i 
attestförteckningslistan, vilka som ska granska och attestera så att det är rätt person 
som utfört attesten. Därefter registreras utanordningen i Unit4 ERP, som ett manuellt 
verifikat. Det är endast ett fåtal personer som kan registrera dessa manuella verifikat 
för utbetalning. Betalning sker sedan på samma sätt som en leverantörsfaktura via fil 
som godkänns av ekonomiansvarig eller ekonomichef. 

Utländska fakturor hanteras på samma sätt som en utanordning avseende attester. 
Men fakturorna betalas inte via fil från bokföringssystemet utan betalning sker direkt 
från bank där det i de flesta fall krävs två i föreningen beroende på vem som lägger 
upp betalningen enligt ovan behörigheter i bank och fullmakter. 

Vid utbetalning av lön skapas en lönefil från lönesystemet som körs två gånger per 
månad. Filen skickas direkt till banken och ska attesteras av ekonomichef. Attest sker 
av verifikatet i efterhand. 

Vi har tagit del av behörigheterna i ekonomisystemet för att se vilka som kan 
genomföra ett manuellt verifikat. Vi har även kontrollerat att manuella utanordningar är 
attesterade i enlighet med kommunens reglemente. Vi har noterat att det i flera fall 
saknas granskningsattest av en granskare/upprättare men att beslutsattest finns. 
Vidare har vi kontrollerat att ekonomichefen attesterat löneutbetalningen enligt 
kommunens rutin. Vi har inte kontrollerat attest i systemet avseende löner generellt, då 
det faller utanför granskningen av ekonomisystemet. 
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3.2.1 Bedömning 

Vi ser allvarligt på att så många i kommunen har behörighet att ensamma kunna göra 
utbetalningar. Vi anser att inte någon i kommunen ska kunna kan göra en utbetalning 
utan inblandning från någon annan och endast undantagsvis ska utbetalning av 
obegränsade belopp vara möjliga. Det ska inte heller vara möjligt att ensam kunna 
göra ändringar avseende behörigheterna för utbetalningarna i bank, utan det ska alltid 
godkännas två i förening. Det går inte att utesluta att kommunen utsätter sig för en stor 
risk för bland annat förskingring, vilket vi ser allvarligt på. Vår rekommendation är att 
utbetalningar alltid ska göras av två personer i förening och att även ändringar i 
behörig heterna ska kräva två i förening. 

Vidare rekommenderar vi att kommunen upprättar skriftliga rutiner för utbetalning samt 
tillser att kommunens rutiner avseende manuella utanordningar följs för att minska 
risken för medvetna eller omedvetna fel. Vi anser även att kommunens lönefil alltid 
godkänns i förhand innan den skickas iväg för betalning. 

3.3 Avstämningar 
Kommunen saknar skriftliga rutiner, manual/ekonomihandbok, för avstämningar. Vi har 
dock fått följande förklarat för oss. 

Timrå kommun har ett verktyg som heter Pricka där avstämningar av balanskonton i 
huvudsak sker. Två personer är administratörer i systemet, ekonomiansvarig samt 
annan tjänsteperson inom ekonomigruppen. I Pricka är det angivet hur ofta ett konto 
ska stämmas av samt av vem och vem som ska attestera avstämningen. Avstämning 
kan ske med vilka intervaller som helst t ex månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. När 
avstämning ska ske skickas ett mail ut från Pricka till ansvarig person utefter de valda 
intervallerna. 

Enligt uppgift från kommunen görs ingen övergripande analys av resultaträkningen 
förutom vid delår och årsbokslut, respektive nämnds controller som gör avstämningen 
av driftsredovisningen och presenterar den i en månadsrapport till respektive nämnd. 
Vi har inte tagit del av något underlag avseende avstämning av resultaträkningen eller 
d riftsredovinsingen. 

Vi har kontrollerat i vilka intervall väsentliga konton stäms av. Vi anser att kommunens 
uppsättning är rimlig i förhållande till risk för fel i balansposten. Vi har även kontrollerat 
vem som är uppsatt som attestant för respektive avstämning. Vi har noterat att några 
av ekonomiansvarigas avstämningar inte attesteras av överordnad. Vidare har vi även 
tagit stickprov på avstämningar för två månader för väsentliga konton. Vi har noterat att 
vissa av underlagen till avstämningen finns på annan plats än i systemet Pricka, vilket 
gör att attest av avstämningen försvåras om attestanten inte är på plats på kommunen 
och kan ta del av underlaget som finns i pärm. 

2021 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Public 



Timrå kommun 
Ekonomisystem 

2021-11-16 

3.3.1 Bedömning 

Vi anser att kommunen bör upprätta skriftliga rutiner, manual/ekonomihandbokför 
avstämningar, samt att avstämningen alltid attesteras av överordnad. Vi 
rekommenderar även kommunen att dokumentera sina avstämningar bättre så att 
underlag till balansposten finns i systemet Pricka. Vidare rekommenderar vi kommunen 
att även dokumentera nämndernas avstämningar av driftsredovisningen, samt att 
övergripande analys utförs löpande av ekonomiavdelningen och dokumenteras i 
Systemet Pricka för att upptäcka eventuella felaktigheter i tid. 

3.4 Utbildning och information 
Inför att ekonomisystemet implementerades genomfördes ett antal utbildningstillfällen. 
De som skulle arbeta med systemet dagligen, ekonomer och controllers, fick mer 
omfattande utbildning. 

I stort sett samtliga vi har intervjuat bekräftar att utbildning erhölls. Någon menar att det 
gick lång tid mellan utbildningen och att systemet fanns på plats, vilket gjorde att nyttan 
med utbildningen minskade. Andra menar att utbildningen genomfördes i för stor grupp 
så att det var svårt att ta till sig innehållet. Några ytterligare är nöjda med den utbildning 
som erhölls. 

Såsom vi uppfattat har informationsmaterial, bl a filmer, lagts upp på intranätet. Endast 
en liten del av de vi tillfrågat har kännedom om materialet. Däremot upplever i stort sett 
samtliga att de får stöd, främst via ekonomer eller andra kollegor, vid frågor. 

Vi har dock i våra intervjuer fått uppfattningen att ett antal upplever systemet mycket 
krångligt av de som inte arbetar full tid med ekonomi. En tjänsteperson med 
ekonomiansvar uppger att det inte är möjligt att på egen hand ta fram de 
ekonomirapporter som krävs för att löpande följa verksamheten. Vi uppfattar också att i 
något fall utnyttjas inte tekniken i systemet fullt ut utan fakturor skrivs ut/sparas ner då 
sökfunktionen upplevs som krånglig. 

3.4.1 Bedömning 

Vi valde att göra intervjuer med ett begränsat antal användare för att få möjlighet att 
ställa kompletterande frågor, i stället för en enkät till ett större antal användare. 

Baserat på resultatet av våra intervjuer konstaterar vi att det finns olika uppfattningar 
om utbildningen/informationen har varit tillräcklig. De som arbetar dagligen med 
systemet uppfattar vi har en mer positiv bild. Bland övriga användare finns 
tjänstepersoner som vi uppfattar inte själva kan använda systemet i den omfattning 
som skulle behövas för att klara arbetsuppgifterna på ett effektivt och bra sätt. Vi 
noterar också att det material som finns på intranätet inte är känt. 

Vi rekommenderar att fler utbildningstillfällen erbjuds, förslagsvis riktade till attestanter 
och verksamhetschefer. Vi rekommenderar också att informationsmaterialet görs mer 
känt t ex i samband med chefsträffar. 
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3.5 Bokföring och arkivering i enlighet med RKR R1 

3.5.1 Bokföring 

I tillämpningsanvisningarna, se vidare avsnitt 3.1.2, finns instruktioner om vad en 
faktura ska innehålla för att den ska vara godkänd i enlighet med bokföringslagen. 
Vidare framgår vad fakturan/verifikationen måste innehålla för att kommunen ska 
erhålla avdragsrätt för moms, vad ett bokföringsunderlag ska innehålla, vad som ska 
framgå av en verifikation avseende resa, utbildning, konferens samt representation. 
Det framgår även vad kontering, bokföringstidpunkt mm innebär. Däremot saknar 
kommunen manual/ekonomihandbok avseende kontoplan, kontering och vilken 
verifikationsserie som ska användas för olika typer av transaktioner, hur ett 
rättelseverifikat ska upprättas mm. 

I RKR R1 framgår att bokföringen ska vara varaktig. Kommunen har med sin tidigare 
systemleverantör ett avtal som möjliggör tillgång till bokföring och fakturor via en 
historisk server under en period av tio år från det att kommunen bytte system. Vidare 
framgår att följande uppgifter ska framgå från den löpande bokföringen: 

a) registreringsordning, 
b) redovisningsperiod, 
c) verifikationsnummer eller motsvarande identifieringstecken, 
d) kontering, och 
e) bokfört belopp. 

Vi har stickprovsvis kontrollerat verifikationer för att säkerställa att verifikaten håller den 
standard som anger i RKR R1. Vi har noterat att för ett av våra stickprov saknades 
lämpligt underlag för bokföring av transaktionen, risk finns att felaktiga kostnader 
belastar kommunen till följd av avsaknad av underlag. 

Kommunen har enligt uppgift tre försäljningsställen med kassaregister som är anmälda 
och godkända av Skatteverket. Det finns även försäljningsställen utan kassaregister 
med motiveringen att omsättningen är låg. För ett av försäljningsställena sker 
automatisk överföring till redovisningen från kassaregistret, för de två andra tas en 
rapport från kassaregistret på dagens försäljning ut som sedan bokförs manuellt av 
ekonomiavdelningen. Vi har inte granskat hur kommunen hanterar sina kontanter i 
samband med kassaförsäljning. 

Kommunens anläggningsregister uppfyller i huvudsak de krav som preciseras i RKR 
R1. Vid komponentbyte av t ex ett tak på en skola går det inte att lägga in det nya 
taket på rätt objekt utan taket registreras som en egen anläggningstillgång. Det gamla 
taket kan endast bokas bort om det ligger som en egen komponent. För framförallt 
äldre byggnader är det inte möjligt då dessa inte är fördelade på komponenter och 
ingen schablonmässig utrangering kan ske. 
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3.5.2 Arkivering 

Enligt RKR R1 ska kommunen ha en arkivplan för vad som arkiveras, vart det förvaras 
samt hur arkivet är uppbyggt om det är nödvändigt. Kommunen har i dagsläget ingen 
arkivplan som är användbar. Inom ekonomi har kommunen upprättat en 
dokumenthanteringsplan där det framgår hur ekonomisk data/dokument ska arkiveras, 
hur länge och vart. Enligt uppgift håller kommunen på att utveckla en ny arkivplan för 
hela kommunen. 

Backup av elektroniskdata sker varje natt av kommunens driftleverantör Advania. 
Kommunen utför själva ingen backup och ingen backup förvaras hos kommunen. 
Räkenskapsinformation rensas av kommunen efter sju år. Det gäller även inskannade 
fakturor som skulle kunna rensas efter fyra år men som rensas efter sju år enligt avtal 
med kommunens leverantör för inskanning. 

Arbete med att upprätta en systemdokumentation för kommunen pågår och är under 
utveckling. Enligt RKR R1 ska en systemdokumentation innehålla; kontoplan, 
beskrivning av hur konton används och hur de sammanställs när årsbokslut eller 
årsredovisning upprättas, samlingsplan och arkivplan. Systemdokumentationen ska 
även innehålla en beskrivning av hur verifikationer identifieras om flera 
verifikationsserier används, identifiering sker på annat sätt än numeriskt, eller om det 
av något annat skäl behövs för att det ska gå att förstår hur verifikationerna identifieras. 

