
 
 

 
 

 
 

 
    

 
   

   
    

   
   
   

   
   

   
    

   

 
   

   
   

   
   
   

   

    
   

     

     
    

 

   
   
   
     
   
   
        
      
       
        
        
      
         
        
        
    
          
     
         

         
      
        

1 
Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum 
2022-04-20 

Organ 
Socialnämnden 

Sammankallande 
Maritza Villanueva Contreras, ordförande 

Ledamöter 
Lars Kempe (S) 
Monica Persson (T) 
Elisabeth Dahlin Westberg (M) 
Christer Andersson (S) 
Marianne Larsson (SD) 
Elisabeth Svahn (S) 
Marcus Eriksson (S) 
Anita Hellstrand (C) 
Megan Sandberg (L) 
Maritza Villanueva Contreras (V) 
Alf Söderlund (S) 

Ersättare 
Lotta Borg (T) 
Charlotte Evert (S) 
Angela Bodin (SD) 
Lena Hallin (S) 
Gudrun Molander (L) 
Svante Sörmark (V)
Sven-Åke Jacobson (KD) 

Tid Plats Vid förhinder 
Datum 
2022-04-26 

Klockan Ber. tidsåtgång 
08:00 4-5 tim 

Ort 
Alliancen Timrå 

Lokal 

Meddela 
Pernilla Ullberg 

Telefon/e-post 
060-16 31 53 
pernilla.ullberg@timra.se 

Ärendelista 

Punkt Ärende Ärendemening 
1 Sammanträdet öppnas 
2 Anteckna närvarande 
3 Mötets former och genomförande 
4 Utse justerare 
5 Fastställa ärendelista 
6 SN/2022:17 Information om aktuellt läge gällande covid-19 
7 SN/2022:17 Information om aktuellt världsläge 
8 SN/2022:1 Ekonomisk periodrapport per 2022 03 
9 SN/2022:14 Redovisning av avvikelser 2022 kvartal 1 
10 SN/2022:84 Information om God och nära vård 
11 SN/2022:34 Äldreomsorgscenter - statusrapport april 
12 SN/2022:33 Plattform för styrning och ledning - information 
13 SN/2022:85 LSS-boenden med serviceinriktning -alternativ för utökning 
14 SN/2022:120 Översyn av hemtjänsten - status omorganisation 
15 SN/2022:5 Förvaltningschefens verksamhetsinformation 
16 SN/2022:116 Effektivare bemanning inom äldreomsorgen - förslag till utredning 
17 SN/2022:101 Samsjuklighetsutredning - remissvar 
18 SN/2022:73 Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska 

hjälpmedel skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg -svar 
19 SN/2022:103 Taxa för Hemservice -upphävande 
20 SN/2022:108 Plan för ledamöters och ersättares verksamhetsbesök 

mailto:pernilla.ullberg@timra.se


 
 

 
 

 

   
      
         
            

  
       
        
       

2 
Kallelse / Underrättelse
Utskriftsdatum 
2022-04-20 

Punkt Ärende Ärendemening 
21 SN/2022:29 Revisionsrapport Grundläggande granskning -svar 
22 SN/2022:67 Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg -svar 
23 SN/2022:15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 

kvartal 1 
24 SN/2022:7 Redovisning av socialnämndens uppdrag, mars 
25 SN/2022:3 Anmälan av beslut enligt delegation, mars 
26 SN/2022:2 Inkomna skrivelser och meddelanden, mars 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
     

 
 

           
            

 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

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

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. 

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



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

    
 
 

   
     

 
 

              
      

 
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-03-31 SN/2022:17 

socialnämnden 

Information om aktuellt världsläge 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Med anledning av pågående oro i världen så informerar chefer om aktuellt läge inom 
socialnämndens verksamheter i samband med sammanträdet. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
           

      
 

 
          

            
 

 
 

    
     

   
   

 
  

 
 

          

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-06 SN/2022:1 

socialnämnden 

Ekonomisk periodrapport per 2022 03 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om 
lönekostnader och volymrapport per mars 2022. 

Ärendet 
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. 
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk 
rapport. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport per 2022 03 
Kostnader för covid 2022 03 
Lönekostnader 2022 03 
Volymrapport 2022 03 

Protokollsutdrag till 
Controller 

Exp / 2022 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



       

     

       
         

         
         

   
 

     
     
     

     

         

     
     

     

   
   

         
       

       

     
   

         
         

         

                         
   

Socialnämnden 
Månadsrapport tom 202203 (tkr) 2022-04-07 08:44 

Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 
Socialnämnden 
INTÄKTER 20 966 25 560 4 594 1 382 
KOSTNADER (-) -137 916 -148 390 -10 473 -4 757 

Varav personalkostnader -94 997 -102 417 -7 420 -2 674 

NETTOKOSTNADER (-) -116 951 -122 830 -5 880 -3 375 

Socialnämnden redovisar ett underskott på -5,9 mnkr ack mars. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår 
till -1,4 mnkr. 

Hälso- och sjukvård 
INTÄKTER 
KOSTNADER (-) 

Varav personalkostnader 
Varav hjälpmedel 

NETTOKOSTNADER (-) 

574 
-9 709 
-7 475 
-1 289 

-9 135 

1 077 
-10 076 
-7 601 
-1 209 

-8 999 

503 
-366 
-126 

81 

137 

50 
-203 
-95 
22 

-153 

Följer i princip budget. 

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd 
INTÄKTER 732 819 87 
KOSTNADER (-) -4 695 -4 885 -190 

Varav personalkostnader -3 574 -4 078 -503 

NETTOKOSTNADER (-) -3 963 -4 065 -103 60 

Äldreomsorg - Hemtjänst 
INTÄKTER 2 555 3 426 872 146 
KOSTNADER (-) -20 048 -22 633 -2 584 -1 137 

Varav personalkostnader -18 143 -20 511 -2 368 -850 

NETTOKOSTNADER (-) -17 494 -19 206 -1 713 -990 

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,5 mnkr. 
Kostnader för övertid- och fyllnadstid uppgår till -1,7 mnkr 
Mycket sjukdom fortfarande i hemtjänstens personalgrupper. Vikariebristen är det största problemet då vilket 
gör att ordinarie personal blir utbeordrade på övertid. Ett specifikt barnärende som verkställs som hemtjänst 
har i princip egen personal hela tiden mellan kl 07-21, vilket genererar en kostnad på ca -100 tkr i månaden. 

Äldreomsorg - Särskilt boende 
INTÄKTER 7 303 7 945 642 70 
KOSTNADER (-) -34 164 -37 968 -3 804 -1 354 

Varav personalkostnader -23 983 -27 878 -3 896 -1 282 

77 
-17 
-76 

NETTOKOSTNADER (-) -26 861 -30 023 -3 162 -1 284 

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,8 mnkr. 
Kostnader för övertid- och fyllnadstid uppgår till -1,5 mnkr. 
Fortfarande många omvårdnadskrävande brukare med stora behov av tillsyn och då blir det många 
förstärkningspass då ordinarie personal inte räcker till. 
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Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh. 
INTÄKTER 236 360 124 46 
KOSTNADER (-) -3 531 -4 791 -1 260 -378 

Varav personalkostnader -2 452 -3 797 -1 346 -428 

NETTOKOSTNADER (-) -3 296 -4 431 -1 136 

Personalkostnaden för korttids Tallnäs uppgår till 880 tkr för januari-mars vilket förklarar största delen av underskottet. 

LSS/SFB Personlig assistans 
INTÄKTER 1 478 1 592 114 24 
KOSTNADER (-) -6 172 -5 910 263 79 

Varav personalkostnader -2 414 -2 213 201 113 

NETTOKOSTNADER (-) -4 694 -4 318 376 103 

Pers ass enligt LSS: personalkostnader följer budget, något överksott när det gäller köp av huvudverksamhet 
(privata utförare, genomlysning planeras) 
Pers ass enligt SFB: överskott på personalkostander samt ett minde överskott på beräknade intäkter från FK. 

Övriga verksamheter LSS 
INTÄKTER 2 127 2 173 46 78 
KOSTNADER (-) -13 078 -13 279 -201 -272 

Varav personalkostnader -9 679 -8 605 1 074 442 
Varav externa utförare LSS -1 057 -2 662 -1 605 -738 

NETTOKOSTNADER (-) -10 950 -11 106 -155 -194 

Överskott personalkostnader gruppbostad pga budgeterade tjänster Tallnäs plan 5 inte tillsatts ännu. Mindre överskott 
personal daglig verksamhet pga vakantsatta tjänster del av året (covidrelaterat). 
Underskott köp av externa platser då planerad hemtagning inte kunnat genomföras så budget saknas (Tallnäs plan 5 
uppskjutet), även tillkommen ej budgterat köp av gruppbostadsplats under 18 år. 
Korttids barn och unga enligt budget. 

Individ- och familjeomsorg 
INTÄKTER 5 783 7 963 2 180 870 
KOSTNADER (-) -37 233 -39 986 -2 753 -1 245 

Varav personalkostnader -15 814 -16 811 -998 -376 
Varav utbetalning försörjningsstöd -5 350 -4 635 715 131 
Varav placering familjehem -5 010 -5 027 -18 -209 
Varav placering instution -5 546 -6 890 -1 345 -230 

NETTOKOSTNADER (-) -31 449 -32 023 -573 -375 

Personalkostnader för extratjänster uppgår till -1,5 mnkr. Lönebidrag för extratjänser uppgår till 1,5 mnkr. 
Nettointäkten för Covid uppgår till 0,5 mnkr, på grund av ersättning för sjuklönekostnader. Placeringar inom vård av 
vuxna missbrukare samt våldsutsatt fortsätter att backa. Denna månad med ca 2.7 mkr. Barn och familj gör ett ett 
bättre resultat, backar på placeringar men resultatet hjälps upp av vakanser på arbetsgruppen vilket ger ett resultat på 
BoF precis enligt budget. 

Ledning och stöd 
INTÄKTER 177 203 26 21 
KOSTNADER (-) -8 700 -8 355 345 -257 

Varav personalkostnader -7 292 -7 373 -81 -368 

NETTOKOSTNADER (-) -8 523 -8 152 371 -235 

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -0,1 mnkr 

Politisk verksamhet 
INTÄKTER 0 0 0 0 
KOSTNADER (-) -586 -508 79 26 

Varav personalkostnader -545 -466 80 27 

NETTOKOSTNADER (-) -586 -507 79 26 



   
 

     

 

     Budget period Utfall period Avvikelse period Avvikelse 
innevarande 

månad 

Budget helår Utfall period 
Investeringar 
Text 
Larm Soc 0 81 
Investeringar Soc Budget 6 130 55 

SUMMA 6 130 136 



Kostnader för Corona ack mars 

Kostnadsslag Tkr 

Förbrukningsmaterial 143 

Personalkostnad 3 613 

Försörjningsstöd 15 

Övrigt 283 

Summa 4 054 



Löner socialförvaltningen 



Löner totalt socialförvaltningen 
2021 och 2022 

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

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

SN totalt 

Lön 2021 Lön 2022 



Hälso- och sjukvård 

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

 500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

HSL 

Lön 2021 Varav vikarier akt 218 2021 Varav nattvikarier akt 228 2021 

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



Äldreomsorg 

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

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

Äldreomsorg 

Lön 2021 Varav vikarier akt 218 2021 Varav nattvikarier akt 228 2021 

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



LSS och SFB 

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

 500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

LSS och SFB 

Lön 2021 Varav vikarier akt 218 2021 Varav nattvikarier akt 228 2021 

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



Omsorg om funktionshindrade 

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

 200

 400
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1 000 

1 200 

1 400 

1 600 

Funktions hindrade 

Lön 2021 Varav vikarier akt 218 2021 Varav nattvikarier akt 228 2021 

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



 

 
   

      
      
      
  
  
  

 
     

    
    
   
    
   
   
   
   
   
   
     
     
     
    
   
   
     
    
   
        

    
     
    
    
   
  
  

VOLYMRAPPORT 2022 
Bokslut 

2020 
Utfall 
2021 

Utfall 
JAN 

Utfall 
FEB 

Utfall 
MARS 

Utfall 
APRIL 

Utfall 
MAJ 

Utfall 
JUNI 

Utfall 
JULI 

Utfall 
AUG 

Utfall 
SEP 

Utfall 
OKT 

Utfall 
NOV 

Utfall 
DEC 

Vårddygn hospice 272 537 87 37 0 
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade) 18 22 1 0 0 
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65 175 180 171 178 176 
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65 10 8 10 7 7 
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende 9 19 20 14 14 
Brukare i korttidsvård 22 25 30 33 30 
Brukare med dagvård stängd 10 0 0 9 
Brukare med hemtjänst-insatser 552 622 592 607 581 
Utplanerade hemtjänsttimmar - - 12809 11778 12744 
Antal besök hemtjänst, dag och natt - - 45042 41343 44619 
LSS Bostad Vuxen -egen regi 42 42 43 44 44 
LSS Bostad Vuxen -extern regi 1 3 4 4 3 
LSS kö för Bostad 2 3 6 6 6 
LSS Bostad BoU -extern regi - - 1 1 1 
LSS Bostad BoU -elevhem 4 1 1 1 
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn 4 4 4 4 4 
LSS brukare BoU korttidsvistelse 14 10 13 12 14 
LSS brukare BoU stödfamilj 2 3 3 3 3 
LSS brukare personlig assistans 7 8 9 9 10 
SFB brukare personlig assistans 26 25 24 24 24 
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi 1 1 1 1 1 
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi 75 77 74 74 71 
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi 29 28 26 26 24 
SoL psykiatri boende extern regi 4 4 6 6 6 
SoL psykiatri brukare individstöd 57 54 57 60 61 
Barn placerade i jourhem 1 1 1 1 0 
Barn placerade i familjehem -egna avtal 29 30 31 30 31 
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda 6 6 5+1 10+1 10+1 
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem 12 14 15 15 14 
Barn och unga placerade i HVB (även stödb. SiS) 8 12 12 7 7 
Ensamkommande barn och unga (EKB) 10 3 2 2 2 
Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS) 8 11 20 23 21 
Klienter i utvecklingsboende -egen regi - - 1 2 2 
Klienter i skyddat boende VINR 1 2 3 3 3 
Klienter i egna skyddslägenheter - - 1 1 1 
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder 86 123 144 141 144 
Hushåll med försörjningsstöd 232 202 187 195 201 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
     

 
 

            
             

   
 

                
                  

 
 

 
    
    

 
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-06 SN/2022:14 

socialnämnden 

Redovisning av avvikelser 2022 kvartal 1 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden antog vid sammanträdet i mars 2021 Riktlinjer för avvikelsehantering, det beslutades 
då också att dessa ska redovisas var tredje månad. Anna-Karin Dahlin redovisar rapporterna 
tillsammans med verksamhetschefer. 

Modul för klagomål och synpunkter är på väg att införas i samma system som övriga avvikelser, 
planen är att det ska vara klart till sommaren. Under kvartal 1 har det inkommit tre klagomål och 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Avvikelser HSL kv. 1 
Avvikelser SoL/LSS kv. 1 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 

 

 

Avvikelser HSL 2022 kvartal 1 

Period för händelse 2022-01-01 - 2022-03-31 

Visa inaktiva kategorier/värden Nej 

Rapporttyp Klagomål och synpunkter, Vårdskador 

Avvikelsetyp Fall, Hjälpmedel, Läkemedel, Rehabilitering, Vård och behandling 

SÄBO, Ordinärt boende hemtjänst, LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, Personlig assistans, Organisation SoL Övriga insatser, LSS Övriga insatser 

Avvikelsetyp 
Fall Hjälpmedel Läkemedel Rehabilitering Vård och 

behandling Antal 
Rapporttyp Organisation 

Vårdskador 
Ord. boende hemtjänst 58 45 1 104 

SÄBO 134 2 83 7 226 

Antal 192 2 128 1 7 330 



 
 

 

 

Avvikelser SoL/LSS 2022 kvartal 1 

Period för händelse 2022-01-01 - 2022-03-31 

Visa inaktiva kategorier/värden Nej 

Rapporttyp SoL/LSS Annan avvikelse, SoL/LSS Lex Sarah 

Bemötande, Ekonomiska övergrepp, Fysisk miljö, utrustning, teknik, Fysiska övergrepp, Avvikelsetyp Handläggning och genomförande, Psykiska övergrepp, Tillgänglighet, Uteblivna/felaktiga insatser 

IFO Barn och Familj, IFO Försörjningsstöd, IFO Vuxenstöd, IFO Arbetsmarknad, SÄBO, 
Organisation Ordinärt boende hemtjänst, LSS Servicebostad, LSS Gruppbostad, Biståndshandläggning, Personlig assistans,

SoL Övriga insatser, LSS Övriga insatser, LSS Korttidsvistelse (barn) 

Avvikelsetyp 
Bemötande Handläggning och 

genomförande 
Psykiska 
övergrepp 

Uteblivna/felaktiga 
insatser Antal 

Rapporttyp Organisation 

SoL/LSS Annan avvikelse 

Gruppbostad 1 1 2 

IFO Försörjningsstöd 1 1 

Korttidsvistelse (LSS Barn) 1 1 

SÄBO 1 3 4 

SoL/LSS Lex Sarah Biståndshandläggning 1 1 

Antal 1 2 1 5 9 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
     

 
 

            
                 
       

 
              

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-03-01 SN/2022:84 

socialnämnden 

Information om God och nära vård 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

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

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

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

    
 
 

   
     

 
 

          
            

   
 

           
          

             
 

 
            

 
 
 

   
   
   
   
   
   
   

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-04 SN/2022:34 

socialnämnden 

Äldreomsorgscenter - statusrapport april 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 att statusrapport avseende projektet och 
ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst vartannat sammanträde. Rapporter har lämnats 
löpande under året. 

Socialnämnden godkände 2022-02-15 uppföljning av Fas 1 och lämnade förslag till 
Kommunfullmäktige att gå vidare till Fas 2. Kommunfullmäktige uppdrog 2022-03-28 
Socialnämnden att tillsammans med Timråbo gå vidare till Fas 2 gällande byggnation av 
Äldreomsorgscenter. 

Anna-Karin Dahlin utvecklingsledare deltar i samband med sammanträdet och redovisar status för 
projektet. 

Ärendets tidigare behandling 
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 
SN/2022-02-15 § 12 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

       
 
 

   
     

 
 

               
            

             
           

 
 

            
  

 
   

  

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-06 SN/2022:33 

socialnämnden 

Plattform för styrning och ledning - information 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell har varje nämnd tagit fram en 
verksamhetsidé. Alla nämnder och förvaltningar kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även 
arbeta fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning. Socialnämnden har uppdraget till 
nämndens utvecklingsgrupp för verksamhetsidé att fortsätta arbetet med en plattform för 
socialnämnden. 

Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin ger en information om arbetet med plattformen i samband 
med sammanträdet. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-12-14 § 184 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
              

 
 

            
               

          
   

 
              

     
 

   
   

 
 

             
      

 
  
  

 
           

 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-04-12 SN/2022:85 

socialnämnden 

LSS-boenden med serviceinriktning -alternativ för utökning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att starta en ny servicebostad LSS på Bryggargatan, Timrå. 

Ärendet 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att utreda alternativ för att utöka antalet 
boendeplatser enligt § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bostad med 
särskild service för vuxna, serviceinriktning. Möjliga alternativ med kostnadsberäkning ska 
återrapporteras i april. 

Förvaltningen har utrett möjliga alternativ samt kostnader och föreslår att ny servicebostad för LSS 
startas på Bryggargatan i Timrå. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022.03-16 § 38 

Beslutsunderlag 
Konkretisering av möjlighet att utöka antalet platser för bostad med särskild service LSS, 
serviceinriktning, i egen regi. 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef SO 

Exp / 2022 

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



 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

         
        

   

 

          
          

             
           

   

         
             
            

              
  

            
             

             
            

          
             

      

        
      

     
 

  
  
   

  
             

             
        

 

 

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Konkretisering av möjlighet att utöka antalet platser för 
bostad med särskild service LSS, serviceinriktning, i egen 
regi. 

Inledning 

I september 2020 färdigställdes en genomlysning av nuvarande samt kommande 
behov av bostäder med särskild service LSS. Genomlysningen genomfördes utifrån 
ett uppdrag av Socialnämnden om att kartlägga hur behovet såg ut samt skulle 
kunna komma att utvecklas kommande år och omfattade både servicebostäder samt 
gruppbostäder. 

En mycket kort sammanfattning från ovanstående nämnda genomlysning gör 
gällande att det totalt finns 44 boendeplatser inom bostad med särskild service LSS. 
Enstaka plats i servicebostad bebos av personer med SoL-beslut, dessa beslut är 
gamla och bedömning gjordes för länge sedan att dessa personer hade rätt att bo 
kvar. 

Av dessa 44 platser är 18 gruppboendeplatser och 26 serviceboende. Utifrån de 
lagkrav som finns på verksamheterna är det inte möjligt att placera personer med 
gruppboendebeslut på serviceboende då detta är en lägre nivå av stöd och service. 
Det är inte heller möjligt att omvandla servicebostäder till gruppbostäder då den 
fysiska utformningen på lokaler/lägenheter inte är förenliga med lagkravet. I 
dagsläget finns fler gynnande beslut om bostad med särskild service, än vad det 
finns platser i kommunens verksamheter. 

Sammantaget uppskattat antal utifrån information biståndsenhet och skola 
(hämtat från genomlysning utförd sep 2020): 

År Förväntat tillkommande behov av 
grupp/servicebostäder 

2020 5 
2022 5 
2025 4 
2026-2030 6* 
*detta är en mycket grov uppskattning av de barn som idag finns inom LSS-
verksamheten och som är relativt unga, vilket kan ändra siffran snabbt. Dock visar 
det på ett idag känt behov på sikt. 
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Utifrån redovisning av ovanstående genomlysning gav Socialnämnden i februari 
2021 förvaltningen i uppdrag att vidare konkretisera behovet av bostäder med 
särskild service med inriktning gruppbostad och beslut fattades därefter om att 
starta bostad med särskild service LSS på Tallnäsvägen 49, plan 5. 