Vi har tagit del av kommunens preliminära systemdokumentation, vi kan konstatera att 
arbetet är påbörjat och ser ut att innehålla de väsentliga delarna i enlighet med RKR 
R1. Denna är dock inte innplementerad ännu även om delar av det redan finns på plats. 

Vidare ska kommunen även ha en behandlingshistorik som visar de bokföringsposter 
som har tillförts bokföringssystemet samt, i datoriserade system, registerringsdatum. 
Behandlingshistoriken ska även beskriva förändringar i bokföringssystemet som 
påverkar bokföringsposterna behandling samt när dessa förändringar infördes. I den 
framtagna systemdokumentationen framgår även delar av detta, men det behöver 
utvecklas för att uppfylla kraven fullt ut. 

3.5.3 Bedömning 

Vi anser att kommunen bör upprätta en manual/ekonomihandbok för redovisning 
inklusive avstämningar enligt avsnitt 3.3. Vidare rekommenderar vi kommunen att tillse 
att det alltid finns relevanta underlag tillhörande verifikatet. 

Vi anser även att anläggningsregistret bör ses över om det finns möjlighet att koppla 
nya komponenter till "rätt" objekt. Vi anser även att utrangeringar alltid ska genomföras 
vid utbyte av komponenter, även om dessa är helt avskrivna, för att inte 
anskaffningsvärdena och ackumulerade avskrivningarna i anläggningsregistret ska 
vara för höga. 

Vi rekommenderar även att kommunen skyndsamt tillser att arkivplan, 
systemdokumentation och behandlingshistorik färdigställs och implementeras för att 
uppfylla kraven i RKR R1. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vi anser att kommunen delvis har en har en bra grund för en god intern kontrollmiljö i 
ekonomisystemet, men vi ser allvarligt på att det finns flertalet personer som har 
möjlighet att göra internetbetalningar från kommunens konton utan attest av någon 
annan. Vidare får vi en blandad bild av om användarna anser sig fått tillräcklig 
utbildning och information för att kunna använda systemet fullt ut. Vi bedömer även att 
kommunen behöver utarbeta bättre underlag för att fullt ut följa RKR Rl. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att 

— behörigheterna avseende konsulter och testanvändare i ekonomisystemet ses över 
och endast aktiveras vid behov, se avsnitt 3.1.1 

— kontroller införs för att kontrollera systemförvaltarnas ändringar i systemet, se avsnitt 
3.1.1 

— kommunens samtliga manuella transaktioner som påverkar kommunens resultat och 
ställning ska attesteras av annan än upprättaren, se avsnitt 3.1.2 

— kommunen tillser att betalningar endast görs två i förening, se avsnitt 3.2.1 

— skriftliga rutiner för utbetalningar upprättas och att kommunen tillser att uppsatta 
rutiner följs, se avsnitt 3.2.1 

— kommunens fil för löneutbetalningar godkänns av ekonomichef innan den skickas 
iväg för betalning, se avsnitt 3.2.1 

— skriftliga rutiner för avstämning av balans- och resultatkonton upprättas, se avsnitt 
3.3.1 

— attest av avstännningar alltid ska ske av överordnad samt att en bättre 
dokumentation av avstännningarna av både balans- och resultatkonton sker, se 
avsnitt 3.3.1 

— att fler utbildningstillfällen erbjuds, förslagsvis riktade till attestanter och 
verksamhetschefer, samt informationsmaterialet görs mer känt t ex i samband med 
chefsträffar, se avsnitt 3.4.1. 

—manual/ekonomihandbok upprättas för redovisning, se avsnitt 3.5.1 

— kommunen alltid tillser att relevanta underlag finns till respektive verifikation, se 
avsnitt 3.5.1 

— kommunen bör se över möjligheten att i anläggningsregistret koppla nya 
komponenter till "rätt" objekt samt att tillse att utrangeringar sker vid utbyte av 
komponenter, se avsnitt 3.5.1 

— kommunen skyndsamt tillser att arkivplan, systemdokumentation och 
behandlingshistorik färdigställs och implementeras för att uppfylla kraven i RKR R1, 
se avsnitt 3.5.2 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-01 SN/2022:54 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Beslutsattestantförteckning 2022 -revidering 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar reviderad Beslutsattestantförteckning 2022 
 
Ärendet 
Som ett arbetsinstrument för att fördela ansvar för den ekonomiska ramen upprättas årligen en 
beslutsattestantförteckning av socialnämnden. 
 
Socialnämnden har antagit beslutsattestantförteckning för 2022. 
 
Vid revisionens granskning av ekonomisystemet framkom ett behov att tydliggöra behörigheter för 
bokföringsorder. Controller har reviderat beslutsattestantförteckning 2022 med detta tillägg. 
 
Vid förändringar under året har förvaltningschef delegation att besluta om kompletteringar. 
 
Ärendets tidigare behandling 
SN 2021-11-16 § 165 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestantförteckning 2022 –revidering 
 
Protokollsutdrag till 
Verksamhetschefer 
Controller 
Ekonom KLK 
 
Exp     /     2022 
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BESLUTSATTESTANTER MED ATTESTNIVÅER – bokföringsår 2022 
Gäller fr.o.m. 2022-01-01, reviderad 2022-02-15 
 
Socialnämndens ansvarsområde (ansvarskod) 
Beslutsattesten följer chefsansvaret inom organisationen. 
 
 

 
 
 
 
 

Socialnämnden
600000
Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef 
Socialförvaltningen

610000
Sara Grape Junkka

Äldreomsorg och 
HSL

610060
Maria Nordin

Individ- och 
Familjeomsorg

610070, 650000
Johan Vikström

Stöd och Omsorg
610040

Linda Gyllenqvist

Utvecklingsledare
610020

Anna-Karin Dahlin
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Individ- och 
Familjeomsorg

610070, 650000
Johan Vikström

Barn och Familj
632000

Sara Tenggren

Vuxen
633000

Louise Zetterlund

Ensamkommande 
Barn

634000
Johan Vikström

Mottagning och 
Öppenvård

635000
Maria Olsson

Ekonomiskt 
Bistånd
636000
Pernilla Krasser

Socialpsykiatri
642100
Frida Granlund

Kompetenscenter 
Verkv.

651000
Helene Hallberg 

Toivonen

Kompetenscenter 
T10

652000
Annelie Ringbro
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Äldreomsorg och 
HSL

610060
Maria Nordin

Hälso- och sjukvård
Sjuksköterskor

640300
Eva Axberg

Hälso- och sjukvård
Rehab

640400
Jessica Rosdahl
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Stöd och Omsorg
610040

Linda Gyllenqvist

Bistånd och 
Avgifter
640200

Madeleine Sörebäck

LSS Boende 1
642200

Monica Borg Aspman

LSS Korttids, 
övriga insatser

642300
Madeleine Sörebäck

LSS Boende 2
642400

Elisabet Juneblad

LSS Personlig 
assistans
644100

Lisbeth Ivarsson
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Äldreomsorg
610060

Maria Nordin

VoO Hagalid 1
641100
Margareta Sandström

VoO Hagalid 2
641120
Inga-Britt Henriksson

VoO Hagalid 3 
Dagvård
641130

Lena Karlstedt

Korttidsvård och 
Pool

641140
Linda Wiklander

VoO Merlogården
641200

Lotta Lindblad

VoO Tallnäs
641500

Anette Eriksson

Hemtjänst 
Sörberge
641610

Mette Lundberg

Hemtjänst Vivsta
641620

Sanna Röding

Hemtjänst Västra
641630

Liselott Jakobsson

Hemtjänst Norra
641640

Inger Peterson

Nattpatrull
641650

Jessica Rosdahl

VoO Strandbo 1
641700

Linda Asplund

VoO Strandbo 2
641710
Lena Gingdal Sahlin



6 

 
 
 
Ansvar Attest-

nivå 
Beslutsattestant Verksamhet Ersättare1 

600000 Nivå 1 Socialnämndens ordförande 
Maritza Villanueva Contreras 

Nämnd- och styrelseverksamhet 
 

Förvaltningschef 
Sara Grape Junkka 

610000- 
652000 

Nivå 4 Förvaltningschef 
Socialförvaltningen 
Sara Grape Junkka 

Offentlig service Kommunchef 
Andreaz Strömgren 
Linda Gyllenqvist 
Johan Vikström 

610020  Nivå 4 Utvecklingsledare 
Anna-Karin Dahlin 

Offentlig service 
Ledning och administration 

Linda Gyllenqvist 
Johan Vikström 

610040 Nivå 4 Verksamhetschef 
Stöd och omsorg 
Linda Gyllenqvist 

Handläggn.enhet samt övr stöd 
Ledning och administration 
Anhörigstöd 
LSS 
Ledning och administration 
Larm 

Maria Nordin 
Johan Vikström 
Anna-Karin Dahlin 
  

610060 Nivå 4 Verksamhetschef 
Äldreomsorg och HSL 
Maria Nordin  

Hälso- o sjukvård 
FH hemtjänst 
ÄO Hemtjänst 
ÄO Vård o omsorgsboenden 
Korttidsvård, Dagvård 
Medicinskt färdigbehandlade 
Bemanningsenhet 

Linda Gyllenqvist  
Johan Vikström 
Anna-Karin Dahlin 

    Ledning och administration 
 

 

610070 Nivå 4 Verksamhetschef 
Individ- och Familjeomsorg 
Johan Vikström 

Ekonomiskt bistånd 
Vård vuxna med missbruksproblem 
Övriga insatser vuxna 
Budget och skuldrådgivning 
Familjebehandling och fältverksamhet 
Mottagning 
Barn och ungdomsvård 
Ensamkommande flyktingbarn 
Familjerätt och familjerådgivning 
IPF, Vård och omsorgsboende 
Ledning och administration 

Linda Gyllenqvist  
Anna-Karin Dahlin 
 

 
1 Ersättare beslutsattesterar vid ordinarie beslutsattestants frånvaro, även om ersättaren alltid har den behörigheten i ekonomisystem och tillhörande moduler. 
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Ansvar Attest-
nivå 

Beslutsattestant Verksamhet Ersättare1 

632000 Nivå 4 Enhetschef Barn och familj 
Sara Tenggren 

Barn och ungdomsvård 
Familjerätt och familjerådgivning 
Ledning Krisberedskap 
Ledning 
Säkerhet och skydd 
Intern Service 

Maria Olsson 
Louise Zetterlund 

633000 Nivå 4 Enhetschef  
Vuxna missbruks 
Louise Zetterlund 

Budget o skuldrådgivning 
Vård för vuxna m missbruksproblem 
Övriga insatser för vuxna 
Ekonomiskt bistånd 

Sara Tenggren 
Maria Olsson 

634000 
 

Nivå 4 Enhetschef Ensamkommande 
flyktingbarn (EKB) 
Johan Vikström 
 

Ensamkommande flyktingbarn 
Återsök migrationsverket 
Ledning 
Ekonomi 
Ledning och administration 

Linda Gyllenqvist 
Anna-Karin Dahlin 

635000 Nivå 4 Enhetschef Mottagning och 
öppenvård 
Maria Olsson 

Barn och ungdomsvård 
Familjerätt och familjerådgivning 
Familjebehandling och fältverksamhet 
Övriga insatser vuxna 
Mottagning 

Louise Zetterlund 
Sara Tenggren 
 

636000 Nivå 4 Enhetschef Ekonomiskt bistånd, Budget 
och skuldrådgivning 
Pernilla Krasser 

Budget o skuldrådgivning 
Ekonomiskt bistånd 

Anneli Ringbro 
Helene Hallberg -Toivonen 

640200 
 

Nivå 3 Enhetschef Bistånd och 
avgiftshandläggare 
Madeleine Sörebäck 

Bistånds o avgiftshandl. samt övrigt stöd 
Lokaler och lokalvård 

Linda Gyllenqvist 

640300 Nivå 4 Enhetschef Hälso- och sjukvård 
Eva Axberg 

Hälso- och sjukvård Jessica Rosdahl 

640400 
 

Nivå 4 Enhetschef Rehab 
Jessica Rosdahl 

Hälso- och sjukvård 
ÄO Vård o omsorgsboenden 
LSS/SFB Boende med särskild service 
SFB, personlig assistans 

Eva Axberg 
 

641100 Nivå 3 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Hagalid 1 
Margareta Sandström 

ÄO, Vård och omsorgsboende Ing-Britt Henriksson 
Linda Wiklander 
Lena Karlstedt 

641120 
 

Nivå 3 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Hagalid 2 
Ing-Britt Henriksson 

ÄO, Vård och omsorgsboende 
 

Margareta Sandström 
Linda Wiklander 
Lena Karlstedt 

641130 Nivå 4 Enhetschef Vård och omsorgsboende 
Hagalid 3, Dagvård 
Lena Karlstedt 

Hälso- och sjukvård 
ÄO Dagverksamhet  
ÄO Vård och omsorgsboende 
 
 

Linda Wiklander 
Ing-Britt Henriksson 
Margareta Sandström 

641140 Nivå 4 Enhetschef Korttidsvård och Pool  ÄO Korttidsvistelse Lena Karlstedt 
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Ansvar Attest-
nivå 

Beslutsattestant Verksamhet Ersättare1 

Linda Wiklander ÄO Medicinskt färdigbehandlade 
FH medicinskt färdigbehandlade 
ÄO poolgrupp 

Ing-Britt Henriksson 
Margareta Sandström 

641200 Nivå 4 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Merlogården 
Lotta Lindblad 

ÄO, Vård och omsorgsboende 
 

Annette Eriksson 

641500 Nivå 4 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Tallnäs 
Annette Eriksson 

ÄO, Vård och omsorgsboende 
 

Lotta Lindblad 

641610 Nivå 4 Enhetschef, Sörberge Hemtjänst 
Mette Lundberg 

ÄO Hemtjänst 
FH Hemtjänst 
 

Inger Peterson 
Liselott Jakobsson  
Sanna Röding 

641620 Nivå 4 Enhetschef, Vivsta Hemtjänst 
Sanna Röding 

ÄO Hemtjänst 
FH Hemtjänst 
 

Liselott Jakobsson  
Inger Peterson 
Mette Lundberg 

641630 Nivå 4 Enhetschef, Västra Hemtjänst 
Liselott Jakobsson 

ÄO Hemtjänst 
FH Hemtjänst 
 

Sanna Röding 
Inger Peterson  
Mette Lundberg 

641640 
 

Nivå 4 Enhetschef, Norra Hemtjänst 
Inger Peterson 

ÄO Hemtjänst 
FH Hemtjänst 
 

Mette Lundberg 
Sanna Röding 
Liselott Jakobsson 

641650 Nivå 4 Enhetschef Nattpatrull 
Jessica Rosdahl 

ÄO Hemtjänst 
FH Hemtjänst 
 

Marie Backlund 

641700 Nivå 4 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Strandbo 1 
Linda Asplund 

ÄO, Vård och omsorgsboende 
 

Lena Gingdal Sahlin 

641710 Nivå 4 Enhetschef ÄO, Vård och 
omsorgsboende Strandbo 2 
Lena Gingdal Sahlin 

ÄO, Vård och omsorgsboende 
 

Linda Asplund 

642100 Nivå 3 Enhetschef Socialpsykiatri 
Frida Granlund 

FH Daglig sysselsättning 
FH Boendestöd 

Helene Hallberg Toivonen 
Annelie Ringbro 

642200 Nivå 3 Enhetschef 
LSS, Boende med särskild 
service 
LSS, Daglig verksamhet 
Monica Borg Aspman 
 
 

LSS/SFB Boende med särskild service 
LSS/SFB Daglig verksamhet 

Lisbeth Ivarsson 
Elisabeth Juneblad 
Madeleine Sörebäck 

642300 Nivå 3 Enhetschef LSS 
LSS, korttidsvistelse ink 
korttidstillsyn barn över 12 år 
LSS, Avlösarservice, 
LSS, Kontaktperson, 

ÄO Dagverksamhet 
LSS, korttidsvistelse ink korttidstillsyn barn 
över 12 år 
LSS/SFB Avlösarservice, 
LSS7SFB Kontaktperson, 

Elisabeth Juneblad 
Monica Borg Aspman 
Madeleine Sörebäck 
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Ansvar Attest-
nivå 

Beslutsattestant Verksamhet Ersättare1 

LSS, ledsagarservice 
LSS, Bostad med särskild service 
barn och unga 
Madeleine Sörebäck 

LSS/SFB Ledsagarservice 
LSS, Bostad med särskild service barn o 
unga 
Ledning 

642400 Nivå 3 Enhetschef LSS, Boende med 
särskild service, 
SFB, personlig assistans 
Elisabet Juneblad 

LSS/SFB Boende med särskild service 
SFB, Personlig assistans 
Ledning 

Monica Borg Aspman 
Lisbeth Ivarsson 
Madeleine Sörebäck 

644100 Nivå 3 Enhetschef LSS/SFB, Personlig 
assistans 
Lisbeth Ivarsson 

LSS, personlig assistans 
SFB, Personlig assistans 
Ledning 

Madeleine Sörebäck 
Monica Borg Aspman 
Elisabeth Juneblad 

650000 Nivå 3 Verksamhetschef IFO AME 
Johan Vikström 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Integration 
Ledning 

Linda Gyllenqvist 
Anna-Karin Dahlin 

651000 Nivå 3 Enhetschef Kompetenscenter Verkv. 
Helene Hallberg Toivonen 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Integration 
Ledning 
FH Daglig sysselsättning 
FH Boendestöd 

Annelie Ringbro 
Pernilla Krasser 

652000 Nivå 3 Enhetschef Kompetenscenter T10 
Annelie Ringbro 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Integration 
Ledning 

Helene Hallberg Toivonen 
Pernilla Krasser 

 
 
Beslutsattest för 

- Bokföringsorder 
 

 
Ansvar Attest-

nivå 
Beslutsattestant Avseende Ersättare 

Samtliga 
inom 
förvaltningen 

Nivå 5 Controller 
 

Rättelser vid uppenbart felaktig bokföring.  
Periodiseringar 
Internfakturor, debiteringar, omfördelningar 

 
 

     
 
 
 
Beloppsnivåer i prisbasbelopp: 
Nivå 1 = 0,5 bb 
Nivå 2 = 3 bb 
Nivå 3 = 10 bb 
Nivå 4 = 100 bb 
Nivå 5 = 250 bb



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-19 SN/2021:260 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Reglemente för socialnämnden -revidering 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 anta revidering av reglemente för socialnämnden avseende 
Sammanträden och Deltagande på distans, ny § 10.  
 
Beslutsunderlag 
KF 2021-11-29 § 197 Reglemente för socialnämnden – Revidering avseende distanssammanträde 
Reglemente för socialnämnden, rev 2021-11-29 
Reglemente för socialnämnden, rev 2020-01-01 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 197 
Reglemente för socialnämnden - Revidering avseende 
distanssammanträde 
KS/2021:397 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Godkänna revidering av reglemente för socialnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har reviderat socialnämndens reglemente för att anpassa 
ledamöterna/ersättarnas möjlighet att delta på socialnämnden sammanträde på distans.  
 
Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 
kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för socialnämnden 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen  
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 105 
Reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 178 
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-10-28 § 169 
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29 §  
 
Gäller från och med 2020-01-01 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen ska följande reglemente gälla för 
socialnämnden. 
 

Organisation inom verksamhetsområdet  
 
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. Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd. 
 

Socialnämndens övergripande uppgifter  
 
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. 
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3 §  
 

Personalansvar 
 
Socialnämnden har personalansvaret för all anställd personal inom nämndens 
verksamhetsområden. Nämnden har bl a att anställa och entlediga samtliga 
befattningshavare med undantag för förvaltningschef. Socialnämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.  
 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för 
de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 
Övrig förvaltning 

 
4 §  
 
Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande meddela 
tillämpningsföreskrifter och undantag från av kommunfullmäktige fastställda taxor 
inom nämndens verksamhetsområde samt göra årliga förändringar motsvarande 
högst förändring i konsumentprisindex. 
 
Socialnämnden får besluta om och genomföra detaljorganisationsändringar inom av 
kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer och i förekommande fall med stöd 
från kommunstyrelsens förvaltningsorgan. 
 

Arkivmyndighet  
 
5 § 
 
Socialnämnden är arkivansvarig. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 
 
 

Socialnämndens arbetsformer  
 

Sammansättning  
 
6 § 
 
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda av 
kommunfullmäktige för fyra år. Valet skall förrättas före utgången av december 
månad det år då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum och gälla fr o m den 
tidpunkt kommunfullmäktige bestämmer. 
 

Ordförande och vice ordförande  
 
7 § 
 



 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 6 3 (7) 
 

Bland ledamöterna i socialnämnden utser kommunfullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit valda som ledamöter. 
 
 

Kallelse 
 
8 § 
 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna av vice 
ordföranden. 
 
Skulle såväl ordföranden och vice ordföranden vara förhindrade att kalla till 
sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelse till socialnämndens sammanträden får ske digitalt om socialnämnden så 
bestämmer. 
 

Sammanträden  
 
9 § 
 
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden bestämmer eller i 
övrigt när ordföranden så bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 
 

                     Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) 
 
10 § 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds 
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 
kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
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och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 
 
 

Förhinder 
 
11 § 
 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska ledamoten snarast underrätta socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

  
Ersättarnas yttranderätt  

 
12 § 
 
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de ärenden som 
upptas till behandling på sammanträdet men ej delta i besluten. 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 
13 § 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
14 § 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
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Reservation 
 
15 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
tidpunkten för justeringen av protokollet. 
 

Justering  
 
16 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 

Delgivning  
 
17 § 
 
Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.  

Socialnämndens arbetsutskott 
 
18 § 
 
Inom socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av tre ledamöter. 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter och tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare 
väljes av nämnden bland dess ledamöter för fyra år, räknat fr o m den 1 januari året 
efter det år då val i riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Därutöver får finnas ett eller flera utskott för särskilda områden. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot har 
förhinder och skall inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 
nämnda ordningen. Avgår ledamot eller ersättare i arbetsutskott, som ej utsetts vid 
proportionellt val, skall socialnämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av 
tjänstgöringstiden. 
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Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer, och i övrigt, 
när ordföranden eller vid hinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs 
eller när minst 2 ledamöter begär det. 
 
Vad i 8 § föreskrivs om kallelse till socialnämndens sammanträden, anmälan av 
hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare gäller i tillämpliga 
delar med avseende på utskottet. För beslutsförhet erfordras att mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 

Undertecknande av handlingar  
 
19 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
Socialnämnden kan uppdra till socialchefen att i ordförandens ställe underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser. 
 

Information och Samråd  
 
20 § 
 
Socialnämnden bör regelmässigt samråda med övriga kommunala nämnder, andra 
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens 
verksamhetsområde.  

Medborgarförslag  
 
21 § 
 
Medborgarförslag skall beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att 
förslaget väcktes. 
 
Beredande instans skall underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika 
missförstånd och därigenom förlänga handläggningstiden. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas.  Förslagsställaren får närvara och yttra sig om medborgarförslaget när 
socialnämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut ska fattas. 
 