På grund av pandemins stora påverkan på äldreomsorgen och som då innebar 
kraftigt ökat behov av platser för korttidsvård, har planering och uppstart av 
boendet fått skjutas fram i tiden då lokalerna istället kom att användas till en 
tillfällig korttidsavdelning. Istället planeras nu boendet att öppna under hösten 
2022 och kommer innefatta 6 nya boendeplatser med inriktning gruppbostad. 

Aktuellt nuläge 

Så som läget beskrevs i tidigare genomlysningar råder fortfarande underskott på 
boendeplatser enligt LSS. I dagsläget är samtliga gruppboendeplatser upptagna och 
en kö för verkställande av boendebeslut finns. Dessa beräknas dock kunna 
verkställas så snart nya boendet i Tallnäs öppnar. 

När senaste kartläggningen genomfördes fanns en tom serviceboendeplats som varit 
ledig ca 2 månader. Det fanns inte heller någon kö och det senaste 
serviceboendebeslutet som fattades resulterade i att personen tackade nej efter att ha 
blivit visad boendet. 

Aktuellt nuläge gör däremot gällande att 4 boendebeslut finns i kö varav 3 av dessa 
inte kunnat verkställas inom lagstadgad tid på 3 månader. Av dessa 4 beslut var 
endast en person känd av verksamheten tidigare, av övriga är 2 personer nyligen 
inflyttade i kommunen. Detta påvisar svårigheten i att på förhand uppskatta 
behovet av boendeplatser. 

Av de personer som idag har boendebeslut gällande servicebostad som inte kunnat 
verkställas, befinner sig två av dessa inom korttidsvistelse för barn och unga då 
deras sociala situation innebär hemlöshet fram till dess att boendebesluten kan 
verkställas. Det är således inte möjligt att vänta på att lediga platser kan komma att 
uppstå i verksamheten och det strider även mot lagkravet på 3 månaders 
verkställighetstid. 

Verksamhet har därav tagit fram ett förslag för att möjliggöra en skyndsam 
utökning av antalet servicebostadsplatser. 
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Externa boendeplaceringar 

Verksamheten har tidigare kunnat verkställa alla servicebostadsplatser inom den 
egna verksamheten så inget aktuellt kostnadsläge finns för köp av 
servicebostadsplats. Däremot pågår köp av gruppboendeplatser och kostnaden per 
plats varierar där mellan 1 441 tkr till 4 672 tkr per plats och år. Rimligt är att anta 
att köp av serviceboendeplats skulle generera en kostnad i det lägre spannet för 
gruppbostad sett i relation till behoven av stöd och omsorg. 

Avgränsningar 

Ekonomiska kostnadsberäkningar kräver, för att vara fullt tillförlitliga, ett känt 
behov av faktorer så som lokaler, personalresurser, driftskostnader, vikariekostnader 
etc. Eftersom detta för tillfället inte alla är kända faktorer har istället underlag för 
budget av en av verksamhetens befintliga servicebostäder använts. Inte heller 
framtida brukares behov av stöd och service, är på förhand möjligt att förutse, 
varav likvärdig bemanningsnivå som befintlig servicebostad får vara gällande. 

Möjlighet att utvidga antalet boendeplatser i egen regi 

Tillgängliga lokaler i Stöd och omsorgs befintliga verksamheter 

Socialstyrelsens definition av servicebostad utifrån förarbetena till LSS lyder: ”…med 
servicebostäder avses vanligen sådana bostäder som har tillgång till gemensam 
service och fast anställd personal. Lägenheterna är i regel anpassade efter den 
enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. 
Serviceboendet kan vara en mellanform mellan ett helt självständigt boende i 
egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Även servicebostäder har 
gemensamma utrymmen för service och gemenskap. För att målen med 
verksamheten enligt LSS ska uppnås behöver bostaden lokaliseras och utformas 
så att den ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet och 
ger den enskilde möjlighet att leva som andra. Insatsen ska också tillförsäkra den 
enskilde goda levnadsvillkor” (Bostad med särskild service LSS, Socialstyrelsen 
2018). Utöver detta finns även ett uttalat krav på att bostad med särskild service 
inte får ha en institutionell prägel, den ska integreras i övrigt bostadsbestånd och 
ska inte vara av sådan storlek i antalet boendeplatser att det missgynnar den 
enskildes möjlighet att leva som alla andra. 
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I dagsläget finns inte möjlighet att utöka antalet boendeplatser i befintliga 
servicebostäder. Orsak är att det i de servicebostäder som hyrs av allmännyttan 
redan har 8 boendeplatser och således inte bör bli ännu större. I en av kommunens 
servicebostäder finns dock endast 7 boendeplatser men inte heller här är det möjligt 
att utöka då verksamheten är belägen i en bostadsrättsförening och inga lägenheter 
tillgängliga för köp finns aktuella. 

Tillgängliga lokaler utanför befintliga verksamheter 

Verksamheten har sedan en längre tid bevakat lokaler som finns, alternativt 
planeras bli, tillgängliga i kommunens egna fastighetsbestånd samt även hos de 
fastighetsägare som idag inhyser kommunala verksamheter. 

Dialog har därav förts med allmännyttan gällande fastigheter som kan vara 
lämpliga att bedriva bostad med särskild service i. Här har då särskilt hänsyn tagits 
till kravet på lokalisering som ska underlätta att de boende lättillgängligt kan ta del 
av samhällets utbud och service. 

Utifrån dessa dialoger har möte därefter genomförts med fastighetsbolaget Amasten 
som äger och förvaltar flertalet hyresfastigheter i centrala Timrå och som 
verksamheten redan idag hyr lokaler av för exempelvis korttidsenheten LSS. 

Amasten har ställt sig positiva till att upplåta lokaler för bostad med särskild 
service LSS och redan till första juni 2022 finns den sista av i dagsläget totalt tre 
lägenheter tillgänglig för att starta upp verksamhet i. Dessa finns på Bryggargatan i 
centrala Timrå. Eftersom lagkravet är tillgänglighet till både personal och 
gemensamhetslokaler innebär det att en lägenhet måste vikas till det ändamålet och 
övriga två lägenheter blir servicebostäder. Amasten, som fått information om 
beräknade behovet av 4-6 servicebostadsplatser, bevakar kommande tillgängliga 
lägenheter för verksamhetens del. Eftersom det inte är aktuellt med blockhyra av 
lokalerna, utan varje lägenhet hyrs via separat kontrakt kommer en möjlighet för 
verksamheten finnas för att krympa eller växa utifrån behovet av platser. 
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Ekonomisk beräkning för ny servicebostad 

Lokalkostnader 

Ovanstående budget har hämtats från en av verksamhetens idag befintliga 
servicebostäder och innefattar 8 boendeplatser. Eftersom varje person som bor i 
bostad med särskild service betalar hyra för sin egen lägenhet blir den faktiska 
kostnaden för lokaler endast den del som avser personalutrymme samt 
gemensamhetsdel och blir då oberoende av antalet lägenheter/platser i 
servicebostaden. 

Personalkostnader 

En servicebostad har kravet att alltid ha tillgänglig personal, dygnet runt. Det 
innebär att den vanligaste schemaläggningen innehåller så kallad sovande jour, 
vilket innebär att personal finns tillgänglig i lokalerna i jourberedskap nattetid men 
endast agerar utifrån påkallat behov. Ovanstående budget avser sådan 
schemaläggning och en bemanning motsvarande 5.0 årsarbetare. Minimibehov av 
årsarbetare för att få täckning för den typen är schemaläggning och som även 
möjliggör dubbelbemanning dagtid när personal har behov av att kunna lämna 
bostaden på dagtid för att exempelvis stötta de boende vid dagliga aktiviteter, är 5 
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fysiska personer. Därav har kalkylen baserats på 5.0 årsarbetare oavsett om antalet 
boendeplastser är 2 eller flera. 

Vid en eventuell uppstart kommer det vara aktuellt med 2 boendeplatser till dess att 
fastighetsbolaget kan erbjuda fler lämpliga lägenheter. Det tillgodoser det mest 
akuta behovet av platser. Initialt innebär det dock att dessa platser blir dyrare i 
jämförelse med övriga servicebostäder som är fullt utbyggda, men därefter kommer 
kostnaden per boendeplats att minska då fler lägenheter blir tillgängliga och antalet 
boendeplatser då tillkommer. 

Servicebostad Bryggargatan Kostnad per plats 
2 boendeplatser 1 529 tkr 
4 boendeplatser 764 tkr 
6 boendeplatser 510 tkr 

Sammanfattning 

Verksamheten gör bedömningen att det enda möjliga alternativet för att skyndsamt 
tillskapa fler platser för bostad med särskild service, serviceinriktning, är att gå 
vidare med tillgängliga lägenheter i Amastens bestånd. Vid ett eventuellt beslut om 
att starta servicebostad behöver därefter genomgång göras där bland annat 
brandskydd och larmlösningar ses över tillsammans med bland annat 
rekryteringsbehovet. 

Behovet av bostäder med särskild service är ständigt skiftande och för tillfället råder 
en akut brist. En stor fördel med denna typ av boendelösning är att antalet platser 
kan anpassas utifrån rådande läge, då lokalerna inte block hyres, utan kan avyttras 
på tre månader om behovet minskar. 
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1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-13 SN/2022:120 

socialnämnden 

Översyn av hemtjänsten - status omorganisation 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschef inom socialförvaltningen i Timrå kommun gav hösten 2021 ett uppdrag till 
verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård om en översyn gällande hur förvaltningen 
arbetar inom hemtjänsten. Översynen var nödvändig i och med de stora volymökningarna men även 
för att se över arbetsmiljön för både medarbetare och enhetschefer då personalgrupperna blivit 
väldigt stora. 

För att kvalitetssäkra hemtjänstens verksamhet både ur ett brukar- och ett medarbetarperspektiv så 
avser förvaltningen att dela upp hemtjänstens verksamheter på sex hemtjänstgrupper istället för 
nuvarande fyra. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2022-03-16 § 39 

Beslutsunderlag 
Information till Socialnämnden om status på hemtjänstens omorganisation. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

       
 

 

          
           

        

              
         
   

             
            
            

             
           

               
           

            
              

          
            
              

          
     

          
            
           

            
              

  

 

           
         

       

           
         

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Information till Socialnämnden om status på hemtjänstens 
omorganisation 

Bakgrund 

Förvaltningschef inom socialförvaltningen i Timrå kommun gav hösten 2021 ett 
uppdrag till verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård om en 
översyn gällande hur förvaltningen arbetar inom hemtjänsten. 

Översynen var nödvändig i och med de stora volymökningarna men även för att se 
över arbetsmiljön för både medarbetare och enhetschefer då personalgrupperna 
blivit väldigt stora. 

Utredningen har visat att det ställs allt högre krav på hemtjänstens medarbetare då 
allt mer avancerad sjukvård utförs i ordinärt boende. Kortare vårdtider på sjukhus 
gör att brukare kommer hem med stora behov. Att verkställa hemtjänstinsatser är 
ett stort uppdrag för både medarbetare och chefer, ofta med stor detaljrikedom. Det 
är svårt att greppa hela denna komplexa verksamhet när personalgrupperna och 
områdena är så stora och behovet av insatser varierar från dag till dag. Timrå har, 
liksom resten av landet, svårighet att rekrytera utbildad personal, både ordinarie 
personal och vikarier, samt att även behålla denna kompetens. Stora områden gör 
det även svårt att introducera nya vikarier då inskolningen tar lång tid och det 
dröjer innan man arbeta självständigt. Enhetscheferna behöver därför bedriva ett 
närvarande och coachande ledarskap där de hinner träffa och möta sin personal 
regelbundet för att planera och följa upp det dagliga arbetet. För att uppnå kvalitet 
måste arbetet vara långsiktigt och strukturerat i allt ifrån avvikelsehantering, 
arbetsmiljö och förebyggande arbete. 

Antalet ordinarie medarbetare i varje hemtjänstgrupp ligger idag mellan 33-36 
stycken personal. Utöver det tillkommer ett antal vikarier som är mellan 10-18 
stycken till antalet i varje grupp. Det innebär att enhetscheferna hanterar 
personalgrupper med antal uppåt 43-54 personer vilket inte är rimligt utifrån den 
kvalitet förvaltningen är skyldig att hålla enligt lag men även vad den vill leverera 
till medborgarna. 

Åtgärd 

För att kvalitetssäkra hemtjänstens verksamhet både ur ett brukar- och ett 
medarbetarperspektiv så avser förvaltningen att dela upp hemtjänstens verksamheter 
på sex hemtjänstgrupper istället för nuvarande fyra. 

Syftet är bland annat att ge medarbetare och enhetschefer förutsättning att 
tillsammans arbeta med planering, uppföljning och arbetsmiljö i större 
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utsträckning. En annan anledning är att säkerställa patientsäkerheten och arbetet 
med avvikelsehanteringen. 

I och med denna uppdelning med sex områden så kommer nattpatrullen på 13 
personer att lyftas in i hemtjänstens verksamhet vilket gör att varje hemtjänstgrupp 
kommer att består av cirka 24 årsarbetare. 

Det som återstår att göra är att hitta lämpliga lokaler, rekrytera nya enhetschefer 
och planerare samt att påbörja samverkan och förhandling med berörda 
fackförbund. Detta arbete kommer att påbörjas under våren. 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

  
 
 

   
     

 
 

     

 
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-01-27 SN/2022:5 

socialnämnden 

Förvaltningschefens verksamhetsinformation 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas vid sammanträdet. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-08 SN/2022:116 

socialnämnden 

Effektivare bemanning inom äldreomsorgen - förslag till utredning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att 

1. Genomföra en utredning om effektivare bemanning inom äldreomsorgen. 
2. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i juni. 

Ärendet 
Inom äldreomsorgen i Timrå kommun har kostnaderna ökat inom både särskilt boende och 
hemtjänstens verksamheter. Förvaltningen föreslår en utredning om effektivare bemanning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till utredning om effektivare bemanning 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp / 2022 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

      

 

 

           
           

             
            

 

 

               
           

             
         

            
     

           
     

 

  

           
              

           
          

             
           

        
          
  

          
         

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Förslag till utredning om effektivare bemanning 

Bakgrund 

Inom äldreomsorgen i Timrå kommun har kostnaderna ökat inom både särskilt 
boende och hemtjänstens verksamheter. Stor del av detta kan kopplas samman 
med pandemin, vilket utredningen om ”Det nya normala” visar. Dock finns det 
fler parametrar att ta hänsyn till när vi analyserar våra siffror. 

Hemtjänst 

När man inte längre klarar den dagliga tillvaron på egen hand kan man ansöka om 
hemtjänst. Den hjälp som ges är individuell och anpassad efter behoven. 
Huvuddelen av insatserna är omvårdnad ca 80 %, här ingår även delegerade hälso-
och sjukvårdsinsatser där medicinöverlämnande är den enskilt vanligaste insatsen. 
Övriga 20 % av totala antalet hemtjänsttimmar är serviceinsatser i form av 
städning, tvätt, inköp och matdistribution. 

I dagsläget finns det idag fyra hemtjänstgrupper i Timrå Kommun; Sörberge, 
Norra, Vivsta och Västra. 

Särskilt boende 

Om behovet av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan 
tillgodoses i det egna hemmet kan man ansöka om boende i kommunens vård- och 
omsorgsboenden. På boenden vistas äldre med omfattade behov av hjälp med 
personlig vård, serviceinsatser och medicinska insatser. En enhet har inriktning 
mot äldrepsykiatri. Det finns personal dygnet runt som arbetar för att den boende 
ska känna trygghet. Alla vård- och omsorgsboenden har tillgång till sjuksköterska 
dygnet runt. Kommunens rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut 
konsulteras vid behov. Läkare från primärvården ska besöka alla boenden 
regelbundet. 

I Timrå kommun finns idag fyra vård- och omsorgsboenden; Merlogården, 
Hagalid, Tallnäs och Strandbo med sammanlagt 193 boendeplatser. 

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

Såsom alla vårdgivare i landet präglas idag Timrås äldreomsorg av en stor 
svårighet att rekrytera och behålla kompetens. Det är mycket svårt att rekrytera 
nya vikarier som snabbt kan komma och arbeta vid sjukdom eller semestrar. 
Kostnaden för övertid har ökat vilket är en konsekvens av det inte finns vikarier 
att tillgå. Många medarbetare är utmattade och trötta när de får avslag på sina 
semesteransökningar vilket inte hållbart ur vare sig medarbetar- eller 
verksamhetsperspektiv. Även enhetschefernas arbetssituation är ansträngd då de 
hela tiden arbetar med akuta frågor såsom att beordra personal och de hinner inte 
arbeta förebyggande och med grupp- och verksamhetsutveckling. 

I hemtjänsten försvåras rekryteringen av de stora hemtjänstområdena då det krävs 
en lång inskolning för att kunna jobba självständigt på egen hand. Behovet av 
utbildad personal som kan ta emot olika typer av delegeringar ökar då den 
avancerade sjukvården i ordinärt boende blir allt mer vanligt förekommande och 
många av brukarna är svårt multisjuka. 

Sedan i höstas råder en förändrad lagstiftning som gör att våra vikarier blir 
automatiskt tillsvidareanställda när de arbetat 549 dagar (18 månader). Många av 
dessa är medarbetare som började arbeta inom äldreomsorgen under pandemin då 
alla verksamheter upplevde en stor personalbrist. Dessa personer är ofta 
outbildade inom omvårdnadsarbete och har i många fall bristande kunskaper i det 
svenska språket. När de har jobbat så länge att de har rätt till en tillsvidare-
anställning ska de placeras ut på lediga tjänster eller på vikariat. Ofta stämmer 
dock inte deras tjänstgöringsgrad överens med tjänstgöringsgraden på de vakanta 
tjänster/vikariat som de blir tilldelade. Detta gör att det uppstår rotationsturer, s.k. 
R-turer. Det innebär att man som personal är övertalig vid den egna enheten och 
därmed tillgänglig för arbete på annan enhet där ett behov av personal uppstått. 

För att nå en effektivare bemanning föreslås en utredning av utökad vikariepool 
samt hantering av rotationsturer. 

Utökning av vikariepool 

Med bakgrund av detta föreslås en utredning om att utöka vikariepoolen för att på 
så vis säkra tillgången på kompetent och tillgänglig personal. Poolen är en grupp 
tillsvidareanställda personer, ofta med hög kompetens, som blir inbokade på 
vakanta pass inom både hemtjänst och särskilt boende. Har vi en effektiv pool kan 
minskar övertidskostnaderna då vi lättare kan tillsätta vakanser vid 

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

mailto:soc@timra.se
www.timra.se


 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

                
              
      

 

   

              
            

               
                  

          

 

korttidsfrånvaro. Det blir även en vinst för brukarna i och med att det ger en bättre 
kontinuitet men även en ett större lugn ute på enheterna vilket skapar en bättre 
arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. 

Hantering av Rotationsturer 

Utredningen ska även titta på hur vi kan använda R-turerna på ett mer flexibelt 
sätt. Det ska utredas hur dessa kan användas mellan olika enheter och 
chefsområden. Rutiner måste skapas för hur vi tar tillvara dessa på bästa sätt så 
att vi kan ha en budget i balans samtidigt som vi får en högre kvalitet när det är 
lättare att tillsätta vakanser med samma personal vilket ökar kontinuiteten. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: soc@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 
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1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-03-28 SN/2022:101 

socialnämnden 

Samsjuklighetsutredning - remissvar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Ställa sig bakom föreslaget remissvar på betänkandet ”Från delar till helhet – en reform för 
samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93)”. 

2. Uppdra till förvaltningen att skicka in remissvaret till Socialdepartementet. 

Ärendet 
Samsjuklighetsutredningen är ett regeringsuppdrag vars syfte dels varit att föreslå hur samordnade 
insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer 
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, dels att lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. 

Utredningen föreslår i ett delbetänkande en genomgripande reform av samhällets insatser till 
personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd 
till alla personer med skadligt bruk eller beroende. Betänkandet ”Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” (SOU 
2021:93) skickades ut på remiss i december 2021. 

Utredningen har tagit fram tio bärande förslag som ska vara ett led i att skapa förutsättningar för hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och 
vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos 
eller närliggande tillstånd ska kunna möjliggöras. Förslagen bygger på de målbilder som framtagits i 
dialog med brukare och anhöriga. 

I Västernorrland har Sundsvalls kommun och Härnösands kommun tillsammans med Region 
Västernorrland valts ut som remissinstanser. Övriga kommuner har också de möjlighet att skicka in 
sina synpunkter. 

I Västernorrland har arbetet med att lämna synpunkter på utredningen genomförts i en arbetsgrupp 
bestående av fem enhetschefer verksamma inom socialtjänstens kommunala missbruk och
beroendeområde. Även socialsekreterar- och behandlarnätverk i länet vars verksamhetsområde är 
missbruk och beroende samt samverkanspartner inom specialistpsykiatrin har givits möjlighet att ta 
del av underlaget och kommentera. Länets personliga ombud har också inkommit med kommentarer 
som gäller punkterna kopplade till ”Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering”. 

Förvaltningen står bakom det remissvar som arbetats fram av arbetsgruppen och föreslår att 
remissvaret skickas in till Socialdepartementet. 

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

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-03-28 SN/2022:101 

Beslutsunderlag 
Remissvar på” Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)” 
Bilaga- förslag som arbetsgruppen inte lämnat synpunkter på 
SOU 2021:93 Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen -sammanfattning 

Protokollsutdrag till 
Socialdepartementet 

Exp / 2022 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-16 32 99 
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SAMSJUKLIGHET (SOU 2021:93)” 

VÄSTERNORRLANDS ARBETSGRUPP  Timrå kommun 
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Remissvar ” Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och 
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Till 

Socialdepartementet 

Diarienummer S2021/07629 

Remissvar ” Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”. 

Sammanfattning 
Samsjuklighetsutredningen är ett regeringsuppdrag vars syfte dels varit att föreslå hur samordnade 
insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer 
med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd, dels att lämna förslag på hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. 

Förutom samsjuklighetsgruppen (personer som uppfyller diagnoskriterier i ICD-10 för skadligt bruk 
eller beroende alternativt substansbrukssyndrom i DSM-5 och en annan psykiatrisk diagnos) har 
utredningen även valt att inkluderat personer som endast har skadligt bruk eller beroende. Det har 
gjorts med hänvisning till att utredningen uppfattar direktiven som att den har utrymme att lägga 
förslag som även omfattar andra grupper om det krävs för att uppnå syftet med uppdraget. Det 
innebär inte att diagnosen måste ha ställts. I gruppen kan även personer som aldrig haft kontakt med 
hälso- och sjukvården eller andra samhällsaktörer ingå. 