Socialnämnden ska kontinuerligt informera kommunfullmäktige om de beslut som 
fattats i ärendena. Socialnämnden ska också, två gånger/år, informera om de ärenden 
som inte beretts färdigt, anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutanderätten av ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits 
till socialnämnden får inte delegeras. 
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 105 
Reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 178 
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-10-28 §  
 
Gäller från och med 2020-01-01 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen ska följande reglemente gälla för 
socialnämnden. 
 

Organisation inom verksamhetsområdet  
 
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. Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd. 
 

Socialnämndens övergripande uppgifter  
 
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. 
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3 §  
 

Personalansvar 
 
Socialnämnden har personalansvaret för all anställd personal inom nämndens 
verksamhetsområden. Nämnden har bl a att anställa och entlediga samtliga 
befattningshavare med undantag för förvaltningschef. Socialnämnden har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.  
 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för 
de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 
Övrig förvaltning 

 
4 §  
 
Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande meddela 
tillämpningsföreskrifter och undantag från av kommunfullmäktige fastställda taxor 
inom nämndens verksamhetsområde samt göra årliga förändringar motsvarande 
högst förändring i konsumentprisindex. 
 
Socialnämnden får besluta om och genomföra detaljorganisationsändringar inom av 
kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer och i förekommande fall med stöd 
från kommunstyrelsens förvaltningsorgan. 
 

Arkivmyndighet  
 
5 § 
 
Socialnämnden är arkivansvarig. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 
 
 

Socialnämndens arbetsformer  
 

Sammansättning  
 
6 § 
 
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda av 
kommunfullmäktige för fyra år. Valet skall förrättas före utgången av december 
månad det år då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum och gälla fr o m den 
tidpunkt kommunfullmäktige bestämmer. 
 

Ordförande och vice ordförande  
 
7 § 
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Bland ledamöterna i socialnämnden utser kommunfullmäktige en ordförande och en 
vice ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit valda som ledamöter. 
 
 

Kallelse 
 
8 § 
 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna av vice 
ordföranden. 
 
Skulle såväl ordföranden och vice ordföranden vara förhindrade att kalla till 
sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelse till socialnämndens sammanträden får ske digitalt om socialnämnden så 
bestämmer. 
 

Sammanträden  
 
9 § 
 
Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden bestämmer eller i 
övrigt när ordföranden så bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
 

Förhinder 
 
10 § 
 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska ledamoten snarast underrätta socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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Ersättarnas yttranderätt  
 
11 § 
 
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de ärenden som 
upptas till behandling på sammanträdet men ej delta i besluten. 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
 
12 § 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
13 § 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 

Reservation 
 
14 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
tidpunkten för justeringen av protokollet. 
 

Justering  
 
15 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 

Delgivning  
 
16 § 
 
Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden eller annan anställd som 
nämnden bestämmer.  

Socialnämndens arbetsutskott 
 
17 § 
 
Inom socialnämnden får inrätta ett särskilt arbetsutskott bestående av tre ledamöter. 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande är självskrivna ledamöter och tillika 
ordförande och vice ordförande i utskottet. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare 
väljes av nämnden bland dess ledamöter för fyra år, räknat fr o m den 1 januari året 
efter det år då val i riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Därutöver får finnas ett eller flera utskott för särskilda områden. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot har 
förhinder och skall inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 
nämnda ordningen. Avgår ledamot eller ersättare i arbetsutskott, som ej utsetts vid 
proportionellt val, skall socialnämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av 
tjänstgöringstiden. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer, och i övrigt, 
när ordföranden eller vid hinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs 
eller när minst 2 ledamöter begär det. 
 
Vad i 8 § föreskrivs om kallelse till socialnämndens sammanträden, anmälan av 
hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare gäller i tillämpliga 
delar med avseende på utskottet. För beslutförhet erfordras att mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 

Undertecknande av handlingar  
 
18 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
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Socialnämnden kan uppdra till socialchefen att i ordförandens ställe underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser. 
 

Information och Samråd  
 
19 § 
 
Socialnämnden bör regelmässigt samråda med övriga kommunala nämnder, andra 
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens 
verksamhetsområde.  

Medborgarförslag  
 
20 § 
 
Medborgarförslag skall beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att 
förslaget väcktes. 
 
Beredande instans skall underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika 
missförstånd och därigenom förlänga handläggningstiden. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas.  Förslagsställaren får närvara och yttra sig om medborgarförslaget när 
socialnämnden behandlar ärendet, men inte närvara när beslut ska fattas. 
 
Socialnämnden ska kontinuerligt informera kommunfullmäktige om de beslut som 
fattats i ärendena. Socialnämnden ska också, två gånger/år, informera om de ärenden 
som inte beretts färdigt, anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutanderätten av ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits 
till socialnämnden får inte delegeras. 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Pernilla Ullberg 2022-01-28 SN/2022:32 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 socialnämnden 
 
 
 
Systemförvaltningsplan 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar Systemförvaltningsplan 2022. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har haft en Systemförvaltningsplan sedan 2020, ny plan antas årligen. 
 
Socialförvaltningens Systemförvaltare har tagit fram en Systemförvaltningsplan för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Systemförvaltningsplan 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Systemförvaltare 
 
Exp     /     2022 
 



 
2022-01-24

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 

Systemförvaltningsplan 2022 

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 & hälso- sjukvård, Stöd & Omsorg, Individ & 
familjeomsorg, Arbetsmarknad samt Barn & Utbildning. 

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. larmtillbehör 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, 
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Senior Alert - Nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja 
vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, 
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 -  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. 

 

1.2 Personuppgifter 

Innehåller systemet personuppgifter?  JA      NEJ 

Om systemet innehåller personuppgifter:  

Är personuppgiftsbehandlingarna dokumenterade i det 
gemensamma registret? 

 JA      NEJ 

 

1.3 Informationssäkerhetsklassning 

Information Konfidentialitet Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet 

All verksamhetsdata i systemet Allvarlig Allvarlig  Allvarlig Allvarlig 
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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  2022-03-31 Diarienummer: SN/2016:107 

Drift- och 
Underhållsavtal Tieto   Diarienummer: SN/2019:72 

Tilläggsavtal 
Procapita/Lifecare Tieto   

Diarienummer: SN/2016:124, 
SN/2016:107, SN/2015:70, 
SN/2017:84, SN/2018:63, 
SN/2018:201, SN/2019:29, 
SN/2019:72, SN/2020:21 

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 Övergång till Lifecare Utförare HTML, tidigare Silverlight. 
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1.8 Budget 

Typ av kostnad Intern tid Kostnad 

Systemförvaltning 2 heltidstjänster Lönekostnad 

Systemadministration Ingår i ovan  

Driftkostnad / Systemkostnad / underhållskostnad  3 499 000 

Utvecklingskostnader (ska beskrivas i avsnitt 5.1)   

Planerade förvaltningsaktiviteter (ska beskrivas i avsnitt 5.2)   

Kostnader för utbildning (ska beskrivas i avsnitt 3.2)  25 000 

Övrigt   

SUMMA:  3 524 000 

 
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 / Patrik 
Jonsson 

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 
 
 
Tieto (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geosecma 

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 
- Transportstyrelsen  
 
Karta och gatuadressering 
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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 

Inga utbildningar planerade, avvaktar utbildningsinformation från leverantör. 
 

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.  
 
Tietos releaseplan: 
 

 
 
5.1 Planerad utveckling av IT-stöd 

Beskrivning av utveckling Total kostnad Varav resurser  
Servicecenter IT 

Varav resurser 
systemleverantör, 
extern driftleverantör 

Införande av Lifecare Klagomål och 
synpunkter Q2 2022 

 - - 

Lifecare medborgartjänst VoO Q1 
2022 
 
Lifecare Barn och Familj 
 

 - 
 
 
- 

- 
 
 
Ja 

Lifecare HSL 
 

 - Ja 

 

  

Release plan 
2022.pdf
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5.2 Planerade förvaltningsaktiviteter 

Tidpunkt Aktivitet 
Resurser 
systemförvaltning 
intern tid 

Resurser  
Servicecenter IT 

Resurser  
systemleverantör, 
extern drift-
leverantör 

Q1 2022 Årsändringar avgifter   Ja 

Jan 2022 Ändra skatteregler  Ja (Robin)  

Q1 2022 

Upphandling 
verksamhetssystem, 
befintligt avtal utgår 2022-
03-31. 

   

2022 

Procapita/Lifecare 
Månatliga uppdateringar 
(2:a tisdagen varje 
månad) 

   

Dec 2022 Riksnorm 
Mha 
Försörjningsstöd 
(Karin Sandström) 

  

Varje månad Loggningsrutin    

2022 
Phoniro Care - 
Kvartalsvisa 
uppdateringar 

   

Q1 2022 Ny Citrix-version  Ja, Advania och 
VUIT  

Q1 2022 Gallring   Ja 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-17 SN/2022:27 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Verksamhet med personligt ombud 2021 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Redovisning 2021 gällande statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud samt Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021. 
 
Ärendet 
Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidrag för personligt ombud av förordningen SFS 2013:522.  
Timrå kommuns verksamhet bedrivs i samverkansavtal med Härnösands kommun. Från år 2022 
övertas arbetsgivaransvaret av Härnösands kommun. (Information SN 2021-12-14 § 189) 
 
Enhetschef i Timrå har lämnat redovisning av statsbidrag samt verksamhetsberättelse. Ny ansökan 
om statsbidrag görs detta år av Härnösands kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning 2021 gällande statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. 
Verksamhetsberättelse personligt ombud 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Förvaltningschef



 
 

 

   

 REDOVISNING  

Statsbidrag till kommuner som bedriver  

verksamhet med personligt ombud                                                                                     

 Sänds in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
Redovisningen ska vara länsstyrelsen tillhanda 2022-01-15 
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Statsbidrag avseende år 2021 

 

 
Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget 

Kommun 
Timrå 
 
Utdelningsadress 
Köpmangatan 14 

Postnummer 
86182 

Postort 
Timrå 

Kontaktperson 
Inga-Lill Nilsson 
 

Avdelning/Enhet 
Socialförvaltning 

Nämnd 
socialnämnd 

Telefon (inkl. 
riktnummer) 060-
163100 

E-postadress 
sociala@timra.se 

 
 
Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar 
Kommun/kommuner 
Härnösand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
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1. Personliga ombud   
Totalt antal ombudstjänster i kommunen:  

Ange antal tjänster med 2 decimaler1: 2,0 

  
  
 Antal 

kvinnor 
Antal  
män 

Ange antalet personliga ombud 
 

 
1 
 

 
1                                               

 

Utbildning 

                                                 Ja Nej 
Ombuden har erbjudits utbildning.  

Ja 
 

 
      

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. 

Personligt ombud- Grundutbildning, Socialstyrelsen 

 

Om nej, ange varför. 

      

 

   

Handledning                                              

 Ja Nej 
Ombuden har erbjudits handledning.  

JA 
 

 
      

Om ja, ange vilken slags handledning. 

Ärende handledning 

 

Om nej, ange varför. 

      

 
1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25 
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2. Klienter                                                                                                                                                                                 
Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år.              

 Kvinnor Män 

Totalt antal klienter  24 16 

därav mellan 18 och 29 år 10 6 
därav mellan 30 och 49 år 10 8 
därav mellan 50 och 64 år 4 2 
därav 65 år och över 0 0 

 
Antal nya klienter  13 9 
därav mellan 18 och 29 årk 5 5 
därav mellan 30 och 49 år 5 3 
därav mellan 50 och 64 år 3 1 
därav 65 år och över 0 0 

 
Antal avslutade klienter  12 6 
därav mellan 18 och 29 år 4 2 
därav mellan 30 och 49 år 5 2 
därav mellan 50 och 64 år 3 2 
därav 65 år och över             

 
                                                                                              

Klienter med hemmavarande  Kvinnor Män 

Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år2 vilka är kända för verksamheten. 