Utredningen har tagit fram tio bärande förslag som ska vara ett led i att skapa förutsättningar för 
detta. Förslagen bygger på de målbilder som framtagits i dialog med brukare och anhöriga. 

Sammantaget ser vi att införandet av utredningens tio bärande förslag kommer kräva flera 
förtydliganden och utredningar av konsekvenser för den enskilde. Det behöver förtydligas HUR 
reformen ska genomföras. 

Vi drar paralleller till psykiatrireformen där man valde att enbart beskriva vad som skulle göras men 
sedan förutsatte att parterna skulle ta eget ansvar för att utveckla verksamheter för att anpassa 
verkligheten till reformen. Trots att det gått decennier sedan reformen har intentionerna inte fått 
genomslag och detta har gett negativa effekter för brukarna. Vi hoppas att lagstiftaren tar ansvar för 
detta och tar vara på de lärdomar som gjordes i samband med psykiatrireformen så att samma 
misstag inte återupprepas. 

I Västernorrland har remissvaret skrivits av en arbetsgrupp bestående av enhetschefer verksamma 
inom socialtjänstens kommunala missbruk och beroendeområde: Louise Zetterlund, Timrå kommun; 
Mia Selling Eriksson, Sundsvalls kommun; Solbritt Höglund, Härnösands kommun; Lena Wälivaara, 
Kramfors kommun; Jeanette Fredriksson Ching och Malin Schedin, Örnsköldsviks kommun. 

Socialsekreterar- och behandlarnätverk i länet vars verksamhetsområde är missbruk och beroende 
samt samverkanspartner inom specialistpsykiatrin har givits möjlighet att kommentera. 

Länets personliga ombud har också inkommit med kommentarer som gäller punkterna kopplade till 
”Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering” 
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Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på ” Från delar till helhet – en 
reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93)”. 

Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 
 Vi instämmer inte i utredningens förslag med ett fortsatt delat huvudmannaskap mellan 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att inte ha alla insatser samlade hos en huvudman kan 
innebära konsekvenser för den enskilde, dels utifrån undanträngningseffekter som kan leda 
till att individen inte får den hjälp den har behov av och i vissa fall van att få via 
socialtjänsten, dels rättssäkerheten för den enskilde. Vi ser även svårigheter med hur 
reformens förslag ska fungera i praktiken då förutsättningar och resurser ser så olika ut i 
landet. 

 Vi tror att mycket av de problem som idag finns inom missbruks- och beroendevården 
gällande samordning och samverkan, som både den enskilde och dess anhöriga möter, inte 
kommer lösas med de föreslagna ändringarna. Snarare kommer nya gränsdragningsproblem 
att skapas. 

 En risk- och konsekvensbeskrivning av ett fortsatt delat huvudmannaskap exempelvis vad 
gäller ansvarsfördelningen, roller och framför allt mandat saknas. 

 Vi ser risker med undanträngningseffekter mot andra patientgrupper. En ingående 
beskrivning av hur hälso- och sjukvården ska hantera personer med skadligt bruk eller 
beroende av substanser, problemspelande eller dopning som är i behov av akut och 
omedelbar hjälp efterfrågas. Även en konsekvensanalys av förslagen bör genomföras i alla 
regioner/län i syfte att få veta om och i så fall vilka konsekvenser utredningens förslag kan få 
för den enskilde. 

 Vi saknar att utredningen mer ingående beskriver hur vård för barn, unga säkerställs när 
ansvaret behandlingen för skadligt bruk och beroende övergår till hälso- och sjukvården. 
Inom socialtjänsten ska barnperspektivet beaktas i alla utredningar och behandlingsinsatser 
som vi erbjuder. Vilka konsekvenser kommer det innebära för barnet? 

 Vidare ser vi att när det gäller anhörigdelen så behöver barnperspektivet lyfts fram och 
förtydligas än mer. Forskning visar att arbeta med hela familjesituationen är ett 
framgångsrikt koncept, vilket utredningens förslag inte tar hänsyn till. 

Rättssäkerhet 
 Utifrån utredningens förslag anser vi att det är av stor vikt att lagstiftningen tydliggör än mer 

vad som ska ingå i socialtjänstens yttersta ansvar. Vi saknar en mer ingående beskrivning av 
vilka konsekvenser och innebörd förslaget får utifrån kommunens yttersta ansvar avseende 
behandling för personer med ett skadligt bruk eller substansberoende, spel om pengar samt 
samsjuklighet. 

 Vi hade önskat en mer ingående beskrivning kring vad utredningens förslag kommer 
innebära för socialtjänsten i förhållande till det yttersta ansvar. Till exempel kan tidigare 
rättspraxis vara aktuell utifrån dessa lagändringar samt vilka insatser ska socialtjänsten kunna 
erbjuda. 

 Vi ser risker med att utredningens förslag medför att socialtjänsten fortfarande får ta 
merparten av kostnaderna för behandlingsinsatser för personer med skadligt bruk och 
beroende som inte diagnostiserats och där hälso – och sjukvården inte hunnit, inte vill eller 
utför utifrån hänvisning till att socialtjänsten har det yttersta ansvaret. 
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Här borde det på liknande sätt som vid HVB vara en skyldighet för hälso- och sjukvården att 
kliva in annars blir det vite (betalningsföreläggande). Om huvudansvaret för 
behandlingsinsatser blir hälso- och sjukvårdens ska även de ha det yttersta ansvaret för 
medborgaren. 

 Utredningen tar inte upp de utmaningar som gäller vid övergången inom hälso- och 
sjukvården från ung (18år) till vuxen (jmf BuP och vuxenpsykiatrin), socialtjänsten har ett 
annat åldersspann, upp till 21år (se Föräldrabalken, LVU 20 år som ska sträcka sig över till 21 
år). 
Erfarenheter från socialtjänsten visar att det är i just övergången från barn och unga enheter 
till vuxenenheter som det är viktigt att föra över kunskap och samverka för att unga vuxna 
inte ska hamna i ett missbruk eller beroende som riskerar att bli livslångt och som medför 
stora kostnader för samhället. Denna fråga är därför av yttersta vikt att reda ut. Att lämna 
den öppen för varje kommun och region att lösa kan få förödande konsekvenser för unga 
vuxna i riskzon för att utveckla beroende och/eller missbruk. 

HVB fortsatt socialtjänstinsats men regionernas ansvar för hälso- och sjukvård förtydligas 

 Vi är starkt kritiska till förslaget om att HVB ska vara en fortsatt socialtjänstinsats och känner 
inte igen den bild som utredningen ger av vilka individer som placeras vid ett HVB. 
Merparten av de HVB placeringarna som länets socialtjänster gör beror på att individens 
behov av behandlingsformer endera inte finns eller kan ges via den kommunala 
öppenvården, inte att individen saknar ett boende. 

 Det är ett fåtal individer, ofta med omfattande psykiatrisk problematik, som placeras vid HVB 
på grund av ett behov av boende i första hand för att klara sin behandling. 

 Som utredningens förslag är formulerat bidrar det än mer till otydlighet. I Västernorrland är 
det dessutom långa avstånd till de flesta HVB som ofta ligger inom andra regioners 
upptagningsområde, vilket medför att det är svårt för individen att ta sig till och från HVB 
hemmet till hälso- och sjukvård. Vi anser inte att utredningen tagit hänsyn till regionala 
skillnader i sina förslag och ställer sig frågande till hur det ska lösas. 

 Om behandlingsansvaret övergår till hälso- och sjukvården och att socialtjänsten inte ska ha 
ansvar för behandlande insatser, anser vi att det bör vara hälso- och sjukvården som 
ansvarar för placering så de kan följa upp placeringen i sin helhet. I uppföljningen bör ingå en 
beskrivning av hur vården fungerar och om den enskilde får medicinska eller behandlande 
insatserna som huvudmannen anser att klienten har behov av. Det ska inte vara 
socialtjänsten ansvar. 

 Inom socialpsykiatrin är HVB placeringar och olika bedömningar av insatser ett vanligt 
problem. Hälso- och sjukvården bedömer att det inte finns något behandlingsbehov utan att 
det är sociala insatser i form av boende och stöd som den enskilde behöver. I samma ärende 
bedömer socialtjänsten att missbruket är för omfattande för att dessa insatser skall fungera. 
I ett sådant ärende, är endast HVB-vård då möjligt utifrån att kommunen kan ställa krav och 
hälso- och sjukvården har kostnadsansvar 

Samordnad vård och stödverksamhet 
 Utredningens förslag om en samordna verksamhet för dem med största behov stödjer vi men 

vill utöka målgruppen till att även omfatta individer med skadligt bruk eller beroende av 
substanser, problem spelande samt dopning. 

 Vi är positiv till ett skall-krav och anser att det är av vikt för att denna typ av verksamhet ska 
komma till stånd och verka med god kvalitet. Men för det krävs förutsättningar som inte lyfts 
fram i förslagen. Vi anser att utredningens förslag behöver bli mer ingående och ta större 
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hänsyn till skillnader i geografiska förutsättningar (glesbygd, kollektiv trafik, tillgång till 
internet och telefoni). 

 Vi ser att skall-kravet kan borga för att verksamheten fortsätter drivas även i tider av 
ekonomisk kärvhet. Men då krävs att båda huvudmännen går in med likadana ekonomiska 
förutsättningar. Annars finns risker vid ekonomiskt tuffa tider att verksamheten från ena 
parten blir minimal och att den part som står kvar antingen tvingas axla även den andres 
ansvar eller att verksamheten kantrar och inte kan leverera. 

 Det är viktigt att funktionerna inom verksamheten resurstillsätt utifrån antal individer och att 
hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar. 

 Vi ser stora utmaningar i att en verksamhet ska kunna hjälpa och stödja de individer som inte 
vill eller inte har förmågan att ta tillvara de resurser som erbjuds. 

 Utredningens förslag att professionen behöver arbeta mobilt bör läggas in som en regel och 
inte ett förslag. 

 Vi instämmer till att det ska bedrivas ett uppsökande och förebyggande arbete inom denna 
verksamhet. Vi vill komplettera med följande särskiljning: utifrån att hälso- och sjukvården 
har ansvaret för behandling ska de arbeta uppsökande för att motivera till behandling och 
socialtjänsten ansvarar för det förebyggande arbetet. 

 Ett sammanhållet dokumentationssystem skulle gagna de två huvudmännen särskilt i den 
gemensamma stödverksamheten, men det är inte tillräckligt tydligt vilka vinster kontra 
besvär det skulle kunna ge den enskilde. Skulle systemet ge möjlighet för den enskilde att 
neka den ena eller andra huvudmannen att läsa delar av journalföringen (likt den 
sammanhållna journalen som finns inom hälso- och sjukvården idag, där man som patient 
kan välja att spärra vissa journaler för läsning). Hur försäkras den enskildes integritet? Vad 
händer om den enskilde enbart vill ha insatser från ena huvudmannen, har den andra 
huvudmannen tillgång till dokumentation ändå? Vi saknar en ingående beskrivning som 
besvarar ovanstående frågeställningar. 

 Det råder otydlighet när det gäller den information som enligt förslaget skulle kunna delas 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. JO har uttalat sig om att det ska vara tydligt för 
den enskilde vilka uppgifter som delas och med vem (detta har sitt sammanhang där en 
enskild lämnar samtycke till att uppgift får lämnas ut). Det är inte tydligt i utredningens 
förslag. 

 Om en gemensam verksamhet, bestående av både socialtjänst och hälso- och sjukvård, har 
ett gemensamt verksamhetssystem där de som jobbar i verksamheten har tillgång till alla 
uppgifter är ju en sak, då står det ju klart för den enskilde att det som framkommer där är ett 
gemensamt ansvar för vårdgivarna. Men att också öppna upp för att info kan inhämtas från 
fler vårdgivare/aktörer med ”den enskildes bästa” för ögonen känns tveksamt. Vart går 
gränsen för vad som ska tillåtas delas? Och vem avgör vad som är relevant? 

Öka inflytande och minska stigmatisering 
 Vi ser positivt på förslaget om en förstärkning av stadsbidragen för verksamheter med 

personliga ombud. Det är också positivt med ett förslag om att permanenta dessa bidrag då 
detta ökar kommunernas möjlighet att planera för verksamheten över tid. 

 I Kap 13.3.2 står ”Personligt ombud kan dock vara en förutsättning för att personer ska 
kunna slussas ut från den samordnade vård- och stödverksamheten till ordinarie vård och 
omsorg”. 
Denna mening antyder att utslussningen sker med ett villkor om att ta stöd från personligt 
ombud. Detta kan inte bli fallet då personliga ombud arbetar på den enskilda individens 
uppdrag, vilket förutsätter att det är individens egen önskan om stöd från ett personligt 
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ombud. Det får inte förekomma tvingande eller villkorade insatser i samband med stöd från 
ett personligt ombud. 
Vi hoppas därför att denna mening snarare syftade på att stöd från PO kan göra stor skillnad i 
just sådana lägen som beskrivs, men inte att man avser använda PO som en insats för att 
villkora en utsluss. 

Konsekvenser 
 Utredningens förslag till reform innebär en stor förändring som kommer ta flera år att 

genomföra, vilket även utredningen lyfter fram. Det vi saknar genomgående i utredningen är 
mer ingående beskrivningar av, inte bara vad och av vem, utan hur dessa förslag ska 
genomföras i praktiken. 

 Vi saknar att det inte finns någon risk och konsekvensanalys kopplad till utredningens förslag 
där perspektiv som exempelvis geografiska förutsättningar, population och rådande situation 
gällande insatser som erbjuds ingår. 

 Vi upplever att utredningens förslag till reform på flera punkter lämnar öppet för en rad 
tolkningar av hur reformen ska genomföras. Det innebär att syftet med att skapa en jämlik 
vård över landet för dessa grupper inte kan säkerställas – särskilt då socialtjänsten, enligt 
reformförslaget inte ska utföra behandlingsinsatser. 

 Utredningens förslag innebär även upprättande av nya avtal och överenskommelser. Det 
finns redan idag en rad olika avtal och överenskommelser, vissa även reglerade i lagstiftning, 
som inte efterlevs, utvärderas eller i vissa fall revideras i väldigt låg utsträckning. Det här 
kommer bli en stor utmaning för huvudmännen att lösa. 

Timrå 2022-04-01 

Louise Zetterlund 

Enhetschef vuxenstöd 
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Bilaga 

Nedan följer de områden som utredningen omfattar samt de förslag och bedömningar som gjorts. 
Efter varje område finns de synpunkter som vi som deltagit i arbetet har gällande utredningens 
förslag. 

Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 
8.1 Målbilder framtagna av personer med samsjuklighet 
Bedömning: De målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och 
anhöriga bör användas för att visa vad samhällets samlade insatser till personer med samsjuklighet 
ska uppnå. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning. Det är av vikt att den personen med 
samsjuklighet eller skadligt bruk eller beroende av substanser samt dennes anhöriga (i den mån det 
går) har möjlighet att vara delaktig i att planera och samordna de insatser som bedöms vara till stöd 
och hjälp för båda parter. 

Den utmaning som arbetsgruppen ser är brukarnas och de anhörigas synpunkter och reflektioner 
kommer tas tillvara av de som leder och styr verksamheterna inom respektive huvudman. Och vilka 
förutsättningar som ges så att brukarinflytande och delaktighet kan genomföras. 

8.2 Statlig, regional och kommunal styrning av insatser till personer med samsjuklighet 
8.2.1 Staten ansvarar för tydlig ansvarsfördelning och långsiktiga planeringsförutsättningar 
Bedömning: Staten bör tydligare än i dag reglera ansvarsfördelningen mellan huvudmännen men 
samtidigt ge mer långsiktiga förutsättningar för regional och kommunal utveckling och samverkan 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning om en tydligare reglering av 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och ge långsiktiga förutsättningar för en regional och 
kommunal utveckling. Båda delarna är grundförutsättning för att reformen och dess förslag ska 
kunna genomföras i praktiken. 

Arbetsgruppen vill att geografiska förutsättningar såsom avstånd och glesbygd också ska tas hänsyn 
till, exempelvis bör extra stöd utgå till de regioner och län där inte missbruksvården har utvecklats på 
liknande sätt som inom stor regionerna. 

8.2.2 Nya sätt att styra behöver utvecklas 
Bedömning: Styrformer, kultur och policys behöver utgå ifrån behov, resurser och beteenden hos 
personer med samsjuklighet och anhöriga, ge professionellt handlingsutrymme och premiera 
samarbete. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer till viss del i utredningens bedömning men anser att förslaget bör utökas 
till att även innefatta individer som endast har skadligt bruk och / eller beroende av substanser, spel 
om pengar och dopning. 

Arbetsgruppen ser risker med hur övergången mellan kommun och region ska genomföras, då det 
även innebär en övergång mellan olika organisationsstrukturer, teoretiska utgångspunkter, kulturer 
och processer. Med kultur i det här sammanhanget avses människosyn och arbetssätt. 
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Hälso- och sjukvården och socialtjänsten skiljer sig åt i arbetssätt när det kommer till att utreda, 
bedöma och erbjuda insatser. För socialtjänsten är merparten av alla insatser biståndsbeviljade och 
därmed även överklagningsbara. Det är de inte inom hälso- och sjukvården, där sker en bedömning 
av behov av vård. 

Inom hälso- och sjukvården krävs ofta nykterhet/drogfrihet under ett antal månader innan utredning 
och behandling är aktuella. Vården villkoras och den enskilde kan inte överklaga beslutet. I slutänden 
är det inte säkert att den enskilde uppfyller de krav som hälso- och sjukvården ställer och därmed 
inte får den hjälp och behandling som behövs. Reformförslaget går från en struktur som bygger på 
ansökningar och anmälningar där socialtjänstens beslut kan överklagas och överprövas till en struktur 
som bygger på att man får hjälp om man platsar inom ett diagnosticeringsinstrument. 

Arbetsgruppen instämmer med till utredningens förslag att professionellt handlingsutrymme och 
samarbete ska premieras. Det bör ses som en grundförutsättning för att reformen ska kunna 
genomföras i praktiken. 

I utredningens förslag framkommer att hälso- och sjukvården ska utreda för vård och behandling vid 
skadligt bruk/beroende, däremot inte vilken funktion eller hur den gemensamma planeringen ska se 
ut när kontakt inleds via hälso- och sjukvården till socialtjänsten. Däremot beskrivs mer ingående 
socialtjänstens ansvar att kontakta hälso- och sjukvården när det gäller exempelvis HVB placeringar. 
Förtydligande gällande hälso- och sjukvårdens del behöver kompletteras. 

8.2.3 En trygg och säker arbetsmiljö 
Bedömning: Verksamheterna behöver säkerställa utrymme för etisk reflektion samt vidta åtgärder 
som ger medarbetarna en trygg och säker arbetsmiljö. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer och vill även tillägga att det gäller i samverkansarbetet. 

Mer renodlat ansvar för skadligt bruk och beroende för huvudmännen 
9.1 Begreppen skadligt bruk och beroende ska användas i både hälso- och sjukvårds och 
socialtjänstlagstiftningen 
Förslag: Begreppen skadligt bruk eller beroende ska användas i alla relevanta författningar på hälso-
och sjukvårdens och socialtjänstens område. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens förslag om att ändra begreppen och att begreppet 
missbruk byts ut mot skadligt bruk eller beroende både i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen med tillhörande författningar. 

En förutsättning för ändring är att användningen av begreppen medför att personer även får en 
diagnos ställd så att individen får rätt till den behandling som krävs. 

9.2 Regionernas hälso- och sjukvård får ett tydligare ansvar för skadligt bruk och beroende 
Synpunkter: 
Arbetsgruppen motsätter sig utredningens beskrivning att socialtjänsten har ett begränsat utbud av 
evidensbaserade metoder utifrån hur situationen ser ut i Västernorrland. 

Ett förtydligande behövs, hur förslagen ska hanteras i de regioner där missbruksvården inte är fullt 
utbyggd, exempelvis Västernorrland. 

9 



 

              
                
                

               

              
              

                   
              

            
   

 
            

             
             

               
             
        

             
              

              
                  

        

             
           

   

             
    

           
                

 

                
                
                 

              
                   

         

          
              

               
                 
               

                
    

Utifrån utredningens förslag anser arbetsgruppens att det är av stor vikt att lagstiftningen tydliggör 
än mer vad som ska ingå i socialtjänstens yttersta ansvar. Exempelvis när andra huvudmän inte tar 
sitt ansvar för personer med skadligt bruk eller beroende av substanser eller spel, ska kommunen då 
erbjuda behandlingsinsatser via sin egen öppenvård eller är det en insats som ska köpas externt? 

9.2.1 Hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende 
Förslag: Regionens ansvar för behandling av skadligt bruk och beroende ska tydliggöras genom att 
det införs en ny paragraf i 8 kap. i hälso- och sjukvårdslagen som säger att regionen inom ramen för 
sitt ansvar ska erbjuda personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar den vård som han 
eller hon behöver. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen är kritisk till utredningens förslag gällande uppdelning av ansvaret för vård, 
behandling och stödinsatser inom beroendevården mellan två huvudmän. Stor risk med förslaget är 
att det även fortsättningsvis medför stora hinder i praktiken, både vad gäller ansvarsfördelningen, 
roller och framför allt mandat. Ett exempel är att individen får behandling via regionen medan 
anhörig via socialtjänsten. Forskning visar att arbeta med hela familjesituationen är ett framgångsrikt 
koncept, vilket förslaget inte tar hänsyn till. 

Utredningens förslag innebär även upprättande av nya avtal och överenskommelser. Det finns redan 
idag en rad olika avtal och överenskommelser som, vissa även reglerade i lagstiftningen inom 
området som efterlevs, utvärderas eller i vissa fall revideras i väldigt låg utsträckning. Arbetsgruppen 
anser att av det som framkommer i utredningen finns ingen lösning som visar på vad som medför att 
det nya förslaget skulle innebära någon förbättring. 

Arbetsgruppen utgår ifrån att utredningens förslag innebär att ansvaret för all form av 
beteendeberoenden såsom gaming, sex och mat tillsammans med substansberoende övergår till 
hälso- och sjukvården. 