 
7 

 
4 

                                                                         

 

 

 
2 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten.  
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3. Kontakt med verksamheten  
 

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker. 

Flera orsaker kan anges per person.  

Kontaktorsak Kvinnor Män 
Ekonomi 20 16 
Bostad 4 6 
Sysselsättning 12 15 
Struktur i vardagen 5 7 
Bryta isolering 5 9 
Relationsfrågor 3 3 
Existentiella frågor 0 3 
Stöd i kontakten med myndighet 24 18 
Stöd i kontakten med sjukvården 18 12 
Annan orsak 0 0 
Om annan orsak, ange vilken. 

      

 

 

 

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller orsaken till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud under 2021? I så fall, på vilket sätt? 

 

Behov av stöd vid kontakter med arbetsförmedling gällande inskrivning,mötesplanering, 
aktivitetsplanering och rapporterings samt uppförljning 

 

Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt 

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller vilka grupper inom målgruppen som tar 
kontakt och söker stöd av personligt ombud under 2021? I så fall, på vilket sätt? 

Generellt fler yngre personer med NPF-problematik 
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4. Tillgång till personligt ombud 
          

 Ja Delvis (t.ex. 
om det är kö i 
3 av 12 
kommuner) 

Nej 

Har ni under 2021 haft kö eller väntetid för personer 
(uppdragsgivare) som söker kontakt med personliga 
ombud?   

 
Ja 

 
      

 
      

Om ja, uppskatta hur lång väntetiden är eller har varit i er kommun under 2021.  

1450 dagar 

 

 

                                         

 Ja Nej 
Har ni bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning (vid kö 
till PO) för tillgång till personligt ombud. 

 
Ja 

 
      

Om ja, rangordna prioriteringsordningen i er kommun 

Yngre personer 18-30 år  

Personer med hemmavarande barn 

 

Om nej, ange varför. 

      

 

 
5. Organisation, ledning och samverkan 
Ange vem som är utförare av verksamheten med personligt ombud i er kommun 
 
 Ja Nej 
Kommun X       
Förening             
Stiftelse             
Aktiebolag             
Annan utförare             
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens 
namn 
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Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen                                                                                                           

 Ja Nej 
Kommun/kommuner  x       
Arbetsförmedlingen x       
Försäkringskassan x       
Landstingets primärvård x       
Landstingets psykiatri x       

 

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen 

    Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka: 
Patientorganisationer X       Brukarråd 
Brukarorganisationer X       RSMH 
Anhörigorganisationer       X       
Annan organisation       X       

 

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför. 

      

 

Ange hur kommunen har arbetar för att få representanter från nedanstående huvudmän att delta 
i ledningsgruppen?  

      

 
6. Tillgång till samhällsservice 

     Ja Nej 
Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten.  

 
X 
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Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få 
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. 
digitalisering käver bankid 
svårt med läkartider då det inte är aktuta problem 
habilitering har ont om tider 
 

 

Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som 
har identifierats under året. 
      

 

 
7. Ekonomi 
Beviljat statsbidrag               
Beviljat statsbidrag, kr 
 
804 246:- 

Årsanställningar, ange antal ombudstjänster i kommunen. 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00  
2,0 

 
Förbrukat statsbidrag             
Förbrukat statsbidrag, kr 
 
804 246:- 

Årsanställningar på heltid/deltid exkl. tjänstledighet 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00 
2,0 

 
Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, 
ange varför. 

      

 

 
8. Coronapandemin 
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Har Coronapandemin påverkat er verksamhet med personliga ombud under 2021? 

   Ja 

   Delvis 

   Nej 

x Kan inte bedöma 

Om ja, eller delvis ange på vilket sätt Coronapandemin har påverkat er verksamhet med 
personliga ombud?  
      Verksamheten för personligt ombud har fått flera klienter som söker stöd och 

hjälp 
      Verksamheten för personliga ombud har tillhandahållit ett ökat utbud av 

stödinsatser till klienterna 
      Verksamheten för personliga ombud har tillhandahållit ett minskat utbud av  

stödinsatser till klienterna 
      Verksamheten för personliga ombud har ställt om och ändrat sina arbetssätt 

med klienterna genom t.ex. fler telefonkontakter   
      Vi har inte kunna erbjudit planerade utbildningar till personliga ombud 
      Vi har inte kunna erbjudit handledning till personliga ombud 
      Annan förändring, ange vad:  

      
Kommentera gärna ert svar: 

      

 

9. Övrigt 
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten 

      

 

 
10. Underskrift av behörig företrädare för kommunen  
Datum 
2022-01-11 
Namnteckning Namnförtydligande 

Inga-Lill Nilsson 
Titel 
Enhetschef  

Tjänsteställe 
Socialtjänst Timrå Kommun 

Telefon (inkl. riktnummer) 
060-16 34 92 

E-postadress 
inga-lill.nilsson™imra.se 
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Detta dokument har beslutats digitalt och 
saknar därmed underskrift 

JA 
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Inledning 

I samband med psykiatrireformen(regeringens proposition 1993/94:218 psykiskt stördas 
villkor) startades försöksverksamheter med Personliga Ombud på tio orter i landet. 
Socialstyrelsens utvärdering av försöksverksamheterna visade goda resultat för 
klienterna och verksamheten Personlig Ombud utökades i landet. Grundläggande syften 
med reformen var ökad delaktighet i samhället, bättre vård och socialt stöd. Personliga 
ombuds verksamheter startade 2002 i Sundsvall, Timrå och Härnösand.  
 
 
Arbetsmodell 

Det Personliga Ombudets uppdrag är att skapa förutsättningar för empowerment. 
Egenmakt och kontroll över sin livssituation är grundläggande för individens känsla av 
välbefinnande. 
 Ju högre grad av egenmakt desto större utrymme för individen att kunna identifiera sina 
förmågor, sätta upp mål och skapa handlingsutrymme. Därför är det primära i en 
arbetsprocess att det skapas möjligheter för individen att själv formulera sina mål och 
att genom egna aktiviteter och handlingar kunna uppnå dessa. Hur detta ser ut är 
individuellt och utgår från var individen befinner sig. 
 
 
Uppdrag 

Ombudens uppdrag är att möjliggöra för personer med psykisk ohälsa samt för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att i mesta möjliga mån uppnå/återta 
kontrollen och makten över sitt liv och få tillgång till de stöd och resurser i samhället 
som man har behov av. 
  
En annan viktig del är att arbeta för attitydförändringar i samhället.  
 
Personliga ombud har också i sitt uppdrag att uppmärksamma och rapportera 
systembrister i samhällsfunktioner kopplade till målgruppens behov.  
 
 
Målgrupp 

Enligt Socialstyrelsens förslag enligt förordning SFS 2013:522 är målgruppen för 
Personligt Ombud personer som har psykiska funktionsnedsättningar betydande och 
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den enskilde ska ha 
sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och 
sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänst, primärvården 
och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.  
 
Personer i ålder 18 – 65 år som lider av långvarig psykisk ohälsa. 
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Bedömningsgrunder och prioriteringar 

Beslut om vem som ska få stöd av Personligt Ombud tas av ombuden själva. 
Bedömningsgrundade är om personen tillhör målgruppen, hur eventuella insatser kring 
personen ser ut samt vilket nätverk som finns kring denne. Vid kö utgår man från en 
prioriteringsordning vilken är fastställd av ledningsgruppen: 
 

 Ensamstående med barn 
 Unga personer, i ålder 18-25 år 

 
 
Ledningsgrupp 

Ledningsgruppens funktion utgår från Socialstyrelsens Meddelandeblad 5-2011. 
Inga-Lill Nilsson har uppdraget som enhetschef för Personliga Ombud i Timrå och 
Härnösand. Kontaktperson i Härnösands kommun är Maria Hellström.  
Ledningsgruppen har haft två digitala träffar under året. 
 
Ledningsgruppen: 
Maria Hellström, omsorgschef Härnösands kommun  
Annika Backström, Sundsvalls kommun  
Lena Flodin, Försäkringskassan  
Ingalill Nilsson, Verksamhetschef Timrå kommun 
Anders Areng, Ånge kommun  
Anna-Karin Rudberg- Larsson, Rvn  
Lena Cantzler, Arbetsförmedlingen  
Bengt Norlander, RSMH 
Gun-Inger Soleymanpur, Primärvården 
 
Ann-Louise Bäckström avslutade sin anställning 31/1 2021 och verksamheten behövde 
rekrytera ett nytt ombud. Annbritt Tiger anställdes från 1/2 2021 och har tillsammans 
med Leif Sundell vardera en heltidstjänst som personliga ombud med Timrå kommun 
som arbetsgivare. Personliga ombud ligger organisatoriskt under socialförvaltningen 
med Sara Grape-Junkka som förvaltningschef och Inga-Lill Nilsson som är 
verksamhetschef på anhörigcenter och enhetschef med ansvar för ombudens arbete i 
både Timrå och Härnösand som har ett samverkanavtal mellan kommunerna sedan 
2011. 
 
 
Kompetensutveckling 

 30/3 Utbildning om PTSD på Skype: Arrangör, Emma Wiik /Länsstyrelsen. 
 4/3 Länsnätverksträff på Skype –Arrangör, Emma Wiik/Länsstyrelsen 
 17/6 Länsnätverksträff på Skype- Arrangör Emma Wiik /Länsstyrelsen 
 14/10 Regional kompetens-insats i Kramfors på temat NPF med föreläsare Anita 

Westman från psykiatriska kliniken i Kramfors. 
 8-10/11 Grundutbildning Personligt Ombud För Annbritt Tiger i Stockholm. 

Arrangör Socialstyrelsen. 
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 28/10 Regional nätverksträff på temat; Rollen som PO. Plats: Länsstyrelsen 
Härnösand. 

 10/12 Föreläsning av Göran Larsson på skype; Skamfilad- att möta svåra känslor 
hos sig själv och andra. Arrangör, Emma Wiik/Länsstyrelsen. 

 2/12 Besök av Personliga Ombud Jämtland – genomförs tillsammans med 
Ombuden i Sundsvall. 

 
 
Handledning 

Handledning vid 2 tillfällen per termin tillsammans med Po i Sundsvall och Sollefteå 
samt Ånge. Handledningen i år har varit via Skype. Handledare Ingmar Nissen. 
 
 
Systemhindersrapportering 

Personliga ombud har i sitt uppdrag att upptäcka och rapportera systembrister i 
samhällsfunktioner som blir till hinder för målgruppen personer med psykisk ohälsa. 
Det ska syfta till förbättringsarbete inom verksamheter och kunna minimera hinder i 
samhällssystem för målgruppen. 
 
Systemfel rapporteras till ledningsgruppen där frågorna belyses och hanteras. Under året 
har en diskussion börjat föras med länets ombud, samt Emma Wiik på Länsstyrelsen 
med syfte att utveckla förbättrade metoder för händelserapportering/systemhinder. 
 
 
Utvärdering av verksamheten 

Statistikprogrammet Netigate används för verksamhetens datainsamling.  
Redovisning för statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med Personligt 
Ombud lämnas årligen till Länsstyrelsen och är en offentlig handling. Här finns mer 
detaljerad redovisning av ålder, kön och kontaktorsak. 
 
 
Uppmärksammade hinder för målgruppen 

Det digitala samhälle som vuxit fram de senaste åren ställer krav på individen som är 
svåra för många att hantera. Särskilt påtagligt är sårbarheten när det gäller kraven på 
anmälan och rapportering om aktiviteter till Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan. Den psykiska ohälsans konsekvenser gör för många att de ej kan ta in och tolka 
den information de behöver för att göra rätt saker, i rätt ordning vid rätt tidpunkt. 
Konsekvenserna av detta skapar ett ökande utanförskap och utslagning. 
 
Personer med autism hänvisas från hälsocentral och psykiatriska mottagningar till 
habiliteringen vilka säger sig ej ha kapacitet att ta emot dessa patienter- med resultatet 
för den enskilde att man blir utan den vård och stöd man har rätt till. Personer med 
komplexa besvär blir utestängda från samhället och beroende av sina anhöriga långt upp 
i vuxen ålder. 
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Klientsituationen i Timrå kommun 

 
Antal klienter  
14 kvinnor och 9 män:  
 
Antal klienter med minderåriga barn: 2 kvinnor och 2 män 
 
Antal nya klienter  
 8 kvinnor och 6 män 
 
Avslutade klienter  
8 kvinnor och 4 män 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Klientsituationen i Härnösands kommun 

 
Antal klienter  
10 kvinnor och 7 män 
 
Antal nya klienter 
5 kvinnor och 3 män 
 
Avslutade klienter  
4 kvinnor och 2 män  
 
Antal klienter med hemmavarande barn 
5 kvinnor 2 män 
 
                                                                                                                                                        
 
 
Framtid 

Byte av anställningsort från Timrå till Härnösands kommun. 
 
Fortsatt med handledning av Ingmar Nissen tillsammans med Po verksamheten i 
Sundsvall och Sollefteå samt Ånge. 
 
Utbildning med psykolog Bodil Huljegård från Regionen. Länsövergripande över 
Skype.  
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Metodutveckling 

Det planeras för utvecklingsarbete angående metodstöd kring 
händelse/systemfelsrapportering i samarbete med länsstyrelsen och övriga Ombud i 
länet.  
 
 
 
2022-01-17, 
 
 
Leif Sundell 
 
Annbritt Tiger 
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2021-11-30 SN/2021:140 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
IOP äldres ensamhet -rapport 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-22, efter Socialnämndens utredning, att överlåta till 
Socialnämnden att genomföra Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet. Ett avtal  
mellan socialförvaltningen, Timrå PRO, SPF Polstjernan samt Timrå Röda Kors-krets undertecknades 
2021-05-04. Ansvarig tjänsteperson, Inga-Lill Nilsson, överlämnade i december 2021 en rapport över 
det inledande arbetet. 
 
 
 
Rapport IOP äldres ensamhet 2021 
 
Under vecka 35 gjordes ett utskick till drygt 2 000 personer från 75 år och uppåt. Av dessa var det 
drygt 20 personer som hörde av sig och var intresserade av att få besök. 
 
Utbildning av Frivilligledare och Besökare pågick från slutet av augusti och under september.  
Namn på dem som var intresserade att få besök fördelades utifrån hur många Besökare varje 
organisation hade. De första samtalen påbörjades från mitten av oktober. 
 
I dagsläget är det ca 10-12 personer som har haft ett första besök och några även vid mer än ett 
tillfälle. Några som velat ha besök, har inte gått att få kontakt med. Det har även varit några avhopp 
bland Besökarna. I det stora hela fungerar det som det var tänkt men det har också varit några 
bakslag med sjukdomar et c. bland Besökarna. 
 
Styrgruppen har haft tre möten efter sommaren. I januari 2022 kommer alla i Styrgruppen, 
Frivilligledarna och Besökarna träffas för att gemensamt diskutera hur det varit den första tiden. Hur 
har det gått, vad har kunnat göras annorlunda, finns det något vi behöver förändra med mera?
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Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-01 SN/2021:14 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Rapportering av synpunkter och klagomål 2021 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapportering av synpunkter och klagomål för verksamhetsområde Stöd och omsorg samt 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. 
 
Inga synpunkter och klagomål har inkommit under december. Verksamhetschef har sammanställt de 
synpunkter och klagomål som inkommit under året 2021. 
 
Från 2022 ingår synpunkter och klagomål som en del i ny avvikelserapportering. 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter och klagomål sammanfattning 2021 
 



Timrå Kommun 
SocialförvaltningenTimrå Kommun 
Socialförvaltningen

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 

Sammanfattning av Synpunkter och Klagomål inkomna 2021 

Stöd och omsorg samt Äldreomsorg och HSL 

Inkomna synpunkter och 
klagomål  

Antal Kommentarer 

Klagomål inkommit 
gällande bemötande samt 
verksamhetsutbud, daglig 
verksamhet. 

1 Verksamhetschef informerat ansvarig 
enhetschef som hanterar frågan med 
personalgrupp samt klagande brukare. 
Återkopplat till verksamhetschef att 
sakfrågorna är utredda.  
 

Klagomål från närboende 
att hemtjänst inte 
uppmärksammat 
missförhållanden i 
hemsituationen.  

1 Anonym anmälan, ingen åtgärd möjlig. 

Klagomål från anhörig om 
brister i kommunikation 
om hälsotillstånd under 
sjukhusvistelse 

1 Återkoppling från enhetschef gällande att 
kommunikation från slutenvården inte kan 
gå via hemtjänsten. 

Klagomål från anhörig 
beträffande bemötande av 
enhetschef 

1 Ärendet följs upp, inga åtgärder behöver 
vidtas. 

Klagomål gällande 
bemötande samt 
verksamhetsutbud daglig 
verksamhet LSS 

2 Enhetschef följer upp med klagande, 
sakfrågor reds ut.  
 
 
 

Klagomål bemötande 
hemtjänst 

2 Utreds av enhetschef, berörd personal 
redan avslutad.  

Klagomål gällande 
hemtjänstens bilkörning 

1 Ansvarig enhetschef hanterar frågan i 
personalgrupp 

Klagomål från anhöriga på 
en bostad med särskild 
service gällande bemötande 
från namngiven personal 

2 Utredning om missförhållande genomförd 
samt arbetsrättslig utredning.  

Klagomål på avgift för 
hemtjänst 

1 Avgiftshandläggare reder ut avgiften med 
berörd brukare 

Klagomål om utförande av 
biståndsbedömda insatser i 
hemtjänsten  

1 Enhetschef följer upp ärendet.  

Totalt  13  
 

Linda Gyllenqvist, verksamhetschef Stöd och omsorg



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-19 SN/2022:15 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2021 kv 4 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner 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. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport till kommunfullmäktige 2021 kv 4 
Rapport till revisorer 2021 kv 4 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Sara Grape Junkka 
Fövaltningschef



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Datum 
2022-02-01 

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, kvartal 4 2021 
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: 
 
Kvartal 4, 2021 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
Insatser enligt LSS 2 9 2 13 
SoL, Omsorg funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL, Äldreomsorg 0 2 8 10 
SoL, Individ- och familjeomsorg 0 2 0 2 
Totalt: 2 13 10 25 
 
Senaste 12 månader Kv 1 2021 Kv 2 2021 Kv 3 2021 Kv 4 2021 
Insatser enligt LSS 7 6 12 13 
SoL, Omsorg funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL, Äldreomsorg 0 4 13 10 
SoL, Individ- och familjeomsorg 1 0 2 2 
Summa: 8 10 27 25 
 
Nya/återrapporterade individrapporter senaste 12 månader: 
Verks. Beslut Verkst. Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt
  
LSS 200120 201125 310 Daglig verksamhet Covid 
LSS 200226 201014 231 Ledsagarservice Önskar själv föreslå 
IFO 200610 210210 245 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 191206 210527 538 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 201026 210903 312 Bostad med särsk. Resursbrist 
ÄO 201020 210901 316 Särskilt boende Tackat nej till plats 
ÄO 201214 210915 275 Särskilt boende Tackat nej till plats 
ÄO 210331 211001 184 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 201102 211018 350 Daglig verksamhet Annat skäl (covid) 
ÄO 210222 211011 231 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 210623 211123 153 Daglig verksamhet Kan ej verkst. utan 
bostad 
ÄO 210408 211122 228 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210423 211027 187 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210507 211025 171 Särskilt boende Resursbrist 
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ÄO 210615 211227 195 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210616 211014 120 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210617 211210 176 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210629 211110 134 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 200917  470 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS 201008  449 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS 210319  287 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210419  256 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210519  226 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210527  218 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210617  197 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210622  192 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210623  191 Bostad med särsk. Resursbrist 
ÄO 210521  224 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210607  207 Särskilt boende Resursbrist 
IFO 210129  336 Kontaktfamilj Resursbrist 
IFO 210416  259 Kontaktfamilj Resursbrist 
LSS 210908  114 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210922  100 Korttidsvistelse Resursbrist 
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Christina Hjalte 
Nämndsekreterare



 TIMRÅ KOMMUN 
Socialförvaltningen 

Datum 
2022-02-01 

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, kvartal 4 2021 
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: 
 
Kvartal 4, 2021 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
Insatser enligt LSS 2 9 2 13 
SoL, Omsorg funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL, Äldreomsorg 0 2 8 10 
SoL, Individ- och familjeomsorg 0 2 0 2 
Totalt: 2 13 10 25 
 
Nya/återrapporterade Individrapporter kvartal 4 2021 
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 210519 226 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210527 218 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210617 197 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210622 192 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210623 191 Bostad med särsk. Resursbrist 
ÄO 210521 224 Särskilt boende Resursbrist 
ÄO 210607 207 Särskilt boende Resursbrist 
IFO 210129 336 Kontaktfamilj Resursbrist 
IFO 210416 259 Kontaktfamilj Resursbrist 
LSS 210908 114 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210922 100 Korttidsvistelse Resursbrist 
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Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 1(8)

Diarienr: SN/2021:7 Redovisning t o m: 2021-12-17 (Tidigare uppdrag, se lista för 2020)

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar

KF Uppdrag till socialnämnden att avveckla mindre
effektiva boenden när det nya centret är klart.

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara GJ Pågår

KF 18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget
som ett verktyg för omvandling av tjänster från
deltid till heltid. En första lägesrapport redovisas
till kommunstyrelsen i juni 2019

§ 183 2018-11-26 2018:177 Sara GJ 2019-05-19
2019-10-08
2020-02-04
2020-05-05
2020-08-18
2021-03-16

Avslutas
?

Presentation flyttad m
anledning av corona.
Rapport förstudie med
förslag om fortsättning
samt avslut av detta
uppdrag lämnat till KS.

KF Uppdra till nämnderna att planera
lokalförsörjningen och lokal- samt
fastighetsanvändningen utifrån
lokalresursplanens inriktning och principer.

§ 12 p 3 2020-02-24 Sara GJ 2021 Avslutat
2021-12-14

Ingår i planeringen

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden
för yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD
om en tryggare vård och äldreomsorg)

§ 129 2021-06-14 2021:163 Sara/Maria maj-22 Pågår Förvaltningens yttrande
klart

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden
för yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD
om språkkrav)

§ 130 2021-06-14 2021:162 Sara/Maria maj-22 Pågår

KF Kommunfullmäktige beslutar:
2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för
att bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i
balans till kommunfullmäktige i mars 2022.

§ 169 2021-10-25 2021:1 Sara feb-21 Pågår



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 2(8)

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 rikktlinjer för
styrdokument. Arbetet hänskjuts till
verksamhetsplan och budget 2023-2025.