Ur rättssäkerhetssynpunkt ser arbetsgruppen risker med att den enskildes rätt till stöd och 
behandling inte kommer tillvaratas. 

Det finns risker med undanträngningseffekter mot andra patientgrupper. I förslaget behöver 
tydliggöras hur hälso- och sjukvården ska hantera personer som är i behov av akut och omedelbar 
hjälp. 

Att inte ha alla insatser samlade hos en huvudman kommer kunna innebära att det får konsekvenser 
för den enskilde. Det finns risker med undanträngningseffekter som kan leda till att individen inte får 
den hjälp den har behov av och i vissa fall är van att få via socialtjänsten. 

Arbetsgruppen anser att en konsekvensanalys av förslaget bör genomföras i varje region/län i syfte 
att få veta om och i så fall vilka konsekvenser det kan få för den enskilde exempelvis vad gäller 
undanträngningseffekt, inte få den hjälp man är van vid. 

9.2.2 Vården ska samordnas med vården av andra psykiatriska tillstånd 
Förslag: Att utredning och behandling av skadligt bruk och beroende ska samordnas med utredning 
och behandling av andra psykiatriska tillstånd tydliggörs genom att det i den ovan föreslagna nya 
paragrafen i 8 kap. i hälso- och sjukvårdslagen framgår att vården ska organiseras så att den ges 
samordnat med annan psykiatrisk vård. Det tydliggörs även i 6 kap. 1 § patientlagen (2014:821) 
genom ett tillägg om att insatser till personer med skadligt bruk och beroende ska ges samordnat 
med annan psykiatrisk vård. 

10 



 

 
            

           
    

              
                 

                 
                 

              
                

                 
                

              
   

          
 

                
             

    

             
             

                 
                 

            
              

      

               
    

              
           

               
       

                
             

                
               

             

                
                 

                 
                  

Synpunkter: 
Arbetsgruppen saknar en beskrivning av hur anmälningsförfarandet kommer se ut inom hälso-och 
sjukvården respektive socialtjänsten gällande personer med skadligt bruk eller beroende av 
substanser och spel. 

Det som lyfts fram är att socialtjänsten ska kontakta hälso-och sjukvården för individuell planering 
vid HVB placering – men i övriga fall, exempelvis där det inte gäller placeringar utan behandling och 
stöd på hemmaplan, behöver förslaget bli än tydligare i vad som ska gälla. Annars föreligger en stor 
oro att det blir socialtjänsten som får ta det ansvaret, trots att hälso- och sjukvården ansvarar. 

Arbetsgruppen anser att förslaget saknar en beskrivning av hur hälso- och sjukvården ska hantera 
ärenden av akut karaktär samt hur hela insatskedjan ska kunna hållas ihop för att undvika glapp. 

Ett exempel från Västernorrland är att psykiatrin har börjat avsluta patienter utifrån att de har fått en 
beviljad öppenvård av kommunen och hänför att det inte är bra med parallella processer. Det medför 
att socialtjänsten alltid måste kontrollera med psykiatrin för att säkerställa att den enskilde inte 
avslutas hos dem. 

9.3 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende 
Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att det finns potentiella hinder med de förslag som ingår under punkt 9:3 som 
inte tydliggörs i utredningen. Det gäller bland annat rådande lagtext inom SoL gällande 
socialtjänstens yttersta ansvar. 

Utredningens förslag kan medföra att socialtjänsten fortfarande får ta merparten av kostnaderna för 
behandlingsinsatser för personer med skadligt bruk och beroende som inte diagnostiserats och där 
hälso – och sjukvården inte hunnit, inte vill eller utför utifrån hänvisning till att socialtjänsten har det 
yttersta ansvaret. Här borde det på liknande sätt som vid HVB vara en skyldighet för hälso- och 
sjukvården att kliva in annars blir det vite (betalningsföreläggande). Om huvudansvaret för 
behandlingsinsatser övergår till hälso- och sjukvården, anser arbetsgruppen att de även ska ha det 
yttersta ansvaret för medborgen 

Ett annat potentiellt hinder är att huvudmännen inte ser varandra som jämlika parter i samverkan 
(jmf med psykiatrireformen). 

Arbetsgruppen anser att det är en otydlighet i utredningens förslag när det gäller nuvarande 
socialtjänstlagstiftning utifrån portalparagrafen – ska socialtjänsten ha det fortsatta yttersta ansvaret 
även för denna grupp trots att behandlingsansvaret tas bort? Och hur ska socialtjänsten hantera det 
yttersta ansvaret generellt utifrån reformens samtliga förslag. 

Arbetsgruppen anser att det finns potentiella hinder med de förslag som ingår under punkt 9:3 som 
inte tydliggörs i utredningen. En mer ingående beskrivning av risker och konsekvenser saknas. 

Utredningens förslag tar inte upp de utmaningar som gäller hur övergången ska se ut från unga 
(18år) till vuxen (jmf BuP och vuxenpsykiatrin), socialtjänsten har ett annat åldersspann - upptill 21år 
(se Föräldrabalken, LVU 20 år som ska sträcka sig över till 21 år). 

Erfarenheter från socialtjänsten visar att det är i just övergången från barn och unga enheter till 
vuxenenheter som det är viktigt att föra över kunskap och samverka för att unga vuxna inte ska 
hamna i ett missbruk eller beroende som riskerar att bli livslångt och som medför stora kostnader för 
samhället. Denna fråga är därför av yttersta vikt att reda ut. Att lämna den öppen för varje kommun 
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och region att lösa kan få förödande konsekvenser för unga vuxna i riskzon för att utveckla beroende 
och/eller missbruk. 

9.3.1 Uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete är fortsatt viktiga insatser 
Bedömning: Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena 
i kommunen och att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden, samt att arbeta för att förebygga och motverka skadligt bruk och 
beroende. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till att utredningen lyfter fram socialtjänstens viktiga arbete med 
uppsökande, främjande och förebyggande arbete som redan idag genomförs. Arbetsgruppen 
instämmer att arbetet fortsätter utvecklas, följs upp och utvärderas. 

Utifrån utredningens förslag att behandlingsansvaret övergår till hälso- och sjukvården anser 
arbetsgruppen att även uppsökande arbetet i syfte att motivera till behandling ska ingå i deras 
uppdrag. 

9.3.2 Tillgången till sociala stödinsatser med fokus på att stärka resurser behöver förbättras 
Förslag: 5 kap. 9 § i socialtjänstlagen som gäller ”Missbrukare” formuleras om, för att tydliggöra 
socialtjänstens ansvar för sociala stödinsatser till personer med skadligt bruk och beroende, och för 
att tydliggöra att socialtjänsten inte längre har ansvar för behandling av sådana tillstånd. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen är frågande till formuleringen ”betydande svårigheter” i det nya lagförslaget och vill 
ha ett förtydligande. 

9.3.3 Anhörigstöd behöver omfatta personer vars närstående har skadligt bruk och beroende 
Förslag: Socialtjänstens ansvar för anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende ska 
tydliggöras genom att de lyfts särskilt i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen ställer sig delvis positiva till utredningens förslag gällande anhöriga men vill att 
barnperspektivet lyfts fram och förtydligas. Framför allt eftersom forskning visar att arbeta med hela 
familjesituationen är ett framgångsrikt koncept, vilket utredningens förslag inte tar hänsyn till. 

9.3.4 Socialtjänstens ansvar för uppväxtförhållanden omfattar fortfarande skadligt bruk och beroende 
Bedömning: Socialtjänsten har en fortsatt viktig roll att verka för trygga och goda 
uppväxtförhållanden, vilket inkluderar förhållanden relaterade till skadligt bruk och beroende både 
hos barn och föräldrar. Utredningen bedömer att arbetet med att uppmärksamma och vidta åtgärder 
för barn i familjer där det förekommer skadligt bruk och beroende behöver fortsätta stärkas. 
Kommunerna behöver också tillsammans med regionerna ta fram gemensamma strukturer för 
omhändertagande av skadligt bruk och beroende hos barn och unga, och fler kommuner behöver 
samarbeta med regionerna i integrerade verksamheter för barn och unga. 

Synpunkt: 
Som nämnts i tidigare förslag (9.3.1) är arbetsgruppen kritisk till utredningens bedömning utifrån 
följande: 

Utredningen tar inte upp de utmaningar som gäller hur övergången ska se ut från unga (18år) till 
vuxen (jmf BuP och vuxenpsykiatrin), socialtjänsten har ett annat åldersspann - upptill 21år (se 
Föräldrabalken, LVU 20 år som ska sträcka sig över till 21 år). 
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Erfarenheter från socialtjänsten visar att det är i just övergången från barn och unga enheter till 
vuxenenheter som det är viktigt att föra över kunskap och samverka för att unga vuxna inte ska 
hamna i ett missbruk eller beroende som riskerar att bli livslångt och som medför stora kostnader för 
samhället. Denna fråga är därför av yttersta vikt att reda ut. Att lämna den öppen för varje kommun 
och region att lösa kan få förödande konsekvenser för unga vuxna i riskzon för att utveckla beroende 
och/eller missbruk. 

9.4 HVB fortsatt socialtjänstinsats men regionernas ansvar för hälso- och sjukvård förtydligas 
Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att utredningens förslag bidrar till otydlighet mellan huvudmännen och är 
starkt kritisk till att HVB ska vara en fortsatt socialtjänstinsats. 

Personer som har psykisk ohälsa och beroende har ofta behov av mer stöd än vad öppenvården kan 
ge. De behöver hjälp att bryta och personal som finns där för dem varje dag när de bryter med sitt 
missbruk. Det är dessa individer arbetsgruppen trodde att samsjuklighetutredningen syftade till 
stötta men om ansvaret för HVB läggs på socialtjänsten så blir det inte en röd tråd i behandlingen för 
individer med både psykisk ohälsa och beroende. 

Vidare anser arbetsgruppen att OM socialtjänsten inte ska ha ansvar för behandlande insatser kan 
socialtjänsten inte heller ha ansvar över planering och uppföljning på HVB. Det ska vara hälso- och 
sjukvården som ansvarar för placering så att de kan följa upp placeringen, hur det fungerar och om 
den enskilde får den behandling som huvudmannen anser att klienten har behov av. Här blir det 
viktigt för hälso- och sjukvården att säkerställa kvalitén i behandlingen som bedrivs på HVB hemmet 

Arbetsgruppens erfarenhet är att samplanering mellan HVB och öppenvård i hemkommunen är 
viktigt. Om ansvaret delas upp riskerar den enskildes behandlingsresa bli svårare att följa upp. Om 
HVB sköts av socialtjänst men att regionen ska ta över vården när den enskilde kommer hem från 
HVB är det stor risk att behandlingsprocessen blir otydlig. 

Vidare känner arbetsgruppen inte den bild som utredningen ger av vilka individer som placeras inom 
HVB. Merparten av de personer som av socialtjänsten i länet bedöms ha behov av HVB placering 
bedöms utifrån behov av behandlingsformer som inte finns eller kan ges via den kommunala 
öppenvården - inte att de saknar boende. 

Arbetsgruppens erfarenhet av de individer som är i behov av att placeras vid HVB har ofta svår 
ångestproblematik och behov av stödgrupper och personal för att hantera ångesten dagligen, många 
klienter har även ADHD, bipolär sjukdom, autism, svag/låg-begåvning. 

Det är ett fåtal individer, ofta med omfattande psykiatrisk problematik, som på grund av att det finns 
för få kommunala boenden, såsom särskilda boenden Sol/LSS, placeras vid HVB på grund av ett 
behov av boende i första hand för att klara sin behandling. 

I Västernorrland är det dessutom långa avstånd till de flesta HVB, särskilt de med medicinska 
resurser. Inte allt för sällan ligger de inom andra regioners upptagningsområde, vilket medför att det 
är svårt för individen att ta sig till och från HVB hemmet till hälso- och sjukvård. Det här anser 
arbetsgruppen att utredningen inte tagit hänsyn till i sina förslag och ställer sig frågande till hur det 
ska lösas. 

9.4.1 Regionernas ansvar för hälso- och sjukvård på HVB ska regleras i HSL och SoL 
Förslag: Socialtjänsten har fortsatt ansvar för placering på hem för vård eller boende (HVB) både för 
barn och för vuxna, men definitionen av HVB i socialtjänstförordningen 3 kap. 1 § anpassas till vårt 
förslag om socialtjänstens ansvar. Regionen ansvarar dock för hälso- och sjukvårdsinsatserna på HVB, 
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vilket ska förtydligas genom att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen, till vilken socialtjänstlagen 
föreslås hänvisa när det gäller regionens ansvar. Förtydligandet av regionens ansvar gör att andra 
stycket i 3 kap. 6 § socialtjänstförordningen kan utgå. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att utredningen behöver tydliggöra vilka behovsgrupper som inkluderas då 
behoven hos de som placeras vid HVB från socialtjänstens sida varierar (se 9.4). 

Behovsgrupperna kan delas upp i två: de med beroende av substanser och spel om pengar samt 
personer med samsjuklighet (även inom denna grupp finns stor variation utifrån behov). 

Arbetsgruppen anser att utredningens förslag bidrar till att skapa hinder mellan huvudmännen och 
ser att HVB ska vara en fråga som hälso- och sjukvården ansvarar för fullt ut. 

9.4.2 En individuell plan ska upprättas om det inte är uppenbart obehövligt 
Förslag: När socialtjänsten beslutar om en insats genom vistelse på HVB ska den underrätta regionen 
och kalla till upprättande av en individuell plan. 

Bedömning: För barn och unga kan behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser under placering på HVB 
bedömas vid den hälsoundersökning regionen ska erbjuda i anslutning till att vården inleds, eller vid 
den läkarundersökning som ska ske innan socialnämnden gör ansökan enligt 4 § LVU. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att utredningens förslag behöver tydliggöra ärendegången när hälso- och 
sjukvården anser att en HVB placering är lämplig insats för individen. Vem ska göra vad i processen, 
dvs utreda och samverka? 

Arbetsgruppen ser stora risker med att det blir dubbla processer. Hur ska hela kedjan kunna hållas 
ihop och hur ska glapp undvikas. 

Det behöver tydliggöras att det är en individuell plan som ska användas inte SIP eftersom det är ett 
verktyg för individen, inte för huvudmännen. 

9.4.3 Om regionen inte fullgör sina åtaganden inträder betalningsansvar 
Förslag: Om regionen inte planerar och tar ansvar för att hälso -och sjukvårdsinsatserna genomförs 
under placeringen inträder betalningsansvar för en viss del av kostnaden enligt en schablon. 

Regioner och kommuner kan dock inom ramen för en överenskommelse eller på annat sätt avtala om 
att betalningsansvar inte ska utgå enligt ovan, eller ska utgå på annat sätt. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen är starkt kritisk till utredningens förslag utifrån tidigare nämnda skäl (se komentarer 
under kap. 9.4) och anser att stycke två i förslaget ska tas bort ”Regioner och kommuner kan dock 
inom ramen för en överenskommelse eller på annat sätt avtala om att betalningsansvar inte ska 
utgå enligt ovan, eller ska utgå på annat sätt”. 

Viktigt att synliggöra att det inte finns något tak för regionens kostnadsansvar i det enskilda ärendet. 
Om betalningsansvar utgår med 40% betyder inte det att det aldrig kan vara högre. Finns risk att 
regionen aldrig kommer ta ett högre kostnadsansvar. 
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Ett starkare hälsofrämjande och skadereducerande perspektiv 
10.1 Helhetssyn på hälsa för personer med samsjuklighet 
Synpunkter: 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till utredningens bedömningar och förslag när det gäller punkten 
10.1. 

10.1.2 Insatserna ska betona hälsa 
Bedömning: Insatser till personer med samsjuklighet behöver ha ett större fokus på att förstärka och 
vidmakthålla hälsa. Personer med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende bör 
uppmärksammas som en högriskgrupp för ohälsosamma levnadsvanor i regionernas planering av det 
sjukdomsförebyggandearbetet. 

Arbetsgruppen ställer sig frågande till hur hälso- och sjukvården, utifrån sitt uppdrag, ska prioritera 
att utreda personer med psykisk ohälsa ex ADHD, bipolär sjukdom, autism eller andra psykiska besvär 
som kräver diagnos för att få rätt medicinering och stöd. 

Individer med ovanstående psykisk ohälsa i kombination med beroende är ofta överrepresenterade 
inom socialtjänsten eftersom de inte fått tillräckligt med stöd för sin psykiska ohälsa. Eller så har de 
inte hunnit bli utredda och blir i stället aktiva i sitt missbruk, självmedicinerar vilket i sin tur leder till 
att de inte kan utredas för sina psykiska besvär. 

10.2 Åtgärder som reducerar skador av skadligt bruk och beroende av narkotika 
Synpunkter 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till utredningens bedömningar och förslag när det gäller punkten 
10.2. Här behöver dock hänsyn tas till geografiska, organisatoriska och kulturella skillnader samt 
helhetsperspektiv kontra diagnos/medicinskt perspektiv vägas in i den fortsatta utvecklingen. 

10.2.3 Försök med lågtröskelverksamhet i form av hälsocentral med brukarrum 
Bedömning: Ett försök med en hälsocentral i form av en lågtröskelverksamhet med brukarrum bör 
initieras. Syftet skulle vara att undersöka om sådana verksamheter kan bidra till ökad hälsa bland 
narkotikaanvändare och därför bör vara en del av ett större utbud av lågtröskelverksamheter där 
flera hälsofrämjande och skadereducerande insatser erbjuds samtidigt. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning och vill betona vikten av att följa upp och 
utvärdera insatsen systematiskt. 

10.2.4 Utvärdering av kriminalisering av eget bruk 
Bedömning: Utredningen anser, liksom Folkhälsomyndigheten, att narkotikastrafflagen inklusive 
kriminaliseringen av eget bruk från 1988 behöver utvärderas. Vi anser att en sådan utredning bland 
annat bör belysa hur kriminaliseringen påverkar möjligheten för personer med samsjuklighet och 
andra personer med skadligt bruk och beroende att få en samordnad, behovsanpassad och 
personcentrerad vård och omsorg 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning. 

En samordnad verksamhet för dem med störst behov 
11.1 En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs 
Förslag: Regionen och kommunerna i länet ska gemensamt bedriva en samordnad vård- och 
stödverksamhet för personer som har behov av både hälso- och sjukvård- och socialtjänstinsatser på 
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grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det nödvändigt med särskild samordning 
under längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen är positiv till ett skall-krav och anser att det är av vikt för att denna typ av verksamhet 
ska komma till stånd och verka med god kvalitet. Men för det krävs förutsättningar som inte lyfts 
fram i förslagen. 

Arbetsgruppen är kritisk till att utredningens förslag utgår ifrån ett storstadsperspektiv och att 
hänsyn inte tagits gällande skillnader i geografiska förutsättningar (glesbygd, kollektiv trafik, tillgång 
till internet och telefoni). 

Skall-kravet kan borga för att verksamheten fortsätter drivas även i tider av ekonomisk kärvhet. Men 
då krävs att båda huvudmännen går in med likadana ekonomiska förutsättningar. Annars finns risker 
vid ekonomiskt tuffa tider att verksamheten från ena parten blir minimal och att den part som står 
kvar antingen tvingas axla även den andres ansvar eller att verksamheten kantrar och inte kan 
leverera. 

Arbetsgruppen stora utmaningen att möta och motivera de individer som inte vill eller inte har 
förmågan att ta tillvara de resurser som erbjuds. 

Arbetsgruppen saknar en mer ingående beskrivning avseende hur hälso- och sjukvården ska kunna 
möta den enskilde utifrån exempelvis kötider. Erfarenheten från länet är att inom socialtjänsten tar 
det mellan 2-3 dagar medan det tar längre tid inom hälso- och sjukvården. Det går även snabbare 
från beslut till verkställighet inom socialtjänsten, inom hälso- och sjukvården tar det ibland upptill 3 
månader. 

Arbetsgruppen anser även att hälso- och sjukvården ska arbeta uppsökande i syfte att motivera till 
behandling, det kan inte åligga socialtjänsten. 

11.2 Verksamheten ska regleras i en särskild lag 
Förslag: Samordnad vård- och stödverksamhet ska regleras i en särskild lag. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens förslag. 

11.3 Syftet med verksamheten 
Förslag: Syftet med verksamheten är att genom samordnade och kontinuerliga vård- och 
stödinsatser som utgår från deltagarens individuella mål, behov, resurser och sociala sammanhang 
främja deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor 

Synpunkter 
Arbetsgruppen ser positivt på utredningens förslag på syfte med verksamheten men vill utöka 
behovsgruppen till att gälla även personer med skadligt bruk och beroende av substanser och spel 
om pengar. 

11.4 Verksamhetens innehåll 
Förslag: Den samordnade verksamheten ska innehålla uppsökande arbete, hälso- och sjukvård- och 
socialtjänstinsatser samt samordning av insatser. Deltagarna ska tilldelas en vård- och 
stödsamordnare. Att deltagaren fått en vård- och stödsamordnare i verksamheten ska betraktas som 
att en fast vårdkontakt utsetts enligt patientlagen (2014:821). Vård- och stödsamordnaren ska också 
vara fast vårdkontakt enligt lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
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sjukvård (2017:621). Verksamheten ska på lämpligt sätt ska ta till vara kompetens hos personer med 
erfarenhet av att leva med en psykisk funktionsnedsättning. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen är delvis positiv till utredningens förslag. Se vidare kommentarer under respektive 
punkt under 11.4. 

11.4.1 Uppsökande arbete 
I kapitel 9 beskrivs socialtjänstens ansvar för förebyggande och uppsökande arbete. För hälso- och 
sjukvården finns inte motsvarande skyldighet att arbeta uppsökande. Däremot ska regionerna 
säkerställa att vården är tillgänglig för de som behöver den. Det gäller både för personer som är på 
väg att utveckla en sjukdom och de som redan har en sjukdom. 