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

KS Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmoda kommunens nämnder att avvakta till
31 mars med att fakturera företag.
2. Anmoda kommuns nämnder att se över sina
upphandlingar, exempelvis dela upp dem i
mindre delar, med syfte att öka mindre och lokala
företags möjligheter att vinna en upphandling.
3. Anmoda kommunens nämnder att där det är
möjligt, tidigarelägga planerade upphandlingar.

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Anmoda kommuns nämnder att se över sina
upphandlingar, exempelvis dela upp dem i
mindre delar, med syfte att öka mindre och lokala
företags möjligheter att vinna en upphandling.
3. Anmoda kommunens nämnder att där det är
möjligt, tidigarelägga planerade upphandlingar.

§ 127

§ 287

KS 2020-03-20

KS 2020-09-01

2020:69 Sara GJ Avslutat
2021-12-14

Ingår i planering

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 3(8)

KS KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget
att återkomma med en tydlig beskrivning av hur
andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad
ekonomisk ram, ska öka.
(Heltidsresan)

§ 303 KS 2021-10-05 2021:65 Sara
Linda

Pågår SN 2021.03-16 § 33
SN 2021-09-14 § 122

KS Uppdrag till socialnämnden att vidta åtgärder för
att bidra till en budget i balans, redovisa effekt
av vidtagna åtgärder … till kommunfullmäktige i
mars 2022.
(Delårsrapport)

§ 304 KS 2021-10-05 2021:1 Sara feb Pågår Se även KF § 169

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och
berörda nämnder lämnar synpunkter på de
slutsatser som finns redovisade i rapporten
Granskning av ekonomisystem senast den 25
februari 2022. Av svaret bör det framgå vilka
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de
beräknas vara genomförda.

2021-11-16 2021:248 Sara feb Nytt

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 GJ Pågår Avtalet är uppsagt.
Möten pågår, avvaktar
förslag till avtal.
Ny chef  till SN 210615

SN Uppdrag till förvaltningschef att utvärdera planen
och redovisa resultatet vid nämndens
sammanträde i april 2020. (Plan för ledamöters
och ersättares besök av verksamheter 2020-
2021)

§ 15 2020-02-18 2020:17 Sara GJ - Pågår Tidigare plan har ej gått
genomföra under corona-
pandemi. Ny plan
presenterad 2021-10-12
§ 148

SN 3. Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn-
och utbildningsförvaltningen att utreda
samordning med förskolebarn och målgruppen
äldre vid Äldreomsorgscentret.

§ 135 2020-10-20 Sara Pågår Se § 136

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 4(8)

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

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 uppdrar förvaltningschef att
fortsätta arbeta i kampen för att förhindra
smittspridning av covid-19 även om det medför
en viss kostnadsökning. Rapportering av åtgärder
sker som vanligt utifrån ekonomi och aktuellt
covidläge.

§ 150 2020-11-17 Sara Pågår

SN Socialnämnden beslutar:
7. Erbjuda information till övriga nämnder om
Nära vård, målbild och avsiktsförklaring.

§ 176 2020-12-15 Sara Avslutat
2021-12-14

Klart.

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef:
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande
krisberedskap samt implementera dessa och
återrapportera till nämnden senast i september.
2. Delge nämnden KPMG:s rapporter från andra
kommuner, regioner och länsstyrelser när de blir
tillgängliga.
3.  Rapportera till nämnden hur arbetet med
översyn och uppdatering av pandemiplan går,
samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra
krisberedskapen.

§ 6 2021-02-09 2021:20 Sara september Avslutat
p.1 2021-09-
14

Återrapportering SN sep.
Rapport enligt p 1
lämnad till KS.
p 2 o 3

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 5(8)

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 Sara juni Pågår Avtal undertecknat.
Statusrapport lämnad
2021-04-27 § 58
Projektledares rapport
med tidsplan 2021-06-15
§ 95.
Statusrapport 2021-10-
12 § 146.
Statusrapport 2021-12-
14

SN Socialnämnden beslutar.
2. Uppdra till förvaltningschef att fortsatt vara
återhållsam med ekonomin samt fortsätta
arbeta med förändringar.

§ 29 2021-03-16 2021:1 Sara 2021 Pågår

SN Socialnämnden beslutar:
1. Anta Riktlinjer för hantering av avvikelser.
2. Uppdra till förvaltningschef att implementera
dessa i verksamheten.
3. Uppdra till förvaltningschef att anpassa
rapportering till nämnd gällande avvikelser
senast inför 2022.
4. Riktlinjer för hantering av avvikelser ska
revideras årligen.

§ 37 2021-03-16 2021:67 Sara/
Anna-Karin

2021 Avslutat
2021-12-14

Avvikelsesystem under
implementering,
utbildning genomförd,
start från 4 oktober.
Revidering med förslag
om rapportering till
nämnd i december.

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 6(8)

SN Socialnämnden beslutar:
1. Uppdra till förvaltningschef att informera
nämnden om det arbete som görs för att
förebygga och förhindra våld i nära relationer
och mäns våld mot kvinnor samt redovisa
arbetsformer för att skydda den våldsutsatta och
dem som bevittnar våld, som ofta är barn och
unga.
2. Erbjuda ledamöter en fördjupad
utbildning/föredragning av tjänstepersoner
och/eller exempelvis Länsstyrelsen i dessa ämnen.

§ 84 2021-05-19 2021:128 Sara september Avslutat
2021-12-14

Information om
Kvinnofrid

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att
arbeta med omställning utifrån
budgetförutsättningar 2022-2022 med stöd av
kommunstyrelsens beslutade omställningspaket.
Återrapportering görs i samband med
fyramånadersrapport och delårsrapport 2022.

§ 119 2021-09-14 2021:198 Sara maj-22
okt-22

Pågår

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att
öppna våning 5 på Tallnäs vård- och
omsorgsboende för att där bedriva
korttidsboende under en begränsad period, som
längst till den 30 juni 2022.

§ 120 2021-09-14 2021:199 Sara
Maria

Avslutat
2021-12-14

Vån 5 Tallnäs öppnad för
korttidsvård från 14
oktober.

SN Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna förslaget enligt ekonomisk kalkyl.
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra
utökande av LSS-platser inom befintliga lokaler
samt i egen regi under hösten 2022.

§ 121 2021-09-14 2021:39 Sara
Linda

22-dec Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 7(8)

SN Socialnämnden beslutar:
1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa de
insatser som genomförs i våra verksamheter för
stöd i svenska språket och inkludering.
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en
handlingsplan om hur verksamheten kommer att
förstärka inkludering och arbeta med individer
som behöver förstärka sina språkkunskaper.
3. Redovisning och handlingsplan ska presenteras
för nämnden senast januari 2022.

§ 126 2021-09-14 2021:191 Sara 22-jan Pågår

SN Socialnämnden beslutar:
…
7. Uppdra till förvaltningschef att vidta åtgärder
för att bidra till en budget i balans enligt förslag
och redovisa effekt av vidtagna åtgärder i mars
2022.

§ 135 2021-09-14 2021:1 Sara mar-22 Pågår

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 09
2.Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta vara
restriktiv och jobba mot en budget i balans.

§143 2021-10-12 2021:1 Sara 2021 Pågår

SN Äldreomsorgscenter
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda
processens alla delar.

§146 2021-10-12 2021:17 Sara Pågår

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 10.
2. Uppdrar till förvaltningschef att se över och
säkerställa volymuppgifter relaterade till
hemtjänsten.

§ 156 2021-11-16 2021:1 Sara Pågår Planerad omarbetning av
volymrapport 2022 till
februari.

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 10.
3. Återremitterar rapport om kostnader för
Corona, för en mer detaljerad
kostnadsredovisning.

§ 156 2021-11-16 2021:1 Sara Avslutat
2021-12-14

Redovisning från Löner
till december.

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2021 Sid 8(8)

SN Information om verksamhetsidé
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt
arbete med att även ta fram en plattform för
socialnämndens styrning och ledning.

184 2021-12-14 2021:75 Anna-Karin Nytt

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-datum Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 1(5)

Diarienr: SN/2022:7 Redovisning t o m: 2022-02-01

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar

KF Uppdrag till socialnämnden att avveckla mindre
effektiva boenden när det nya centret är klart.

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara GJ 2025? Pågår

KF 18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som
ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till
heltid. En första lägesrapport redovisas till
kommunstyrelsen i juni 2019

§ 183 2018-11-26 2018:177 Sara GJ 2019-05-19
2019-10-08
2020-02-04
2020-05-05
2020-08-18
2021-03-16

Presentation flyttad med
anledning av corona.
Rapport förstudie Heltidsresan
med förslag om fortsättning
samt avslut av detta uppdrag
lämnat till KS. Återremitterat.

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD om en
tryggare vård och äldreomsorg)

§ 129 2021-06-14 2021:163 Sara/Maria maj Pågår SN februari

KF KF beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande.  (Motion från Marianne Larsson SD om
språkkrav)

§ 130 2021-06-14 2021:162 Sara/Maria maj Pågår SN februari

KF Kommunfullmäktige beslutar:
2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att
bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder för att bidra till en budget i balans
till kommunfullmäktige i mars 2022.

§ 169 2021-10-25 2021:1 Sara mars Pågår SN februari

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 Nytt



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 2(5)

KS KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget att
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram,
ska öka.
(Heltidsresan)

§ 303 KS 2021-10-05 2021:65 Sara
Linda

Pågår SN 2021.03-16 § 33
SN 2021-09-14 § 122

KS Uppdrag till socialnämnden att vidta åtgärder för att
bidra till en budget i balans, redovisa effekt av
vidtagna åtgärder … till kommunfullmäktige i mars
2022.
(Delårsrapport)

§ 304 KS 2021-10-05 2021:1 Sara feb Pågår Se även KF § 169
SN februari

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten Granskning av
ekonomisystem senast den 25 februari 2022. Av svaret
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.

2021-11-16 2021:248 Sara feb Pågår SN februari

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten Grundläggande granskning
senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka
eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas
vara genomförda.

2022-01-11 2022:29 Sara apr Nytt

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 GJ Pågår Avtalet är uppsagt. Möten
pågår, avvaktar förslag till avtal.
Ny chef  till SN 210615

SN Uppdrag till förvaltningschef att utvärdera planen och
redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i april
2020. (Plan för ledamöters och ersättares besök av
verksamheter 2020-2021)

§ 15 2020-02-18 2020:17 Sara GJ - Pågår Tidigare plan har ej gått
genomföra under corona-
pandemi. Ny plan presenterad
2021-10-12 § 148

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 3(5)

SN 3. Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn-
och utbildningsförvaltningen att utreda samordning
med förskolebarn och målgruppen äldre vid
Äldreomsorgscentret.

§ 135 2020-10-20 Sara Pågår Se § 136
SN februari

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

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 uppdrar förvaltningschef att fortsätta
arbeta i kampen för att förhindra smittspridning av
covid-19 även om det medför en viss kostnadsökning.
Rapportering av åtgärder sker som vanligt utifrån
ekonomi och aktuellt covidläge.

§ 150 2020-11-17 Sara Pågår

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef:
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande
krisberedskap samt implementera dessa och
återrapportera till nämnden senast i september.
2. Delge nämnden KPMG:s rapporter från andra
kommuner, regioner och länsstyrelser när de blir
tillgängliga.
3.  Rapportera till nämnden hur arbetet med översyn
och uppdatering av pandemiplan går, samt vilka
åtgärder som vidtagits för att förbättra krisberedskapen.

§ 6 2021-02-09 2021:20 Sara sep -21 Avslutat
p.1 2021-09-14

Återrapportering SN sep.
Rapport enligt p 1 lämnad till
KS.
p 2 o 3

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 4(5)

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 Sara juni Pågår Avtal undertecknat.
Statusrapport lämnad 2021-04-
27 § 58
Projektledares rapport med
tidsplan 2021-06-15 § 95.
Statusrapport 2021-10-12 § 146.
Statusrapport 2021-12-14
Uppföljning fas 1 2022-02-15

SN Socialnämnden beslutar.
2. Uppdra till förvaltningschef att fortsatt vara
återhållsam med ekonomin samt fortsätta arbeta
med förändringar.

§ 29 2021-03-16 2021:1 Sara 2021 Pågår ?

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta
med omställning utifrån budgetförutsättningar 2022-
2022 med stöd av kommunstyrelsens beslutade
omställningspaket. Återrapportering görs i samband
med fyramånadersrapport och delårsrapport 2022.

§ 119 2021-09-14 2021:198 Sara maj
okt

Pågår

SN Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna förslaget enligt ekonomisk kalkyl.
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra
utökande av LSS-platser inom befintliga lokaler samt
i egen regi under hösten 2022.

§ 121 2021-09-14 2021:39 Sara
Linda

dec Pågår

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 5(5)

SN Socialnämnden beslutar:
1. Uppdra till förvaltningschef att redovisa de insatser
som genomförs i våra verksamheter för stöd i
svenska språket och inkludering.
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en
handlingsplan om hur verksamheten kommer att
förstärka inkludering och arbeta med individer som
behöver förstärka sina språkkunskaper.
3. Redovisning och handlingsplan ska presenteras för
nämnden senast januari 2022.

§ 126 2021-09-14 2021:191 Sara feb Pågår SN februari

SN Socialnämnden beslutar:
…
7. Uppdra till förvaltningschef att vidta åtgärder för
att bidra till en budget i balans enligt förslag och
redovisa effekt av vidtagna åtgärder i mars 2022.

§ 135 2021-09-14 2021:1 Sara mars Pågår SN februari

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 09
2.Uppdrar till förvaltningschef att fortsätta vara
restriktiv och jobba mot en budget i balans.

§143 2021-10-12 2021:1 Sara 2021 Avslutas Gäller 2021

SN Äldreomsorgscenter
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda
processens alla delar.

§146 2021-10-12 2021:17 Sara Pågår

SN Ekonomisk periodrapport per 2021 10.
2. Uppdrar till förvaltningschef att se över och
säkerställa volymuppgifter relaterade till
hemtjänsten.

§ 156 2021-11-16 2021:1 Sara feb Pågår SN februari

SN Information om verksamhetsidé
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt
arbete med att även ta fram en plattform för
socialnämndens styrning och ledning.

184 2021-12-14 2021:75 Anna-Karin Nytt

Uppdrags-
givare

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum

Diarienr Ansvarig Klart
senast

Status Noteringar



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-02-01 SN/2022:3 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Anmälan av beslut enligt delegation, december och januari 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna 
 
Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 
 
Överenskommelse om lokal rutin utifrån MITTBUS-avtalet, Ungdomspsykiatrin Region 
Västernorrland, tecknad av Johan Vikström 2021-09-27. 
 
Avtal om uppdrag Fortsatt medveten utveckling genom ledarskapet i IFO, tecknat av verksamhetschef 
Johan Vikström 2021-12-06. 
 
Överenskommelse om utförande av vaccination, Region Västernorrland, tecknad av förvaltningschef 
Sara Grape Junkka 2021-12-14. 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap, Söråkers folketshusförening, tecknat av förvaltningschef Sara Grape 
Junkka, 2021-12-20. 
 
Förordnade av Anna-Karin Dahlin som tillfällig förvaltningschef 2022-01-07, tecknat av 
förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-01-04. 
 



1 
Tjänsteskrivelse  

 

socialförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Christina Hjalte 2022-01-31 SN/2022:2 
 
 

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

 socialnämnden 
 
 
 
Inkomna skrivelser och meddelanden 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
Facklig information och protokoll 
MBL § 19 Information inför socialnämnden, Kommunal 2021-12-13 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet 2021-12-13 
MBL § 19 Trygghetskamera vård- och omsorgsboende, lämnad vid samverkan 2021-12-13 
 
 
Beslutsunderlag: 
 
Andra nämnders protokoll 
KF 2021-11-29 § 191, Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 
 
KS 2021-12-07 § 392, Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor 
 
KoT 2021-12-01 § 153, Matsal Mariedalsskolan 
 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 191 
Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 
KS/2021:277 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Fastställa riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun. 
 

2. Upphäva styrdokumenten Styr- och kvalitetssystem, fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-
30, § 124 samt Styrningsregler för Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-
29 § 11, reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 172 och 2019-02-25 § 11. 

 
3. Uppdra till kommunstyrelsen att anpassa samtliga kommunövergripande styrdokument och 

författningssamling i enlighet med de nya riktlinjerna. 
 

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. 

____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Timrå kommunen har, den 28 oktober 2019 § 168, antagit en ny styrmodell 
med utgångspunkt från bärande principer som ställer krav på en förflyttning i ledning och styrning 
samt i verksamhet. Under våren 2020 har planeringsarbete skett i ny form med styrmodellens 
principer som bas. I verksamhetsplan och budget för 2021-2023 anges sex inriktningsmål. För att nå 
målen har fullmäktige lämnat fem uppdrag till nämnderna. 
 
Uppdragets omfattning att införa en ny styrmodell i hela kommunkoncernen har skapat ett behov av 
att åskådliggöra uppdraget. Som grund för detta har en kartläggning genomförts med 
förvaltningarnas ledningsgrupper. Genom kartläggningen har en övergripande plan tagits fram 
bestående av fem olika aktivitetsblock vars samlade resultat bidrar till uppdraget. För varje block 
utgår ett specifikt uppdragsdirektiv med en konkretiserad beställning och avsatta resurser. 
 
Den här uppdragsplanen avser block 4, översyn av styrande dokument. Block 4 avser en översyn av 
styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten för att se vad som behöver justeras, 
utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. I översynen uppmärksammas att Styr- och 
kvalitetssystemet och Styrningsregler för Timrå kommun behöver upphävas. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun 
Vision 2025 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  
 
Exp     /     2021 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 392 
Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor 
KS/2021:466 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Anta Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering 
av anställdas bisysslor samt lämnat en rapport med slutsatser.  
Utifrån detta har Vägledande råd och bestämmelser för bisysslor tagits fram med syfte att förebygga 
och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande 
med kommunens verksamheter. Som stöd för bedömning finns en framtagen checklista.  
Uppföljning och central sammanställning sker via lönesystemet och grundläggande utbildning för 
medarbetare är under framtagande. 
 
Ärendets tidigare behandling 
KS §230 Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor. 
 
Beslutsunderlag 
Vägledande råd och bestämmelser om bisysslor  
Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet 
KS §230 Svar på revisionsrapport -  granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor 
  
Protokollsutdrag till 
Samtliga förvaltningar 
Författningssamlingen 
 
Exp     /     2021 
 
 

 



Protokollsutdrag 
1 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 153 
Matsal Mariedalsskolan 
KTN/2020:620 
 
Beslut 
Kultur- och tekniknämnden beslutar: 
 
Utreda matsal vid Hagalid utifrån ett fortsatt samnyttjande av lokalerna. 
 
--------- 
 
Ärendet 
På grund av Covid -19 flyttades lunchserveringen för Mariedalsskolans elever från Hagalid till före 
detta Värdshuset. Barn- och utbildningsnämnden ser nu över en permanent lösning för 
Mariedalsskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-09 hyra kostpaviljong, med placering på 
Mariedalsskolans utegård, istället för att bussa elever till lunchservering samt be kultur- och 
tekniknämnden utreda möjligheterna till en långsiktig och permanent lösning gällande 
lunchservering för Mariedalsskolan elever. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har med hjälp av externa konsulter utrett möjligheten till en 
permanent lunchservering vid Mariedalsskolan. Utredningen visar tre alternativ vilka alla får till 
konsekvens att elevernas utemiljö vid skolan minskas. Alla alternativ möjliggör en permanent lösning 
för lunchservering. Två alternativ är en tillbyggnad för lunchservering samt det tredje alternativet är 
att bygga om befintlig gymnastiksal vid skolan till lunchservering och att en ny idrotts- och 
kulturhall byggs där spontanidrottsplatsen är placerad idag. Den billigaste investeringen är att bygga 
en tillbyggnad för lunchservering endast. Uppskattad investeringskostnad ca 20 miljoner kronor. 
Denna lösning löser inte behovet av en till idrotts- och kulturhall som också skulle bidra positivt till 
centrum och till området Vivstahöjden. Den dyraste investeringen är att bygga lunchservering och 
idrotts- och kulturhall samtidigt. Uppskattad investeringskostnad ca 50 miljoner kronor. Det finns en 
risk att om endast en lunchservering byggs så kommer alternativet för en eventuell idrotts- och 
kulturhall gå om intet i detta område. Alla alternativ till lösning kommer att påverka kommunens 
driftkostnader, mellan 1 – 2,6 miljoner kronor per år. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen anser att det skulle vara långsiktigt bästa lösningen att bygga 
permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall samtidigt om andra faktorer än 
kostnaden ska beaktas, men det beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill ha. Kultur- och 
tekniknämnden beslutade 2021-04-21 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
bygga permanent lösning för lunchservering samt idrotts- och kulturhall vid Mariedalsskolan. 
 
I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-18 angavs att utredningen inte har 
utrett ursprungsalternativet Hagalid tillräckligt. Verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen bör göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån deras verksamheter som berörs 
av utredningens alternativ samt för kompletteringen av åtgärdsförslag Hagalid. Verksamheterna ska 
vara behjälpliga i kravfångsten utifrån verksamhetens behov som behöver uppfyllas. Alla alternativ 
ska kostnadssättas och tydligt visa hur verksamheterna påverkas av de olika alternativen. 
 



Protokollsutdrag 
2 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18 återremittera ärendet till kultur- och tekniknämnden för 
komplettering med syfte att utreda restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på 
Mariedalskolan. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-08-25 remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som 
matsal för eleverna på Mariedalskolan enligt kommunstyrelsens protokoll 2021-05-18 §172.  
 
Remissvar har inkommit från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna 
har sagt att de ställer sig positiv att samverka kring ett fortsatt samnyttjande av lokaler vid Hagalid. 
 
Hagalid är en byggnad som tillhör Timråbo där socialförvaltningen och skolan är hyresgäster. 
 
Det viktiga för det fortsätta arbetet är att verksamhetsbehovet utifrån t ex arbetsmiljö, läroplan mm 
fastställs av verksamheterna barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Behovet ska 
ligga till grund för Timråbo som hyresvärd ska kunna projektera och kostnadssätta ombyggnaden 
och en framtida hyra. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att vara med i jobbet utifrån den part 
som ansvarar för inhyrningen av externa lokaler i kommunen. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att arbetet fortsätter med att en arbetsgrupp med personer 
från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och teknikförvaltningen och 
hyresvärden Timråbo bildas för att utreda Hagalid alternativet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2020-09-09 §40 
Extern utredning Ny matsal på Mariedalsskolan dat. 2021-04-21 
Protokollsutdrag KTN 210421 §43 
Protokollsutdrag KS 210518 §172 
Remiss - Synpunkter avseende restaurangen på Hagalid som matsal för eleverna på Mariedalsskolan 
Protokollsutdrag SN 210914 §116 Remissvar med bilaga 
Protokollsutdrag BUN 210913 §91 Remissvar med bilaga 
Vision 2025 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 
Exp     /     2021 
 
 

 



Protokollsutdrag 
3 

 Sammanträdesdatum 
Kultur- och tekniknämnden 2021-12-01 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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