Socialtjänstens ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänstens verksamhet och 
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Den samordnade vård- och stödverksamhetens uppdrag är 
mer begränsat och riktar sig enbart till personer som tillhör målgruppen. I vissa fall kan det handla 
om personer som socialtjänsten mött i sin ordinarie uppsökande verksamhet och som bedöms ha 
behov av samordnade insatser. Det kan också vara personer som erbjudits och tackat nej till insatser 
från psykiatri, beroendevård och socialtjänst eller som avbrutit sådana insatser, men som bedöms ha 
behov av samordnade vård- och stödinsatser och därför bör få ett förnyat erbjudande om sådana 
insatser som är anpassade efter personens förutsättningar. Den uppsökande verksamheten måste 
bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och med hänsyn till regler 
om sekretess. Uppsökande verksamhet kan också initieras av en anhörig som önskar att vård- och 
stödverksamheten. 

Utredningen bedömer att även om hälso- och sjukvården inte har en uttalad skyldighet att arbeta 
uppsökande, så finns det inga hinder mot ett sådant arbetssätt. Olika kompetenser i verksamheten 
kan därför bidra i det uppsökande arbetet som kan betraktas både som hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen är delvis positiv till utredningens förslag men anser att en särskiljning behöver 
tydliggöras för denna specifika verksamhet utifrån följande sätt: 

 förebyggande ansvar ligger hos socialtjänsten medan 
 uppsökande arbetet för att motivera till behandling ligger hos hälso- och sjukvården 

11.4.2 Utförande av insatser i verksamheten 
Inom ramen för den samordnande vård- och stödverksamheten bedrivs socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Nedan beskrivs vilka insatser som bedöms behöva ges inom ramen för verksamheten för att 
syftet med lagen ska uppnås. 

Som socialtjänstuppgifter anses i förevarande sammanhang utredning och bedömning av sociala 
behov såsom boende och sysselsättning. Även nätverks- och relationsskapande insatser ingår i 
uppdraget. Beroende på vilka biståndsbeslut som fattas i verksamheten och vilka beslut som fattas 
utanför, måste verksamheten bedrivas med olika grad av samarbete med berörd kommun. Vem som 
har mandat att fatta vilka beslut avgörs av respektive kommuns delegationsordning. Vi bedömer att 
det är en fördel om beslutsmandat för till exempel boendestöd och sysselsättning finns i 
verksamheten med hänsyn till behovet av att kunna sätta in de insatser som behövs så snart som 
möjligt. Socialtjänstuppgifter är också att stödja den enskilde i boendet, tillexempel när det gäller att 
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ha struktur på vardagen och följa dagliga rutiner. Insatser för att få en meningsfull vardag, ökad 
arbetsförmåga och möjlighet att pröva arbete är också att betrakta som socialtjänstinsatser. 

Sådana insatser som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av den som biträder 
legitimerad personal i vården av en deltagare i verksamheten är att betrakta som hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Skadligt bruk och beroende är tillstånd som kan diagnostiseras enligt vedertagna 
medicinska diagnossystem och som kan behandlas med metoder som har stöd i vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Liksom flera andra psykiatriska tillstånd kan de i många fall behandlas med 
såväl läkemedel som med psykologiska och psykosociala behandlingsmetoder. Målgruppen som är 
aktuell för insatser i verksamheten har ofta även behov av annan psykiatrisk vård vilket kan ges 
samordnat i verksamheten. Behandlingen som ges i verksamheten kan bestå av medicinsk 
behandling, omvårdnadsinsatser, psykologiska och psykosociala behandlingar, fysioterapi, 
arbetsterapi, samt viss somatisk undersökning och behandling. Huvudsakligen är dock det somatiska 
uppdraget att stödja den enskilde att beskriva sina besvär, redogöra för iakttagelser som gjorts och 
med stöd av detta kunna remittera patienten till primärvården eller specialiserad somatisk vård. Vi 
bedömer att ett sådant arbetssätt gynnas av att det finns rutiner för samarbete mellan vård- och 
stödverksamheten och primärvården. Att det finns en fast läkare i primärvården utsedd för patienten 
kan vara en del av ett sådant samarbete. Utredning och diagnostik kan ske inom ramen för 
verksamheten eller genom att verksamheten initierar att det sker inom en annan verksamhet. 
Samordning och viss behandling kan behöva ske i deltagarnas hemmiljö vilket kräver mobilitet. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att de som arbetar vid dessa verksamheter ska ha tydligt avgränsade 
ansvarsområden men också samverka i team för att varje individ ska få sina behov tillgodosedda. 
11.4.3 Samordnade insatser 
Förslag: alla personer som tillhör målgruppen och som får insatser i verksamheten ska tilldelas en 
vård- och stödsamordnare. Vård och stödsamordnaren har en koordinerande funktion som ansvarar 
för att utredning, planering och insatser genomförs både i verksamheten och i andra verksamheter. 
Detta innebär inte att samordnaren själv behöver utföra insatsen. En viktig del i vård- och 
stödsamordnarens roll är att kalla till möte om upprättande av en individuell plan (SIP) och hålla i 
kontakter med andra verksamheter som kan erbjuda insatser som deltagaren har behov av. Den 
samordnade vård- och stödverksamheten behöver upprätta rutiner hur samarbetet med övrig hälso-
och sjukvård och socialtjänst ska gå till på övergripande nivå, för att samordningen kring enskilda 
individer ska underlättas. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens förslag med tillägg att en risk och konsekvensanalys för att 
ska genomföras. Det viktiga är att funktionen resurstillsätt utifrån antal individer, att hänsyn tas till 
socioekonomiska förutsättningar samt den problematik som finns både lokalt och regionalt. 

11.4.4 Kompetenser 
Regioner och kommuner har möjligheter att själva anpassa vilka yrkeskategorier som arbetar i 
verksamheten men verksamhetens syfte förutsätter att arbetet sker multiprofessionellt utifrån både 
hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens förslag med tillägg att en risk och konsekvensanalys för att 
ska genomföras. Det viktiga är att de funktioner som ska ingå i verksamheten resurstillsätt utifrån 
antal individer, att hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar samt den problematik som finns 
både lokalt och regionalt. 
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11.5 Verksamhetens målgrupp 
Förslag: Verksamhetens målgrupp är personer som har behov av både hälso- och sjukvård- och 
socialtjänstinsatser på grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt 
med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer delvis med förslaget men vill att den även ska gälla för personer med 
skadligt bruk och beroende. 

11.6 Påbörjande och avslutande av insatser i verksamheten 
Förslag: Lagen om vård- och stödsamordning reglerar en skyldighet för regioner och kommuner att 
bedriva en samordnad verksamhet. Vilka insatser den enskilde ska ges avgörs i det enskilda fallet av 
bedömningar som görs med stöd i hälso- och sjukvårds och socialtjänstlagstiftningen. Patientavgiften 
i hälso- och sjukvården avskaffas för deltagare i den samordnade vård- och stödverksamheten. 

Det är regionen och kommunerna som avgör hur den enskilde får kontakt med verksamheten. Som 
framgått ovan ska verksamheten bedriva uppsökande verksamhet och den enskilde kan även själv ta 
kontakt med verksamheten. Regionerna och kommunerna kan skapa rutiner för hur andra 
verksamheter som de bedriver aktualiserar personer i den samordnade verksamheten. Det är 
verksamheten själv som bedömer om den enskilde ska få insatser inom ramen för den särskilda 
verksamheten. Det görs genom en bedömning av om det är nödvändigt med särskild samordning och 
om personen har behov av en vård- och stödsamordnare. Grunden för den bedömningen är den 
enskildes behov, verksamhetens syfte enligt den särskilda lagen och hälso- och sjukvårdslagens 
prioriteringsbestämmelser. Om den enskilde vänder sig till socialtjänsten för att få en vård och 
stödsamordnare bör denne hänvisas till den samordnade vård- och stödverksamheten där 
bedömningen görs om den enskilde har sådana behov som ska tillgodoses genom verksamheten. 
Enligt grunderna i socialtjänstlagen har man dock alltid rätt att ansöka om insatser som bistånd och 
få ett avslagsbeslut som är överklagbart till domstol. En ansökan om vård- och stödsamordnare kan 
komma att avslås eftersom behovet av insatser kan tillgodoses i den samordnade vård- och 
stödverksamheten, vilket kan överklagas. Däremot är en bedömning av den samordnade vård- och 
stödverksamheten, att den enskilde inte har sådana behov som ska tillgodoses där, inte ett beslut 
som är överklagbart 

Vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som deltagaren ska få, förutom vård- och stödsamordnaren, 
bedöms utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och hälso- och sjukvårdens regelverk i övrigt. På 
samma sätt bedöms socialtjänstinsatserna utifrån socialtjänstlagen. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer delvis till utredningens förslag men anser att en översyn av 
rättssäkerheten ska ske innan förslag till beslut träder i kraft. 

11.7 Deltagarnas inflytande och delaktighet 
Förslag: Vid planering, samordning och genomförande av insatser i verksamheter ska hänsyn tas till 
deltagarnas individuella mål, behov och resurser. Deltagarna ska ha inflytande över vilka insatser som 
ges. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen är positiv till utredningens förslag. 
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11.8 Uppföljning 
Förslag: Verksamheten ska löpande följas upp mot syftet med verksamheten. Deltagarna i 
verksamheten ska ges möjlighet att delta i uppföljningen 

Synpunkter 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till utredningens förslag. 

11.9 Informationsdelning och sekretess 
Bedömning: Förslaget i Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 
2021:04), som innebär att det ska var möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation som ger verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården möjlighet att få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation genom 
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, bör genomföras. Möjligheten gäller vissa 
målgrupper, bland annat personer med funktionsnedsättning. Förslaget bedöms innebära att det 
kommer vara möjligt att inrätta ett system om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i 
den samordnade vård- och stödverksamheten 

Synpunkter: 
Ett sammanhållet dokumentationssystem skulle gagna de två huvudmännen särskilt i den 
gemensamma stödverksamheten, men vilka vinster kontra besvär skulle det kunna ge den enskilde. 
Skulle systemet ge möjlighet för den enskilde att neka den ena eller andra huvudmannen att läsa 
delar av journalföringen (likt den sammanhållna journalen som finns inom hälso- och sjukvården 
idag, där man som patient kan välja att spärra vissa journaler för läsning). Hur försäkras den enskildes 
integritet? Vad händer om den enskilde enbart vill ha insatser från ena huvudmannen, har den andra 
huvudmannen tillgång till dokumentation ändå? 

Det råder otydlighet när det gäller den information som enligt förslaget skulle kunna delas mellan 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. JO har uttalat sig om att det ska vara tydligt för den enskilde 
vilka uppgifter som delas och med vem (detta har sitt sammanhang där en enskild lämnar samtycke 
till att uppgift får lämnas ut). Det är inte tydligt i utredningens förslag. 

Om en gemensam verksamhet, bestående av både socialtjänst och hälso- och sjukvård, har ett 
gemensamt verksamhetssystem där de som jobbar i verksamheten har tillgång till alla uppgifter är ju 
en sak, då står det ju klart för den enskilde att det som framkommer där är ett gemensamt ansvar för 
vårdgivarna. Men att också öppna upp för att info kan inhämtas från fler vårdgivare/aktörer med 
”den enskildes bästa” för ögonen känns tveksamt. Vart går gränsen för vad som ska tillåtas delas? 
Och vem avgör vad som är relevant? 

Arbetsgruppen anser att inom den samordnade vård och stödverksamheten som åsyftas i kap.11 ska 
ha en gemensam dokumentation men den ska inte vara tillgänglig för övriga verksamheter som 
individen har kontakt med. Det behöver tydliggöras i utredningens förslag. 

11.9.1 Om förslagen i Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 
Skäl till bedömning: I den samordnade verksamheten kommer personal arbeta både utifrån 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi har haft dialog med flera integrerade 
verksamheter, som lyfter att möjligheten att få tillgång till information i respektive 
dokumenthanteringssystem skulle kunna bidra till en säkrare och mer effektiv vård och omsorg för 
den enskilde. I samordnade vård- och stödverksamheten ska personalen arbeta under gemensam 
ledning, mot gemensamma mål för att förbättra deltagarnas livssituation. Det kräver ett nära 
samarbete mellan olika professioner i verksamheten för att syftet med lagstiftningen ska uppnås. 
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Genom att den samordnade vård- och stödverksamheten får möjlighet att använda en sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation, möjliggörs för personalen att arbeta personcentrerat och 
gemensamt, utifrån deltagarens behov, resurser och individuella mål. 

Det finns starka skäl ur ett patient- och omsorgssäkerhetsperspektiv att alla kompetenser i 
verksamheten har tillgång till uppgifterna om deltagarna, oavsett vilken lagstiftning de arbetar 
utifrån, så länge deltagaren inte motsätter sig det. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen vill poängtera att ”så länge deltagaren inte motsätter sig det” svårigheter finns redan 
idag fastän samtycke finns. Ofta dokumenteras muntligt samtycke i journalen hos socialtjänsten men 
det räcker inte för att få ut uppgifter från andra utan det krävs ofta att deltagaren själv ska anmäla 
samtycke hos ett flertal myndigheter, något som deltagaren inte orkar göra i rådande situation (att 
ringa runt). Ett samordnat journalsystem främjar samverkan men hur säkerställer verksamheten att 
det främjar deltagaren utifrån dennes perspektiv och integritet. 

11.10 Styrning och ledning av verksamheten 
Bedömning: För att säkerställa en god vård och omsorg och för att lagens syfte ska kunna uppfyllas 
så behöver verksamheten organiseras på så sätt att det finns en gemensam styrning och ledning över 
verksamheten. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen anser att förslaget behöver en mer ingående beskrivning. Det behöver finnas ett 
tydligt arbetssätt för hur ansvar, planering och uppföljning av insatser och stöd ska fungera i 
praktiken. Vem håller i den röda tråden. Det behöver också var tydligt för klienter vem som gör vad 
och till vem eller var de ska vända sig. Detta är redan nu komplicerat som det är, klienter upplever 
ofta att detta är otydligt vem som har ansvar för vad. 

11.12 Fördelning av kostnader 
Förslag: Regionen och kommunerna i länet ska som huvudregel gemensamt stå för 50 procent 
vardera av kostnaden för verksamheten i länet, om inte regionen och kommunerna kommer överens 
om några annat. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen ifrågasätter utredningens förslag gällande kostnadsfördelningen. Om hälso- och 
sjukvården är huvudman och ska besluta kring behandlingsinsatser är det rimligt att de står för 
majoriteten av kostnaden. 

Bättre uppföljning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning 
12.1 Det behövs långsiktiga insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom området 
Bedömning: Långsiktiga insatser för att säkra kompetensförsörjningen inom samsjuklighetsområdet 
bör påbörjas när beslut om utredningens förslag har tagits, och ske samordnat och i samarbete, inom 
ramen för huvudmännens och berörda myndigheters respektive uppdrag. Arbetet bör genomföras i 
samverkan med representanter för de professioner som berörs. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen bedömer att utredningens förslag är en förutsättning för huvudmännen ska kunna 
bedriva en personcentrerad och sömlös vård inom beroendeområdet. 
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12.2 Viktigt att de insatser som erbjuds är baserade på bästa tillgängliga kunskap 
Bedömning: Utredningen Framtidens socialtjänsts förslag, att införa en bestämmelse i 
socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, bör genomföras. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer till fullo att allt arbete inom området bör baseras på evidens och beprövad 
erfarenhet för att säkerställa kvalité och likvärdighet i behandlingsinsatser, både inom socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. 

12.3 Effektivare kunskapsstyrning genom stärkt samverkan och stöd 
Bedömning: Kunskapsstyrning är viktigt för att säkerställa kunskap och kompetens om samsjuklighet 
i verksamheterna, men för att kunskapsstyrningen ska vara så effektiv som möjligt kan samverkan 
och stödstrukturer behöva stärkas ytterligare. 

Skäl för bedömningen: Samverkan behövs för spridning av bästa tillgängliga kunskap. Särskilt behov 
av stöd för kommunerna och socialtjänsten 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning 

12.4 Bättre uppföljning en viktig del av kunskapsstyrning och förbättringsarbete 
Bedömning: Socialstyrelsens förslag om ett utvidgat nationellt patientregister som inkluderar 
primärvården, och utredningen Framtidens socialtjänsts förslag om en ny lag om socialtjänstregister 
bör genomföras, för att förbättra förutsättningarna för uppföljning på nationell nivå. 

Förslag: Uppföljningen behöver inkludera det patienter och brukare tycker är viktigt. Regeringen bör 
därför ge i uppdrag åt lämplig myndighet att utforma ett system för uppföljning som bygger på de 
målbilder vi har tagit fram tillsammans med personer med samsjuklighet. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer med utredningens förslag. Att få en modell för uppföljning på nationell 
nivå skulle innebära en kvalitetssäkring där stöd och vård i högre utsträckning skulle kunna bli 
likvärdig för den enskilde oavsett vart i landet man söker hjälp. 

Uppföljningen är även viktig för att kunna utvärdera resultat av behandlingsinsatser så att man inte 
använder en metod som inte ger resultat. Dock måste uppgifter person avidentifieras för att inte 
kränka den personliga integriteten hos de som fått beviljade insatser. 

Utveckling för att stärka inflytande och minska stigmatisering 
13.1 Metoder som stödjer individers delaktighet och inflytande behöver utvecklas och stödjas 
Bedömning: Kunskapen om metoder som stödjer den enskildes inflytande och delaktighet behöver 
öka och implementeras. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens förslag. Även här bör hänsyn tas till geografiska 
förutsättningar såsom avstånd och glesbygd och utgå extra stöd till de regioner och län där 
brukarinflytande inte har utvecklats på liknande sätt som i storregionerna. 

13.2 Det krävs fortsatt utveckling för att stärka gruppens inflytande och minska stigmatisering 
Förslag: Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt program som 
syftar till att förstärka inflytande för och att minska stigmatiseringen av personer med psykiatriska 
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tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. Delar av uppdraget föreslås genomföras tillsammans 
med Socialstyrelsen. Programmet ska genomföras i samverkan med Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, Myndigheten för delaktighet samt i samarbete med berörda patient, brukar- och 
anhörigorganisationer. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen ställer sig positiv till utredningens förslag gällande ett program för förstärkt 
brukarinflytande och minskad stigmatisering initieras och ska bedrivas. En beskrivning av hur 
programmet ska gå till behöver tas fram innan ikraftträdande av beslut. 

13.3 Tillgång till oberoende stödfunktioner behöver öka 
Bedömning: Personer med en psykisk funktionsnedsättning på grund av ett skadligt bruk eller 
beroende ska kunna erbjudas stöd i form av personligt ombud om övriga förutsättningar uppfyllda. 
Socialstyrelsen bör, inom ramen för den årliga uppföljningen av statsbidraget, särskilt följa att 
personer med skadligt bruk och beroende som uppfyller kriterierna i förordningen, ges möjlighet till 
personligt ombud där insatsen erbjuds. 

Synpunkter: 
Arbetsgruppen instämmer i utredningens bedömning men vill poängtera att personliga ombud 
arbetar på individens uppdrag. Se vidare svar under 13.3.2 

13.3.2 Höjning av statsbidrag avsatta för personliga ombud 
Förslag: Staten höjer de permanenta medel som avsätts inom ramen för Förordning (2013:522) om 
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med 
psykiska funktionsnedsättningar från 100 miljoner till 150 miljoner. 

Synpunkter 
Både arbetsgruppen och länets personliga ombud ser positivt på förslaget om en förstärkning av 
stadsbidragen för verksamheter med personliga ombud. Det är också positivt med ett förslag om att 
permanenta dessa bidrag då detta ökar kommunernas möjlighet att planera för verksamheten över 
tid. 

I Kap 13.3.2 står ”Personligt ombud kan dock vara en förutsättning för att personer ska kunna slussas 
ut från den samordnade vård- och stödverksamheten till ordinarie vård och omsorg”. Denna mening 
antyder att utslussningen sker med ett villkor om att ta stöd från personligt ombud. 

Detta kan inte bli fallet då personliga ombud arbetar på den enskilda individens uppdrag, vilket 
förutsätter att det är individens egen önskan om stöd från ett personligt ombud. Det får inte 
förekomma tvingande eller villkorade insatser i samband med stöd från ett personligt ombud. 

Vi hoppas därför att denna mening snarare syftade på att stöd från PO kan göra stor skillnad i just 
sådana lägen som beskrivs, men inte att man avser använda PO som en insats för att villkora en 
utsluss. 

13.3.3 Medel avsätts särskilt för att stärka samverkan med civilsamhället 
Förslag: Av det ökade anslaget till personliga ombud ska 10 miljoner avsättas för att stärka 
samverkan med civilsamhället. Förordningen ändras på så sätt att samverkan med civilsamhället 
framgår som ett frivilligt kriterium. 
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Synpunkt: 
Samverkan med civilsamhället är en viktig del i att arbeta främjande och förebyggande över olika 
arenor. Arbetsgruppen ställer sig bakom utredningens förslag att avsätta särskilda medel för den 
samverkan. 

En gemensam tvångslagstiftning 
Synpunkter: 
Arbetsgruppen är positiv till en lagstiftning där en huvudman ansvarar för helheten. Det är viktigt att 
utredningen inte tänker att vården ska vara tidsbegränsad eller innefatta slutenvård utan planeras 
utifrån individens behov (liknande LVU mellantvång). Ser framemot att ta del av pågående 
utredningens förslag och lämnar utifrån dess förslag eventuella synpunkter. 

Det finns en del klienter som inte klarar av vård i öppen form. Vi har en del klienter där vi vet att 
personerna inte är ”behandlingsbara” och de blir en fara för sig själv och andra. Dessa klienter faller 
mellan stolarna efter psykiatrireformen där kommunerna fick ansvaret för dessa klienter trots att 
klienterna har väldigt svår psykisk problematik. En del av dessa klienter åker in och ut från LVM, LPT 
och LOB, placeras på LSS-boende men förstör för de andra som bor där. En del av dem kanske klarar 
av placering i HVB på annan ort men så fort de kommer hem återfaller de eftersom de inte klarar av 
”hemmaplanslösningar”. Det finns en handfull av dessa klienter som idag far väldigt illa och det blir 
inget kontinuerligt stöd och tydlig planering som fungerar för dessa personer. 

Konsekvenser 
15.1 Konsekvenser för personer med skadligt bruk, beroende och annan psykiatrisk sjukdom 
Bedömning: Våra förslag får huvudsakligen positiva konsekvenser för personer med skadligt bruk, 
beroende och andra psykiatriska tillstånd. 

Synpunkter 
Arbetsgruppen instämmer delvis till utredningens bedömning. Det finns dock en oro kring 
undanträngningseffekter från andra patientgrupper om behandlingsansvaret övergår till hälso- och 
sjukvården. Det behöver säkerställas via exempelvis lagstiftning att det inte är möjligt. 

Utredningens förslag till reform innebär en stor förändring som kommer ta flera år att genomföra, 
vilket även utredningen lyfter fram. Det arbetsgruppen genomgående saknar i utredningen är mer 
ingående beskrivningar av, inte bara vad och av vem, utan hur dessa förslag ska genomföras i 
praktiken. 

Arbetsgruppen saknar risk och konsekvensanalyser kopplad till utredningens förslag där perspektiv 
som exempelvis geografiska förutsättningar, population och rådande situation gällande insatser som 
erbjuds ingår. 

Arbetsgruppen upplever att utredningens förslag till reform på flera punkter lämnar öppet för en rad 
tolkningar av hur reformen ska genomföras. Det innebär att syftet med att skapa en jämlik vård över 
landet för dessa grupper inte kan säkerställas – särskilt då socialtjänsten, enligt reformförslaget inte 
ska utföra behandlingsinsatser. 

Det finns redan i dag avtal och överenskommelser inom området. Vården kommer fortsatt vara 
ojämlik då olikheterna i landet är stora och förslagen som getts i utredningen, förutom den 
samordnade verksamheten, ger utrymme för egna tolkningar. 
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Ikraftträdande, förberedelser och stöd till införande 
Sammantaget ser arbetsgruppen att införandet kommer kräva flera förtydliganden och utredningar 
av konsekvenser för den enskilde. Det behöver förtydligas HUR reformen ska genomföras. 

Arbetsgruppen drar paralleller till psykiatrireformen där man valde att enbart beskriva vad som skulle 
göras men sedan förutsatte att parterna skulle ta eget ansvar för att utveckla verksamheter för att 
anpassa verkligheten till reformen. Trots att det gått decennier sedan reformen har intentionerna 
inte fått genomslag och detta har gett negativa effekter för brukarna. Arbetsgruppen hoppas att 
lagstiftaren tar ansvar för detta och tar vara på de lärdomar som gjordes i samband med 
psykiatrireformen så att samma misstag inte återupprepas. 
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Förslag som arbetsgruppen inte lämnat synpunkter på i remissvaret till utredningen ” Från delar till 
helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer 
med samsjuklighet (SOU 2021:93)”. 

10.1.1 Somatisk ohälsa hos personer med samsjuklighet måste uppmärksammas 

Bedömning: Hälso- och sjukvården måste uppmärksamma somatisk ohälsa hos personer med 
samsjuklighet. I en individuell plan bör både psykiatriska och somatiska insatser ingå och samordnas 
av en fast vårdkontakt som verkar för att vårdbehoven på båda områdena samordnas. Fast 
läkarkontakt i primärvården kan ge förutsättningar för ett samlat medicinskt ansvar för både 
psykiatriska och somatiska vårdbehov. 

10.2.1 Ökad tillgång till och mindre vidareförmedling från LARO-behandling 

Förslag: Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att i nära samverkan med forskning och profession 
stödja implementeringen av tillgänglig kunskap om LARO, samt att ansvara för att det genomförs en 
regelbunden uppföljning av LARO. Syftet med uppdraget ska vara att öka tillgängligheten till 
behandlingen samtidigt som risken för vidareförmedling från patienter till personer utanför 
programmen minimeras. Myndighetens uppdrag ska också omfatta en utredning av om detta syfte 
kan uppnås genom att fler läkarspecialiteter tillåts ordinera LARO, samtidigt som det ställs krav på 
alla som ordinerar att med viss regelbundenhet genomgå särskilda kompetenshöjande åtgärder. 

10.2.1 Ökad tillgång till och mindre vidareförmedling från LARO-behandling 

Förslag : Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ändras så att det blir obligatoriskt för 
regionerna att bedriva sådan verksamhet och så att syftet blir vidare än i dag och även omfattar att 
främja psykisk och fysisk hälsa. Bestämmelsen att verksamheterna ska bedrivas så att den enskilde 
motiveras till vård och behandling tas bort. Begreppet personer som missbrukar narkotika byts ut 
mot personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Det ska finnas en skyldighet att planera 
sprututbytesverksamheten utifrån behovet hos målgruppen. Syftet är att öka utbudet av 
lågtröskelverksamheter som kan erbjuda flera skademinimerande och hälsofrämjande insatser 
samtidigt. Vidare föreslår utredningen att tillståndskravet och bosättningskravet tas bort. 

11.4.4 Kompetenser 

Regioner och kommuner har möjligheter att själva anpassa vilka yrkeskategorier som arbetar i 
verksamheten men verksamhetens syfte förutsätter att arbetet sker multiprofessionellt utifrån både 
hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. 

11.5 Verksamhetens målgrupp 

Förslag: Verksamhetens målgrupp är personer som har behov av både hälso- och sjukvård- och 
socialtjänstinsatser på grund av en psykisk funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt 
med särskild samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genomföras. 

11.11 Utökad möjlighet till kommunal samverkan 

Förslag: En bestämmelse införs i lagen om en samordnad vård- och stödverksamhet som innebär att 
en kommun eller region får träffa avtal om att en uppgift, som omfattas av den samordnade vård-
och stödverksamhetens uppdrag, helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annan 
region. 

Genom ett sådant avtal får en kommun eller region utföra uppgifter åt en annan region eller 
kommun utan hinder av vad som anges i 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) angående att 



               
                

                 
               
 

      

                
 

   

           
             

 

       

             
            

              
           

   

        

          

       

          

      

            
              

               
      

        

   

   

        

       

     

      

               
     

kommuner och regioner inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan 
kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. Kommuner och regioner får vidare 
komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller regionen att besluta på 
kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (extern 
delegering). 

11.13 Avtal om verksamhetens bedrivande 

Förslag: Regionen och kommunerna i länet ska sluta avtal om formen för samverkan, budget och om 
verksamhet 

11.14 Bemyndigande 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om kostnader, budget, uppföljning och övriga bestämmelser som behövs till skydd för 
enskilda. 

15.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Bedömning: Förslaget om en samordnad vård- och stödverksamheten har en påverkan på den 
kommunala självstyrelsen som dock bedöms vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte. 
Ytterligare några förslag påverkar den kommunala självstyrelsen, dock i mindre grad och vi bedömer 
att även de förslagen är proportionerliga i förhållande till sitt syfte. 

15.8 Ekonomiska konsekvenser 

Statens kostnader för förslagen består av tre delar 

▪ Kostnader för nya åtaganden (obligatorisk sprutbyte och slopad patientavgift), 

▪ uppdrag eller liknande till myndigheter, och 

▪ stimulansbidrag för införande av förslagen till region och kommuner. 

Ekonomiska beräkningar och överförbara kostnader 

Enligt utredningens (sid 581-585) beräkningar uppgick de samlade kostnaderna för hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten för missbruk och beroende för 2020 till knappt 13,8 miljarder, fördelat 
på ca 8,4 miljarder för kommunerna och 5,4 miljarder för regionerna. Underlag för beräkningarna har 
varit kommunernas och regionernas räkenskapssammandrag. 

Kommunens kostnader delas in i fem olika delområden: 

1. institutionsvård, 

2. familjehemsvård, 

3. öppna insatser, bistånd som avser boende, 

4. öppna insatser, individuellt behovsprövade insatser, 

5. öppna insatser, övriga insatser. 

Regionernas kostnader ökar och kommunernas minskar 

De kostnadsområden som är av intresse för eventuell överföring till regionerna är 1. institutionsvård 
och 4. öppna behovsprövade insatser. 



                 
               

               
  

       

                
            

        

       

               
     

              
 

           

För delområde 1. bedömdes kostnaden för 2020 vara ca. 2,6 miljarder kronor och för område 4. drygt 
1,2 miljarder. Av kostnaden för område 4. bedömde utredningen att 40 % utgjorde kostnad för 
behandling för skadligt bruk och beroende som framgent föreslås bli ett ansvar för regionen och 
således överförbar 

Sammantaget när det gäller eventuellt överförbara kostnader 

▪ 40 % av kostnaden för de behovsprövade insatserna i öppenvård kan behöva föras över till 
regionerna (drygt 510 miljoner) plus 10-30 % (750 miljoner-1,3 miljarder) av institutionsvården 
beroende på vilket alternativ man utgår från. 

▪ Totalt överförbara kostnader: 1,2-1,8 miljarder kronor. 

▪ Beräkningarna är osäkra och kostnadsfördelningen ser olika ut i landet vilket talar för skatteväxling 
på lokal och regional nivå. 

▪ Samtidigt är det förhållandevis låga belopp som beräknas som överförbara vilket talar emot 
skatteväxling. 

▪ Obligatorisk sprututbyte och slopad patientavgift är nya åtaganden som aktualiserar 
finansieringsprincipen. 
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Sammanfattning 

Vi anser att det behövs en genomgripande reform av samhällets insat-
ser till personer med samsjuklighet som också förutsätter ett föränd-
rat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt 
bruk eller beroende. Syftet med vårt uppdrag är att lämna förslag som 
bidrar till att insatserna till målgruppen blir mer samordnade, behovs-
anpassade och personcentrerade1. Vi anser att detta även ska vara 
syftet med den reform vi föreslår. Reformen som ska bidra till ökad 
samordning, behovsanpassning och personcentrering består av tio 
bärande delar: 

1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar 
för regionernas hälso- och sjukvård. 

2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 
behandling för andra psykiatriska tillstånd. 

3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främ-
jar fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan 
verksamhet. 

4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett själv-
ständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara 
ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten. 

5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem 
för vård eller boende (HVB). 

6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samord-
ningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso-
och sjukvård och socialtjänst. 

1 I direktiven används begreppet patientcentrerade men vi bedömer begreppet personcentre-
rade som mera relevant. Vad vi avser med begreppet framgår av kapitel 1 och 13. 
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Sammanfattning SOU 2021:93 

7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med sam-
sjuklighet. 

8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigma-
tisering ska bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörig-
organisationer. 

9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och bero-
ende ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med per-
soner med samsjuklighet och anhöriga. 

10.En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjuk-
vården ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska 
utformas. Utformningen ska ske utifrån den analys vi presenterar 
i det här betänkandet. 

Nedan följer en sammanfattning av hur vi arbetat, hur målgruppen 
ser ut samt av bedömningar och förslag. Vi använder genomgående 
begreppen skadligt bruk eller beroende och inte missbruk, om vi inte 
citerar lagtext, förarbeten eller andra texter. Vi lämnar också förslag 
som innebär att begreppen skadligt bruk och beroende förs in i hälso-
och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen med tillhörande författningar. 

Om uppdraget och dess genomförande 

Vår ambition har varit att förslagen ska tas fram genom aktivt del-
tagande av personer med samsjuklighet, anhöriga och personer som 
arbetar i, styr och leder verksamheter som riktar sig till målgruppen. 
Inledningsvis samlade vi in erfarenheter och kunskaper från perso-
ner med samsjuklighet och anhöriga. Det gjorde vi genom tre work-
shops, och genom ett femtiotal intervjuer och dialoger med personer 
med sådana erfarenheter. Detta resulterade i ett antal målbilder för 
samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Vi tog också fram 
underlag till våra bedömningar och förslag genom att sammanställa 
och analysera tidigare utredningar och rapporter, och genom att jäm-
föra svenska förhållanden med några andra länder. Vi har i enkäter 
ställt frågor till samtliga regioner, kommuner och HVB-verksamheter 
om insatsernas innehåll, organisation och kostnader. Vi har också haft 
en omfattande dialog med företrädare för regioner, kommuner, privata 
aktörer och andra berörda. 
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SOU 2021:93 Sammanfattning 

Vi har tillämpat ett öppet arbetssätt där vi löpande har beskrivit 
inriktningen på våra förslag, och bearbetat dem utifrån inkomna 
synpunkter. Vi har också prövat dem i den miljö där de ska tillämpas 
genom workshops och intervjuer med företrädare för regioner, kom-
muner, privata aktörer, personer med samsjuklighet och anhöriga. 
Våra analyser, bedömningar och förslag har dessutom löpande stämts 
av med den expertgrupp som utsetts av regeringen, och med den 
vetenskapliga referensgrupp som vi själva initierat. 

Personer med samsjuklighet – vilka 
är de och hur är deras levnadsförhållanden? 

Socialstyrelsens rapportering visar att en majoritet av de personer 
som får vård på grund av skadligt bruk eller beroende också har vårdats 
för en annan psykiatrisk diagnos, och därför kan beskrivas ha en sam-
sjuklighet. Det är en heterogen målgrupp. Vissa har endast behov av 
behandling av de psykiatriska tillstånden inklusive skadligt bruk och 
beroende, medan andra också har omfattande behov av sociala insat-
ser. Det är en grupp som generellt har dålig hälsa och stor över-
dödlighet. Andelen personer som har begått eller varit utsatt för brott 
är högre bland personer med samsjuklighet än i befolkningen i övrigt. 
Särskilt bland kvinnor är det vanligt med erfarenheter av övergrepp 
och andra trauman. 

Målbilder för samhällets insatser 

Nedan listas de målbilder som vi har tagit fram tillsammans med 
personer med samsjuklighet och anhöriga. Vi bedömer att dessa mål-
bilder bör användas för att visa vad samhällets insatser till målgrup-
pen ska uppnå. 

• Tidig hjälp för psykisk ohälsa och skadligt bruk. 

• Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i kontakt med och som 
är tillgänglig när jag behöver den. 

• Tillgång till fungerande behandling och möjlighet att välja utifrån 
det som passar mig. 

• Stöd och vård som hänger ihop som en helhet. 
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Sammanfattning SOU 2021:93 

• Inte bli utestängd från stöd och vård och få hjälp med både 
beroende och psykisk ohälsa. 

• Bli lyssnad på, få förståelse och bli behandlad med samma respekt 
som andra. 

• Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min situation och ha 
inflytande över min vård och omsorg. 

• En fungerande vardag och ett meningsfullt sammanhang. 

• En person som jag kan lita på och som följer med i hela processen. 

• Att vården och omsorgen lyssnar på, involverar och ger stöd till 
mitt nätverk. 

Styrningen inom området 

Vi har övergripande analyserat statens, regionernas och kommuner-
nas styrning av insatser som ges till målgruppen. Analysen bygger 
dels på organisationsforskning som bedömts relevant, dels på de work-
shops vi genomfört med ledningspersoner i regioner och kommuner. 
Vår slutsats är att styrformer, kultur och policys inom samsjuklig-
hetsområdet behöver utgå från behov, resurser och beteenden hos per-
soner med samsjuklighet och anhöriga, ge professionellt handlings-
utrymme och premiera samarbete. 

Regionernas hälso- och sjukvård ska behandla skadligt 
bruk och beroende 

Vi föreslår att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all 
behandling av skadligt bruk och beroende, och att det ska framgå av 
hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med förtydligandet av hälso- och 
sjukvårdens ansvar är främst att skapa förutsättningar för att hålla 
ihop behandlingen av alla psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk 
och beroende, oavsett om behandlingen sker med läkemedel, psyko-
logiska, psykosociala eller andra behandlingsmetoder. Vårt förslag att 
samla behandlingen hos en huvudman ligger i linje med hur ansvars-
fördelningen ser ut i de flesta andra länder. 
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SOU 2021:93 Sammanfattning 

Behandlingen ska samordnas med behandling av andra 
psykiatriska tillstånd 

Utifrån de dialoger som vi fört med olika aktörer och utifrån tidigare 
utredningar inom området konstaterar vi att det är vanligt att per-
soner med skadligt bruk och beroende inte får tillgång till den psy-
kiatriska behandling som de har behov av. Detta beror inte bara på 
hur huvudmannaskapet är fördelat, utan också på resurser, kompetens, 
arbetssätt och kultur inom hälso- och sjukvården. Vi föreslår därför 
att det ska framgå av hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen att 
behandlingen av skadligt bruk eller beroende ska samordnas med be-
handling av andra psykiatriska tillstånd. 

Angeläget med somatisk vård, suicidprevention 
och insatser som främjar hälsa 

Den somatiska hälsan är kraftigt nedsatt och överdödligheten stor 
hos personer med samsjuklighet, jämfört med befolkningen i övrigt. 
Vi konstaterar därför att hälso- och sjukvården måste uppmärksamma 
somatisk ohälsa hos personer med samsjuklighet. Både psykiatriska 
och somatiska insatser bör ingå i en individuell plan och samordnas 
av en fast vårdkontakt som verkar för att vårdbehoven på båda 
områdena samordnas. Vi bedömer också att fast läkarkontakt i primär-
vården kan ge förutsättningar för ett samlat medicinskt ansvar för 
både psykiatriska och somatiska vårdbehov. Personer med psykiska 
sjukdomar inklusive personer med skadligt bruk och beroende bör 
också uppmärksammas som en högriskgrupp för ohälsosamma lev-
nadsvanor i regionernas planering av det sjukdomsförebyggande arbe-
tet. Även risken för suicid hos personer med samsjuklighet måste upp-
märksammas. Det görs genom att tillgången till adekvat behandling 
för psykiatrisk sjuklighet ökar, samt genom ökad kunskap om suicid 
hos personer som möter personer med samsjuklighet. 
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Sammanfattning SOU 2021:93 

Särskilda insatser till personer som har ett skadligt bruk 
eller beroende av narkotika 

Vi konstaterar att LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioid-
beroende) har god effekt för tillfrisknande och minskad dödlighet 
hos målgruppen för behandlingen, och att den rekommenderas i natio-
nella riktlinjer. Samtidigt innebär den risker, särskilt för personer 
som inte finns i behandling men får tillgång till preparaten genom 
vidareförmedling. Vi föreslår därför ett uppdrag till Socialstyrelsen 
inriktat på kunskapsstöd, uppföljning och viss utredning. Syftet med 
uppdraget ska vara att bidra till att tillgängligheten till behandlingen 
ökar, samtidigt som vidareförmedling från programmen minskar. 

Vi gör också bedömningen att sprututbytesverksamheterna når per-
soner som har ett skadligt bruk eller beroende av narkotika bättre än 
övrig hälso- och sjukvård. Detta är av stor vikt eftersom målgruppen 
har väsentligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt och en hög över-
dödlighet. Sprututbytesverksamheterna erbjuder viktiga insatser både 
genom att reducera skadorna av narkotikaanvändningen och genom 
att behandla vissa sjukdomar eller förmedla kontakt med andra vård-
givare. Utbudet av sprututbytesverksamhet är lägre i Sverige än i 
övriga nordiska och några anglosaxiska länder som vi jämfört med. Vi 
föreslår därför att sprututbytesverksamheter måste erbjudas av alla 
regioner och att de utvecklas till lågtröskelverksamheter som främjar 
psykisk och fysisk hälsa genom sprututbyte och till exempel vissa 
somatiska insatser, stöd till sexuell och reproduktiv hälsa, förmedling 
av kontakt med psykiatri och socialtjänst, utdelande av och utbildning 
om naloxon, hälsorådgivning och varningar för farliga preparat i om-
lopp. 

Därutöver gör vi bedömningen att det bör genomföras ett försök 
med en lågtröskelverksamhet i form av en hälsocentral med brukar-
rum där narkotika kan intas på ett säkert sätt, samtidigt som till 
exempel viss somatisk vård, kontakt med psykiatri och socialtjänst, 
naloxon och hälsorådgivning tillhandahålls. Vi gör också bedöm-
ningen att kriminaliseringen av eget bruk av narkotika bör utredas 
och att det inom ramen för ett sådant uppdrag bör belysas hur kri-
minaliseringen påverkar möjligheten för personer med samsjuklighet, 
och övriga personer med skadligt bruk eller beroende, att få en sam-
ordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg. 
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Socialtjänstens uppdrag inriktas på fyra områden 

Socialtjänstens uppdrag när det gäller personer med skadligt bruk eller 
beroende ska enligt vårt förslag kvarstå och förtydligas för följande 
huvudsakliga områden: 

1. Kartläggning av levnadsförhållanden, uppsökande verksamhet, in-
formation om och förmedling till samhällets stöd och annat före-
byggande arbete för att motverka skadligt bruk och beroende. 

2. Sociala stödinsatser för försörjning, boende, sysselsättning, trygg-
het och sociala sammanhang, med fokus på att stärka den enskil-
des resurser, funktionsförmåga och möjligheter till självständigt 
liv. 

3. Stöd till anhöriga. 

4. Insatser för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga 
förhållanden. 

Vi bedömer att det sociala arbetet gynnas av en sådan renodling som 
vi föreslår. Det kan bland annat underlätta resursfördelning och kom-
petensförsörjning. Ett tydligare fokus på den typ av insatser vi beskri-
ver ovan kan också öka behovet av och stimulera till mer forskning om 
sådana insatser. Det kan även öka motivationen att förbättra upp-
följningen av insatserna, vilket kan ligga till grund för systematiserad 
beprövad erfarenhet kring nyttan av olika typer av insatser, och där-
med stärka förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. 

Regionerna får ett förtydligat ansvar för hälso-
och sjukvårdsinsatser på HVB 

Utifrån uppgifter som framkommit i enkätsvar från kommuner och 
HVB-hem, och genom intervjuer med kommuner om placering på 
och upphandling av sådana hem, drar vi slutsatsen att hemmen både 
idag och med en ny ansvarsfördelning främst tillhandahåller social-
tjänstinsatser. Socialtjänsten ska därför ha fortsatt ansvar för placer-
ing på hem för vård eller boende (HVB) både för barn och för vuxna, 
men definitionen av HVB i socialtjänstförordningen anpassas till vårt 
förslag om socialtjänstens uppdrag. Vi konstaterar dock att det är av 
avgörande betydelse att den enskilde får sitt hälso- och sjukvårdsbehov 
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tillgodosett under placeringen och att detta inte sker i tillräcklig grad 
i dag. Därför ska regionens ansvar för sådana insatser, vilket med vårt 
förslag även inkluderar behandling för skadligt bruk eller beroende, 
förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Om regio-
nen inte planerar och tar ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
genomförs under placeringen inträder betalningsansvar enligt en scha-
blon. Regionernas ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser gäller dock 
inte för sådana hem som bedrivs av Statens Institutionsstyrelse. Skä-
let är att vi bedömer att förändringar av ansvarsförhållanden inom den 
verksamheten kan få konsekvenser för rättssäkerhet och samhälls-
skydd och därför bör utredas i särskild ordning. 

Samordnad vård- och stödverksamhet 
för dem med störst behov 

Vi föreslår att det blir obligatoriskt för kommuner och regioner att 
gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för en 
avgränsad målgrupp med särskilt stora samordningsbehov och bris-
tande förmåga att själv samordna insatser. Med samordnad vård- och 
stödverksamhet menas en gemensam verksamhet där olika professio-
ner från båda huvudmännen jobbar tillsammans. Syftet med verksam-
heten är att främja deltagarnas hälsa, trygghet och levnadsvillkor 
genom samordnade och kontinuerliga vård- och stödinsatser som 
utgår från personens individuella mål, behov, resurser och sociala 
sammanhang. 

Verksamheten ska bedriva uppsökande arbete, utföra hälso- och 
sjukvårds- och socialtjänstinsatser samt samordna insatser. I samord-
ning ingår att deltagarna tilldelas en vård- och stödsamordnare som 
ansvarar för att det upprättas en individuell plan och att de insatser 
som den enskilde behöver planeras och genomförs. 

Verksamhetens målgrupp är personer som har behov av både 
socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsinsatser på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning av sådan art att det är nödvändigt med särskild 
samordning under längre tid för att insatserna ska kunna genom-
föras. Främst är det personer vars funktionsförmåga är nedsatt av 
psykisk sjukdom, skadligt bruk och beroende, och som är i behov av 
intensiva och samordnade insatser för att upprätthålla liv, hälsa, 
boende och sysselsättning. Det handlar om personer som inte tar 
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emot insatser i ordinarie strukturer, där ofta många insatser i öppen-
och slutenvård prövats och där samordningsverktyg som SIP eller 
fast vårdkontakt inte är tillräckligt. Verksamheten ska regleras i en 
ny särskild lag. 

Fokus på kompetensförsörjningen är nödvändigt 

Vi konstaterar att bristen på personal med rätt kompetens begränsar 
huvudmännens förutsättningar att säkerställa en god och jämlik 
sjukvård och insatser med god kvalitet inom socialtjänsten. Exem-
pelvis påverkas väntetider och samverkan mellan huvudmännen när 
utredningar eller behandlingar inte kan genomföras eftersom det 
saknas personal med kompetens för uppgiften. Samordnade och 
långsiktiga insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen är 
också nödvändigt för att den reform vi föreslår ska få önskat resultat. 
Initiativ på området behöver tas så snart det har fattats beslut om att 
genomföra våra förslag. Det är varje aktörs ansvar att samordna sina 
insatser med andras och bidra till att det sker ett nödvändigt sam-
arbete inom området. Det gäller lärosätena, arbetsgivarna och statliga 
myndigheter. 

Förbättrad statistik och uppföljning från brukares 
perspektiv 

Dagens uppföljning av vården och omsorgen för personer med sam-
sjuklighet har stora brister och saknar de mest grundläggande upp-
gifter som behövs för att beskriva vården på nationell nivå. Det går 
inte att säga hur många personer som får insatser, vilka insatser som 
erbjuds eller vad insatserna ger för resultat. Förutsättningarna skiljer 
sig delvis åt när det gäller hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 
men sammantaget saknas det förutsättningar för att ge en samlad 
bild av innehållet i och resultatet av hälso- och sjukvårdens och social-
tjänstens insatser för personer med samsjuklighet. Både Socialstyrel-
sen och utredningen Framtidens socialtjänst har dock lämnat förslag 
som kan förbättra förutsättningarna, i form av ett utvidgat nationellt 
patientregister som inkluderar primärvården och en ny lag om social-
tjänstdataregister.. Vår bedömning är att dessa förslag bör genomföras. 
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Utöver förbättrad tillgång till grundläggande uppgifter om vården 
och omsorgen är det är också viktigt att uppföljningen belyser det 
som personer med samsjuklighet själva tycker är viktiga områden. Vi 
föreslår därför att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att ta 
fram en struktur för uppföljning som omfattar de målbilder vi har 
tagit fram tillsammans med personer med samsjuklighet och deras 
anhöriga. 

Förbättrad tillgång till personliga ombud 

Vi lämnar också ett förslag som syftar till att öka den enskildes 
möjlighet att få tillgång till ett oberoende stöd i kontakter med 
myndigheter och med vården. Det ska ske genom att personer med 
psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk eller beroende 
i högre grad än idag får tillgång till ett personligt ombud, att de medel 
som avsätts till personligt ombud ökar och att samarbetet mellan 
personligt ombud och civilsamhället förstärks. 

Ökat brukarinflytande och minskad stigmatisering 

Flera av våra förslag understryker vikten av att den enskilde har infly-
tande över de insatser om ges och att insatserna utgår från personens 
behov, resurser och individuella mål. Detta är särskilt tydligt när det 
gäller förslaget om en samordnad vård- och stödverksamhet. Men vi 
bedömer också att det, utöver de långsiktiga strukturförändringarna 
som vi anser ska genomföras, krävs särskilda insatser för att på-
skynda och förstärka ett ökat inflytande för personer med samsjuk-
lighet och anhöriga. Vi föreslår därför ett nationellt program för ökat 
kollektivt inflytande för och minskad stigmatisering av personer med 
samsjuklighet. 

En gemensam tvångslag 

Vi har i enlighet med våra direktiv analyserat för- och nackdelar med 
en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke 
enligt LVM och LPT. Utifrån den analysen konstaterar vi att tvångs-
vård på grund av skadligt bruk och beroende bör vara en fråga för 
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hälso- och sjukvården och att fördelarna med att reglera detta i LPT 
överväger nackdelarna. Samsjuklighetsutredningen fick genom reger-
ingsbeslut den 28 oktober 2021 ett tilläggsdirektiv att lämna förslag 
utifrån den analys av tvångsvårdslagstiftningen som vi gjort detta 
betänkande. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023. 

Stöd till införande och uppföljning 

Införandet av förslagen ska genomföras så att huvudmännen och 
berörda myndigheter ges förutsättningar att planera förändringarna 
i uppdragen och ha möjlighet att vidta nödvändiga utvecklingsinsat-
ser gemensamt och var för sig. Därför föreslår vi att det ska gå två år 
mellan beslut och ikraftträdande. Stimulansmedel föreslås utgå två 
år innan och tre år efter ikraftträdandet. Vi föreslår att våra förslag 
träder i kraft 1 januari 2025, inklusive de förslag som tas fram inom 
ramen för tilläggsdirektivet om tvångsvård. Staten ska ingå en överens-
kommelse med SKR om implementeringsstöd till regioner och kom-
muner. När det gäller den samordnade vård- och stödverksamheten 
kan det krävas särskilda insatser för att utveckla ett gemensamt arbets-
sätt som inte tidigare praktiserats i hälso- och sjukvård och social-
tjänst. Med stöd av erfarenheterna från vårt eget arbetssätt anser vi att 
verksamheterna med fördel kan utvecklas genom användarbaserad 
tjänstedesign där medarbetare, patienter, brukare och anhöriga gemen-
samt skapar och testar verksamheten. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys föreslås få i uppdrag att följa upp reformen, samt att 
initiera en oberoende vetenskaplig utvärdering av den samordnade 
vård- och stödverksamheten. 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-04-11 SN/2022:73 

socialnämnden 

Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg -svar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel 
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2022-03-16 översända Medborgarförslag – Tillsätta 
utredning hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg till socialnämnden för 
besvarande. 

Socialförvaltningen har, tillsammans med personalavdelningen, skrivit ett svar gällande 
språkkunskaper inom vård och omsorg. I svaret framgår att språkstärkande insatser, som 
Språkombudsutbildning, Språkutvecklingsprojekt, språkhandledare samt SVA-lärare finns i 
verksamheten. Verksamheten undersöker också tekniska lösningar som kan underlätta och främja 
språkutveckling hos medarbetare, till exempel genom en språk-app. 

Beslutsunderlag 
Svar på Medborgarförslag - Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och 
omsorg 
Minnesanteckningar angående medborgarförslag 
Medborgarförslag - - tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och 
omsorg 

Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
KF presidium 

Exp / 2022 

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



                                                     
 

 

  
 

 

  
 

  

 
 

   

    

              
              

           
            

             
             

        
           

           
         

   

             
           

    
      
         
         

            
            

         
       

        

            
        

        
          

      

         
         
              

          

Timrå Kommun
Socialförvaltningen

Timrå Kommun            
#11034

Socialförvaltningen 

2022-04-08 Ärendenummer 

Svar på medborgarförslag 

Svenska språket inom vården 

För yrken som kräver legitimation är goda kunskaper i det svenska språket ett krav 
för att få svensk legitimation och få arbeta inom svensk sjukvård. För de yrken 
inom hälso- och sjukvården som inte kräver legitimation finns inga formella 
språkkrav. Det är dock viktigt med goda språkkunskaper och förmåga att 
kommunicera såväl muntligt som skriftligt för att möta de äldres behov och kunna 
utföra arbetet på ett säkert sätt. För en väl fungerande verksamhet är skriftlig 
dokumentation och muntlig återkoppling en förutsättning. Samverkan med 
brukare anhöriga och andra yrkeskategorier är viktiga delar som måste fungera 
väl. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) finns rekommendationer om 
grundläggande kunskaper inom kommunikation som personal inom bl a 
äldreomsorg bör ha: 

– kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer och 
till olika individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta kunskapen 
i det praktiska arbetet 
– förmåga att kommunicera med närstående 
– förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper 
– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska 

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personalen har de kunskaper och 
kvalifikationer som krävs för att utföra yrket. Det innebär att vid varje 
nyrekrytering görs en individuell bedömning om språkkunskaperna är tillräckliga 
för anställning inom vård och omsorg. 

Språkutvecklingsprojekt för medarbetare med svenska som andra språk 

För att ytterligare stärka kunskaperna i svenska språket hos de anställda inom 
kommunens vård- och omsorgsverksamheter, genomförs språkstärkande satsningar. 

Via Omställningsfondens och Äldreomsorgslyftets medel har verksamheten under 
några år tillbaka arbetat med satsningar som är språkstärkande insatser. 
Språkutvecklingsprojektet ligger i Timrå kommuns projektportfölj. 

Språkombudsutbildning: har genomförts vid två tillfällen, den sista gruppen 
färdigställde sin utbildning under mars månad-2022. Språkombuden ska arbeta 
tillsammans med närmsta chef på enheten för att coacha medarbetare i behov av att 
stärka svenskan i tal och skrift samt inkluderingen på arbetsplatsen. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: info@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 
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Verksamheten startar en ny utbildningsgrupp språkombud under våren 2022. Dessa 
utbildningar köps av Sundsvalls kommun via Omställningsfonden. I utbildningen 
ingår 4 utbildningsblock och varvas med hemuppgifter. Cheferna för enheterna är 
även involverade i utbildningen. 

Yrkes/språkhandledare: ett arbete som startar på 50% officiellt den 1 maj 2022, 
men har redan börjat samarbeta med socialförvaltningens anställda SVA-lärare som 
beskrivs nedan. Denna tjänst som yrkes/språkhandledare ska vara alla språkombuds 
sammankallande och ska planera/organisera nätverksträffar. Yrkes- och 
språkhandledaren är involverad i språkutbildningen i svenska genom att 
tillsammans med SVA-läraren bygga vårdpedagogiska situationer så att svenskan 
byggs in på ett pragmatiskt vis – s.k. vårdsvenska. Denna tjänst finansieras av medel 
från Omställningsfonden. 

SVA lärare på 50% startade den 1 februari 2022 och 1 år framåt, medlen för detta 
kommer även de från Omställningsfonden. Läraren har byggt och organiserat 
vårdsvenska för ca 25 medarbetare som till största del består av medarbetare från 
vård och omsorg men även ca 5 personer från barn och utbildningsförvaltningens 
område deltar. Läraren har haft individuella möten med alla för att kartlägga ett 
nuläge och har därefter byggt pedagogiska grupper utifrån detta. Varje deltagare går 
4 timmar/varannan vecka och utbildningen sträcker sig över 1 år. Utbildningen är 
förlagd på Vuxenutbildningen i Timrå. Under och efter avslutad utbildning har 
läraren samtal tillsammans med medarbetare och chef för att tydliggöra vad och 
hur fortsatt språkutveckling ska ske. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett 
skriftligt omdöme att lägga till sitt CV. Medarbetarna studerar på arbetstid och 
lönekostnaden bekostas genom Äldreomsorgslyftet. 

Använda tekniska hjälpmedel i avseende att stärka 
språkkunskaper 

Precis som medborgarförslaget säger finns idag många möjligheter att använda 
olika tekniska hjälpmedel för att översätta/underlätta kommunikationen mellan 
människor. Inom vård- omsorgs verksamheter finns strikta regelverk gällande 
sekretess och delegationsordningar som reglerar vem som får göra vad och på vilket 
sätt. Det innebär bland annat att endast säkra system får användas för 
informationsöverföring och verksamheten måste kunna garantera att information 
inte lagras eller förmedlas vidare på fel sätt. Det i sig utgör ofta ett hinder för 
arbete enligt medborgarförslaget, men utöver det är även möjligheten till att kunna 
förstå och själv göra sig förstådd av stor vikt i det mänskliga mötet som sker mellan 
brukare/patient och vård- och omsorgsgivaren. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: soc@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 
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Arbetsgivaren försöker dock redan idag hitta tekniska lösningar som kan underlätta 
och främja språkutveckling hos medarbetarna genom produkter och tjänster som 
kan användas utanför den direkta brukar/patientkontakten och som inte riskerar 
att bryta mot exempelvis sekretesskravet. 

Språk-App: ett exempel som verksamheten undersöker nu är möjligheten att 
komplettera ovanstående språkutbildning i vårdsvenska med ett verktyg ifrån 
www.lingio.se. Här får medarbetaren tillgång till ett digitalt verktyg direkt i sin 
smartphone och en digital utbildning på 6 månader ska sedan genomföras i 
verktyget. 

Arbetsgivaren kan samtidigt via närmsta chef, följa medarbetarens arbete i verktyget 
och på så sätt stötta vid behov. Referenser har tagits från andra kommuner som 
jobbat med verktyget och bedömningarna har varit positiva. 

Postadress: 861 82 Timrå Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se 
Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: soc@timra.se 
Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04 
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Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 16 februari
2022, kl 13.00-14.00 

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), kf:s ordf 
Johanna Bergsten (S), kf:s 1:e v ordf 
Björn Hellquist (L) kf:s 2:e v ordf 
Annika Nyberg, kommunsekreterare 

7. Medborgarförslag – Starta upp fritidsbanken i Timrå kommun 

Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 

Övriga svarar Ja. 

8. Medborgarförslag – Arbeta med föreningslivet på ett tydligare sätt 

Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande. 

Övriga svarar Ja. 

9. Medborgarförslag – Bygg inte anslutningsvägar mot Höjdvägen 

Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Övriga svarar Ja. 

10. Medborgarförslag – Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom 
vård och omsorg 

Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande. 

Övriga svarar Ja. 

Vid anteckningarna 
Annika Nyberg 
Kommunsekreterare 

https://13.00-14.00


 

Datum Ärendenummer Sida 
2022-02-15 12:33 #11034 (1 2) 

Inskickat av: xx(Signerad) 

Medborgarförslag 

1. Förslag 

Beskrivning 
Beskriv kort ditt förslag. 

Inom vissa yrkesområden, bland annat inom vård och omsorg, talas det ofta om personalbrist. Denna personalbrist beror i sig på ett 
antal faktorer, däribland språkliga hinder. Samtidigt anser vissa att man bör skärpa kraven på kommunikativa färdigheter, vilket inte 
bara skulle missgynna den del av befolkningen som ännu inte behärskar svenska språket, utan också den del av befolkningen som 
är i behov av vård och omsorg då befintlig personal inte har tillräckliga resurser för att utföra ett kvalitativt arbete. 
Vi lever i Sverige 2022, och tempot i teknikutvecklingen ökar för var dag som går. De allra flesta har tillgång till smartphones både 
i yrkeslivet och privat, och därmed tillgång till oändligt många verktyg, däribland översättningsappar. 
Istället för att bygga barriärer och placera människor i utanförskap kan man välja att se alla de möjligheter vi som nation har. 
Vi har tagit emot flyktingar för att vi värnar om människan, och vi får aldrig glömma bort att det är just människor som kommit till 
oss. Människan vill också känna sig behövd. Vi har en unik möjlighet att bygga broar med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
Det ger oss möjlighet att förbättra kvaliten på vård och omsorg. 
Det ger oss möjlighet att sysselsätta fler människor. 
Det ger oss möjlighet att integrera nyanlända i samhället. 

Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar 
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex: 
Jag föreslår att...... 

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel skulle kunna nyttjas inom vård 
och omsorg. 

Presentation 
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet. 

Nej 

2. Personuppgifter 

Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr 
Timrå kommun Köpmangatan 14 www.timra.se 060-16 31 00 vx 212000-2395 
861 82 Timrå E-post Fax Bankgiro 

info@timra.se 060-16 31 05 5672-9387 

perull
Överstruket



                         

 

 

 

 

 

 

 

Datum Ärendenummer Inskickat av: xx(Signerad) Sida 
2022-02-15 12:33 #11034 2 2)( 

Ange dina personuppgifter 
En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger. 

För- och efternamn 

Adress Postnummer och ort 
xx xx 

Telefon E-postadress 
xxxxxxx xx 

Mobiltelefon 
xxxxxxx 

Notifieringar 
E-post 

Samtycke 

Personuppgifter som behandlas 

Namn 
Adress 
E-postadress 
Personnummer 
Telefonnummer 
Mobilnummer 
IP-nummer 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna 
handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats. 
Laglig grund för behandlingen 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke 
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras 

Lagringstid 

För evigt 

Övriga upplysningar 
Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på  kommunens 
webbplats. 
Personuppgiftsansvarig 
Kommunstyrelsen 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter 

Signering 
Följande parter har signerat detta ärende. 
Namn: xx 
Person ID: xx 
Datum: 2022-02-15 12:33 
Signerad checksumma: xx 

Postadress Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr 
Timrå kommun Köpmangatan 14 www.timra.se 060-16 31 00 vx 212000-2395 
861 82 Timrå E-post Fax Bankgiro 

info@timra.se 060-16 31 05 5672-9387 

http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html
http://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr.4.714dad16d46439ef922af.html


 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

    
 
 

   
        

   
 

 
          
          

 
             

           
 

 
                 

      
 

 
    

        
 

  
 

 
           

 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-03-28 SN/2022:103 

socialnämnden 

Taxa för Hemservice -upphävande 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige upphäva Taxa för 
Hemservice med tillämpningsanvisningar. 

Ärendet 
Taxa gällande avgift för Hemservice med tillämpningsanvisningar fastställdes av kommunfullmäktige 
enligt socialnämndens förslag att gälla från den 1 december 2020. 

Socialnämnden begärde under 2021 in en utredning av Hemservice uppdrag och beslutade i 
september 2021 att avsluta säljverksamheten Hemservice, med snöskottning och gräsklippning till 
privatpersoner. 

Det finns inget behov av en taxa för avgifter gällande tjänster som inte längre utförs inom kommunal 
verksamhet. Gällande taxa bör därför upphävas. 

Beslutsunderlag 
SN 2022-04-26 § 123 
Taxa för Hemservice, FS nr S 28 d 

Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 

Exp / 2022 

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



 
 

  
  

 
 

  

  
   

 
 

 
  

         
 

              
      

 
 

    
 

                
          

 
   

   
   

 
 

   
   

 
  
 

 
          

1 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2021-09-14 

§ 123 
Hemservice - utredning
SN/2021:69 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

1. Avsluta säljverksamheten Hemservice, med snöskottning och gräsklippning till 
privatpersoner. 

2. Behålla verksamheten som en intern kommunal verksamhet med ett arbetssätt som svarar upp 
mot processen till egen hållbar försörjning. 

Ärendet 
Utredning av Hemservice uppdrag. 

Efter förändringar i verksamheten har det visat sig svårt att utföra samma service till medborgare som 
tidigare. Socialnämnden har begärt in en utredning av Hemservice uppdrag. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2021-03-16 § 36 
SN/2021-05-19 § 78 

Beslutsunderlag 
Hemservice – utredning 
Konkurrensverket rapport 2020:2 

Protokollsutdrag till 
Verksamhetschef 

Exp / 2021 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



       
 
 

 
 

     

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

  

   
   

 

  
   

  
  
   
  
  

  

 
  

 
 

 

   
  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING Nr S 28 d 1 (1) 

Taxa för Hemservice med tillämpningsanvisningar 

Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 190 

Gäller från och med den 1 december 2020 och index regleras enligt KPI fr.o.m. 
2022. 

I Socialförvaltningens Enhet för rehabilitering och utveckling ingår 
Hemservicegruppen. Arbetsuppgifter för Hemservice är, bland annat, att utföra 
snöskottning och gräsklippning åt den enskilde medborgaren. Tjänsten är inte 
biståndsbedömd, utan söks via ansökningsblankett direkt till verksamheten, där 
arbetsledare och enhetschef prioriterar utifrån nedanstående kriterier samt antal 
sökande. Enhetschef äger rätten att säga nej till ansökan ifall ansökningar överstiger 
vad verksamheten klarar av att leverera. 

Kriterier för att kunna ansöka om denna service är att individen ska vara: 

• Folkbokförd på adressen där tjänsten ska utföras i Timrå Kommun. 
• Över 75 år och/eller ha en fysisk funktionsnedsättning och ingen annan finns 

i hushållet som kan utföra sysslorna. 

Ansökningsförfarande 
• Den enskilde ansöker, på särskild ansökningsblankett, inför varje vinter- och 

sommarsäsong. 
• Ansökan inkommer till enheten 
• Ansökan behandlas av administrativ personal 
• Ansökan godkänns eller nekas 
• Den enskilde meddelas skriftligt 

Uppsägningsregler
Tjänsten upphör automatiskt efter varje säsong. Den enskilde kan säga upp tjänsten 
med omedelbar verkan. Arbetsledare kan säga upp åtagandet under säsong om 
uppgifter framkommer om förändringar i hushållet. 

Avgift
Avgift beräknas utifrån antal tillfällen som den enskilde anlitar hemservicegruppen. 
Fast avgift per tillfälle oavsett antal timmar. 

• För tjänsten snöskottning och sandning: 250 kronor inkl. moms per tillfälle 
• För tjänsten gräsklippning och trimning: 250 kronor inkl. moms per tillfälle 

Avgift för utförda tjänster debiteras den enskilde i kvartalsvis i efterskott. 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
            

   
 

 
              

              
             

   
 

   
   

 
  
 

 
           

 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-04 SN/2022:108 

socialnämnden 

Plan för ledamöters och ersättares verksamhetsbesök 

Förslag till beslut 
Socialnämnden avslutar uppdraget gällande plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 
för denna mandatperiod. 

Ärendet 
Socialnämnden beslutade år 2020 om en plan för ledamöter och ersättares besök av verksamheter 
2020-2021. På grund av covid-19 pandemin har planen skjutits fram i tid. Förvaltningschef föreslår 
att uppdraget gällande besök av verksamheter 2020-2021 avslutas. Ny plan kan föreslås under 
kommande ny mandatperiod. 

Ärendets tidigare behandling 
SN/2020-02-18 § 15 

Protokollsutdrag till 
Förvaltningschef 

Exp / 2022 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

    
 
 

   
        

 
 

             
             

 
 

             
                 

         
 

          
 

 
      

    
 

  
 

 
 

           
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-03-02 SN/2022:29 

socialnämnden 

Revisionsrapport Grundläggande granskning -svar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar för överlämning till revisionen. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. Svarstid är förlängd till den 2 maj 2022. 

Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden 
Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 

Exp / 2022 

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



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

    
 
 
 
 
 

       

 

           

  

             
 

             
              

         

             
    

  

          
    

                    
                   

 

             
               

  

            
             
           

  

1 

socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Sara Grape Junkka 2022-04-12 SN/2022:29 

KPMG, Lena Medin 

Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning – Socialnämnden 

Bakgrund 

KPMG har i sin rapport dragit följande slutsatser och rekommenderar följande: 

Att socialnämnden: 

- Ser över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 
3.1 

- Säkerställer att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska effekter av 
åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans, se avsnitt 3.2 

- Förstärker arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 

Med bakgrund i ovanstående lämnar socialnämnden därför sina synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten. 

Socialnämndens synpunkter 

1 Ser över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges 
mål, se avsnitt 3.1 

Svar: Syftet med den nya styrningen är att styra på effekt ute i våra verksamheter – då kan vi inte 
formulera mått som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det ska gå åt rätt 
håll. 

Arbetet med att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys kommer att fortsätta under 2022. 
Det finns förutsättningar att på bättre sätt bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas 
av revisorerna. 

Timrå kommuns verksamhetscontrollers har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur 
nämndernas verksamhetsplaner med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till 
fullmäktiges verksamhetsplan och budget, arbetet pågår under 2022 inför verksamhetsplan och 
budget 2023. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

            
             

   

             
            

          
        

             
          

              
          

             
            

          
        

  

               
              

            
     

            
            

           

              
             

            
             

                
        

        

            
             

     

2 

socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Sara Grape Junkka 2022-04-12 SN/2022:29 

2 Säkerställer att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska 
effekter av åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans, 
se avsnitt 3.2 

Svar: Socialnämnden håller med revisionens synpunkt om att en långsiktig hållbar ekonomi för 
alla verksamheter är av vikt. Ekonomin följs månadsvis och redovisas på varje 
nämndssammanträde. Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att vara återhållsam med 
kostnader samt fortsätta arbetet med ständiga förbättringar. 

Socialnämndens verksamheter har varit starkt påverkade av pandemin och för att följa de 
ekonomiska konsekvenserna har förvaltningen identifierat och särredovisat kostnader kopplat till 
Covid – 19 under 2021 och fortsätter med det löpande. I samband med delårsrapportering 
redovisades för socialnämnden en kraftigt försämrad ekonomisk prognos. Försämringen berodde 
på kostnader kopplat till hanteringen av Covid samt till volymökningar kopplat till placeringar 
barn och unga, vuxna och LSS. Dessa volymökningar var ej kända vid 
fyramånadersuppföljningen. På grund av de ovan nämnda ändrade förutsättningarna äskade 
socialnämnden medel från kommunfullmäktige. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige avslog 
begäran. 

I samband med beslut om verksamhetsplan och budget inför 2022 i oktober 2021 beslutades om 
besparingar på 10.4 mnkr kr inför 2022 utifrån den ramtilldelning som socialnämnden fått inför 
2022. Socialnämnden uppdrog även till förvaltningen att utreda hemtjänsten och arbete med 
demens inom särskilt boende. 

Volymökningarna som tillkom under 2021 har inte avmattats, utan ligger konstant. Förvaltningen 
presenterade 16 mars för socialnämnden en ekonomisk prognos kopplat till volymökningarna och 
utifrån det har socialnämnden äskat medel på 11 kr från kommunfullmäktige. 

Påverkan på vårdnära verksamheter på grund av pandemin och dess effekter ligger också kvar. 
Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att utreda pandemins effekter på vårdnära arbete, det så 
kallade nya normala. Utredningen med ekonomisk kalkyl redovisades för socialnämnden 16 mars 
och utifrån det har socialnämnden äskat medel på 10,6 mnkr från kommunfullmäktige. 

Socialnämnden avser att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att ha en budget i balans, 
både på kort och på lång sikt. 

Förstärker arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 

Svar: Inför internkontroll 2022 som beslutades av socialnämnden i december 2021 har 
socialnämnden sett över risk- och väsentlighetsanalysen. Ett nytt område har lagts in utifrån 
erfarenhet från pandemin; basala hygienrutiner. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

               
            

       

               
           

            
            

       

3 

socialförvaltningen 
Handläggare Datum Diarienummer 
Sara Grape Junkka 2022-04-12 SN/2022:29 

I planen kvarstår från tidigare år: hot och våld, felaktiga utbetalningar samt otillbörlig åtkomst av 
enskilda ärenden/uppgifter. Nya kontrollpunkter i plan 2022 är: IT-haveri (fel på mobilnät, 
strömavbrott) samt GDPR, brister i informationssäkerhet. 

De punkter i interkontrollplanen 2021 som ej var färdigställda i juni var klara i december. 
Kompetensförsörjningsplaner finns inom alla tre verksamhetsområden och hot och våldsplanen är 
uppdaterad per verksamhetsområde. Kvar är fortfarande att kommunicera hot- och våldsplanen i 
alla verksamheter. Kommuniceringen har inte skett då flera av verksamheterna inte kunnat 
genomföra arbetsplatsträffar som vanligt på grund av pandemin. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163153 



Timrå kommun 
Socialnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunstyrelsen 

2022-01-11 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning socialnämnden” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att 
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna. 

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström Kenneth Norberg 
Ordförande Vice ordförande 

DocuSign Envelope ID: 0C4789BA-04E4-43C5-9A04-B1FA59E18397
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Grundläggande granskning – socialnämnden 
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DocuSign Envelope ID: 74BD0792-C776-4EB1-A5D8-FD4928FB3C7A

Timrå kommun 
Grundläggande granskning – socialnämnden 

2022-01-11 

Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden bör se över 
arbetet med målstyrning och uppföljning för att säkerställa att arbetet är ändamålsenligt 
kommunfullmäktiges mål. Vidare bedömer vi att nämnden bör arbeta aktivt med det 
ekonomiska underskottet samt se över arbetet med intern kontroll. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att säkerställa att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska 

effekter av åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans, 
se avsnitt 3.2 

att förstärka arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
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Timrå kommun 
Grundläggande granskning – socialnämnden 

2022-01-11 

2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning 
tillsammans med övriga granskningar. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen (2017:725) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av underlag från nämnden 
— Intervjuer med nämnden 

Rapporten är faktakontrollerad av ordförande för nämnden och förvaltningschef för 
socialförvaltningen. 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
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Grundläggande granskning socialnämnden 

2022 01 11 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Målstyrning 

Timrå kommun har för år 2021 antagit en ny styrmodell som utgår från vision 2025 
Timrå en stark kommun i en växande region. Med visionen som utgångspunkt har 
kommunfullmäktige formulerat övergripande målbilder med tillhörande inriktningsmål. 
Kopplat till den övergripande målbilden har tre fokusområden som inkluderar uppdrag till 
nämnderna och styrelse i syfte att främja kommunens styrning tagits fram. Av 
styrmodellen framgår även principer för styrning som genomsyrar hela organisationen: 

• Värde som resultat 
• Helhetssyn och koncernnytta 
• Handlingsutrymme 
• Analys, dialog och lärande 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrmodell har nämnderna och 
kommunstyrelsen antagit verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, de 
övergripande målbilderna och fokusområdena formuleras. I verksamhetsplanerna ska 
nämnderna och kommunstyrelse ange hur de bidrar till de övergripande inriktningsmålen 
och hur uppdragen ska hanteras samt ange hur verksamheterna ska följas upp i enlighet 
med önskade effekter. Slutligen har förvaltningarna ansvaret att planera och utföra 
verksamhet i enlighet med nämndernas och kommunstyrelsens beslut. 
Socialnämnden antog den 20 oktober 20201 verksamhetsplan för år 2021. Av 
verksamhetsplanen framgår hur nämnden avser bidra till de sex kommunövergripande 
inriktningsmålen som grundas i kommunens tre målbilder. Till fyra av målen framgår mått 
för uppföljning. 
Av verksamhetsplanen framgår tre fokusområden med tillhörande kommunövergripande 
uppdrag samt hur nämnden avser bidra till uppdragen. 
Vi har tagit del av fyramånadersrapport per 2021-04-30 samt delårsrapport per 2021-08-
312 . 
Av delårsrapporten per sista augusti framgår att nämnden bidrar till fyra av de sex 
inriktningsmålen samt att de delvis bidrar till de övriga två målen. Vi noterar att covid-19 
utgör en anledning till att nämnden endast delvis bidrar till två mål. 
Vi noterar att nämndens bidrag till uppdragen pågår enligt plan. 
Det framgår inte, varken av fullmäktiges eller nämndens verksamhetsplan, vilka 
målnivåer som ska uppnås. Däremot framgår i planen vilka aktiviteter nämnden ska 
arbeta med för att nå målet. Det är också genomförandet av dessa aktiviteter som ligger 
till grund för bedömningen av målet i delårsrapporten. 

1 SN 2020-10-20 § 134 
2 SN 2021-09-20 § 135 
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3.1.1 Bedömning 
Vi anser att det på ett objektivt sätt är svårt att bedöma huruvida nämnden bidrar till 
kommunfullmäktiges mål. Nämnden har inte närmare beskrivit hur inriktningsmålen ska 
följas upp och bedömas. Vi menar att nämnden behöver formulera mål som är möjliga 
att utvärdera, t ex genom att det är mätbart, för att säkerställa att de aktiviteter som 
genomförs också leder till att målet uppnås. Såsom vi bedömer är det inte tydligt om och 
hur i verksamhetsplanen redovisade aktiviteter har en påverkan eller bidrag till 
måluppfyllelsen. Vi anser att detta begränsar möjligheten att bedöma huruvida 
nämndens styrning är ändamålsenlig. 

3.2 Ekonomistyrning 
Socialnämnden antog i samband med verksamhetsplanen budget för 2021 motsvarande 
452,3 mnkr. 
Vi har tagit del av ekonomiska rapporten från januari t.o.m. maj samt 
fyramånadersrapport per april och delårsrapport per 2021-08-31. 
Av delårsrapporten per augusti framgår att nämnden har en negativ budgetavvikelse på 
16,4 mnkr. Prognosen för helår uppgår till ett underskott på 31 mnkr. Underskottet 
förklaras av kostnader för covid-19 samt avvikelser i samtliga verksamheter. 
Med anledning av underskottet redogör nämnden i delårsrapporten för analys samt, 
aktiva åtgärder samt förväntad effekt i syfte att bidra till en budget i balans. Vi noterar 
dock att det inte framgår vilka ekonomiska åtgärder som avses vidtas eller dess effekter. 
Till följd av underskottet har nämnden i samband med delårsrapporten beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att fördela medel motsvarande 27,7 mnkr från 
kommunstyrelsens finansförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till 
nämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans samt att redovisa effekterna av 
åtgärderna till fullmäktige i mars 20223 . 

3.2.1 Bedömning 
Vi konstaterar att nämndens analys av underskottet med åtgärder och förväntade 
effekter inte redovisar om åtgärderna är tillräckliga för att täcka underskottet. Vi anser att 
nämnden bör upprätta en handlingsplan där den ekonomiska effekten av åtgärderna 
framgår för att effektivisera arbetet med att nå en budget i balans. 

3 KF 2021-10-25 § 169 
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3.3 Uppföljning av intern kontroll 
Socialnämnden antog den 15 december 20204 internkontrollplan för år 2021. Till grund 
för internkontrollplanen, som omfattar fyra punkter, ligger en upprättad risk- och 
väsentlighetsanalys. 
Av internkontrollplanen framgår metod och ansvarig för genomförande samt tillfällen för 
granskning och rapportering. 
Vi noterar att risk- och väsentlighetsanalysen inkluderar flera punkter som inte antagits 
som kontrollpunkter trots högre riskbedömning än några av de valda punkterna. Enligt 
uppgift beror detta på att rutiner existerar och nämnden har bedömt att uppföljning inte 
är nödvändigt. 
Vi har tagit del av uppföljning per juni och noterar att arbetet inte är färdigställt avseende 
kontrollpunkten kompetensförsörjning. Vad gäller kontrollpunkten avseende hot och våld 
noterar vi att handlingsplanen som ligger till grund för punkten behöver uppdateras inom 
samtliga verksamhetsområden samt att de befintliga inte kommunicerats enligt 
internkontrollplanen. 

3.3.1 Bedömning 
Vi ser positivt på att nämnden upprättat en risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplanen. Däremot anser vi att nämnden bör se över bedömningen av 
riskerna för att säkerställa korrekt värde rapporteras. Vi anser att risker som har befintliga 
rutiner och som nämnden inte anser behöver följas upp bör bedömas som lägre risker. 
Vidare anser vi att nämnden bör säkerställa att åtgärder vidtas och följs upp avseende 
de punkter där avvikelser rapporteras. 

4 SN 2020-12-15 § 175 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden bör se över 
arbetet med målstyrning och uppföljning för att säkerställa att arbetet är ändamålsenligt 
kommunfullmäktiges mål. Vidare bedömer vi att nämnden bör arbeta aktivt med det 
ekonomiska underskottet samt se över arbetet med intern kontroll. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden 
att se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se 

avsnitt 3.1 
att säkerställa att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska 

effekter av åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans, 
se avsnitt 3.2 

att förstärka arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Lena Medin Kristin Larsson 
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-04-06 SN/2022:67 

socialnämnden 

Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg -svar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar och plan för uppföljning av åtgärder. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens 
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd 
tillsyn och utredning. 

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 

Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter med plan för uppföljning av 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Svar på Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg 

Protokollsutdrag till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 

Exp / 2022 

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



  
 

 

  
 

  

 
 

       
 

            
   

         

         
             

  
 

       
    

  

  

          
         

             
        

             
         

              
       

      

   

           
             

           
            

         
  

  

Svar på revisionsrapport Granskning av åtgärder inom 
äldreomsorg 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en granskning av åtgärder 
inom äldreomsorg. 

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas socialnämnden att: 

- Säkerställa en tydlig planering för genomförande av åtgärder 
- Följa upp beslutade åtgärder i syfte att säkerställa att åtgärderna gett önskad 

effekt 

IVO-granskning - Säkerställa en tydlig planering för 
genomförande av åtgärder: 

Åtgärder: 

- Dokumentation 

Ny modul i journalsystemet avseende hälso- och sjukvård. Den nya 
modulen förväntas ge en betydligt förenklad struktur för dokumentation. 
All dokumentation finns i dagsläget, men den är i dag uppdelad och inte 
sammanhängande. Modulen är inköpt och implementering och utbildning 
kommer att ske under hösten 2022. Den nya modulen möter de krav som 
ställs på dokumentationen, samt underlättar det administrativa arbetet för 
personalen i och med att all dokumentation, både SoL och HSL är i samma 
system. Förvaltningens systemförvaltare ansvarar för planering och 
utbildning av den nya modulen. 

- Digitala läkarkontakter 

De veckovisa besöken av patientansvarig läkare fungerar bättre i dag. De 
digitala läkarkontakterna sker i dag i systemet CybMed. På Strandbo är det i 
full drift och ska implementeras på alla särskilda boenden för äldre. 
Samordnare för Nära Vård har fått i uppdrag att driva arbetet med 
införande på övriga tre boenden och implementeringen skall färdigställas 
under året. 

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

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


 
 

         
     

          
     

       
           

          
  

        
         

               
              

             
      

 

 

    

           
        

         
           

     

        
         

           
         

         
          
          

      
            

          

Följa upp beslutade åtgärder i syfte att säkerställa att 
åtgärderna gett önskad effekt: 

Revisorerna efterlyser en uppföljning om de beslutade åtgärderna har genomförts 
och fått önskad effekt. 

Dokumentation: Socialnämnden beslutar årligen om systemförvaltarplan. Nya 
moduler i verksamhetssystemen redovisas till nämnden i samband med den. Den 
ovan nämnde modulen kommer redovisas i systemförvaltarplan 2023, på årets 
första nämnd. 

Digitala läkarkontakter är en del i förvaltningens digitaliseringsarbete. 
Socialnämnden har beslutat om en digitaliseringsstrategi som redovisas för 
nämnden en gång per år. Arbetet med digitala lösningar och teknik är en del av 
omställningen till en God och Nära Vård och arbetet kommer att följas upp av 
Timrå kommuns lokala styrgrupp för God och Nära Vård. Arbetet med god och 
nära vård redovisas kontinuerligt till nämnden. 

Utvärdering av kommunens krishantering 

I den lärande utvärdering som beställdes av kommunchef med anledning av Covid-
19 pandemin fick socialnämnden tre rekommendationer. Förvaltningen redovisade 
svaren på rekommendationerna för socialnämnden 1 september 2021 och 
socialnämnden ställde sig bakom dem på sammanträde 14 september 2021. 

- Utveckla det nära ledarskapet 

Kommentar: Cheferna inom socialförvaltningen har, tillsammans med övriga 
chefer i kommunen genomgått utbildning under hösten 2021/våren 2022. 
Utbildningen är skapad med Timrå kommuns styrmodell som utgångspunkt och är 
indelade i tre block som innehåll systemteori, arbetsplatskultur och 
förändringsledning. En kommungemensam utvärdering har gjort och HR planerar 
för en kommungemensam fortsättning. Socialförvaltningen har ett uppdrag att och 
ett pågående arbete ledning och styrning. En utvecklingsgrupp bestående av 
politiska representanter från socialnämnden samt socialförvaltningens 
ledningsgrupp håller på att at fram en plattform för nämndens ledning och 
styrning, beslut om plattformen skall tas under hösten 2022. 



 
 

         
         

         
           
          

 

          
  

          
 

          
          

          
             

             
         

 

Uppföljning: Chefernas ledarskap följs upp i medarbetarenkäten. Under oktober 
2021 genomfördes medarbetarenkät hos alla anställda. Socialnämnden fick en 
dragning av förvaltningens resultat på nämndsammanträdet 14 december 2021. 
Varje enhetschef kommer utifrån det att tillsammans med sina arbetsgrupper ta 
fram en handlingsplan för att arbeta vidare med identifierade områden. 

- Säkerställ att information uppfattas korrekt av medarbetare i vårdnära 
verksamheter 

- Säkerställ att information når ut till medarbetare i vårdnära 
verksamheter 

Kommentar: För information som rör hälso- och sjukvård ansvarar medicinsk 
ansvarig sjuksköterska för att verksamheterna och cheferna har rätt information. 
Informationen samlas på avsedd sida på intranät, skyndsamma förändringar maila 
ut till närmsta chef. På varje arbetsplats för vårdnära arbete finns uppdaterade 
pärmar med information och rutiner. Att säkerställa att information når ut till alla 
samt uppfattas korrekt av alla medarbetare är ett chefsansvar. 



Timrå kommun 
socialnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunstyrelsen 

2022-02-01 

Revisionsrapport ”Granskning av åtgärder inom äldreomsorg” 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens 
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd tillsyn 
och utredning. 

Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna. 

För Timrå kommuns revisorer 

Sten Ekström Kenneth Norberg 
Ordförande Vice ordförande 

DocuSign Envelope ID: 43C322EE-D086-499D-BFD5-6FF3E89D3DD2

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

   
   
   
   
   

   

 

   
 

  

      
      

 

     
  

  

    
     

 

 

 

 



� �� � ��b ̇̇ ˆ̨���c��̨d�̃̂ ��e̋� 
ijklmnop�qprstjus�viw�qxyqzyy{|}x �|•qix|†i{}|‡�z…� …{…}†z 

	
�� � � � � � �  

�
	
	 �

���

�
� � � �� °�8 " .

�� �� 
����� ���̋����f������f̂�̨g�h��� ������������ ��!"#��$��%�&'��������()"�*�+�)�,��"!-�)��,�̆.�/̌̂->�̇-?0@*A+̋,BC̆"!�1*D̋�E�2�3@�$FG�%����H&'�HIJI@()G��"Ę*I�?+°�)̨D��,K"�!L̂-M°)�,�NO��.4�56��,M��A7���PFI!@̋8���*��)̂!"̨9̃:�;̂°.��̋+!�<�#̇"8��+̋*�8�*̋+�1�*����=:� �̨�°�̨���°������ 
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socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Christina Hjalte 2022-04-11 SN/2022:15 

socialnämnden 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 1 

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. 

Under perioden har 6 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 9 tidigare rapporterade 
beslut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut tillkommit. Sammanlagt finns 19 beslut under kvartal 1 
som ej har verkställts inom tre månader, vilket är något färre än de 25 beslut som rapporterades för 
2021 kvartal 4. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport KF 2022 kv 1 
Rapport revisorer 2022 kv 1 
Nyheter om rapportering om ej verkställda beslut 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Exp / 2022 

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



  
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

 
 
 

       
             

              
               

               
 

             
         

        
 

       
      
      

     
       

     
 

               
      
      

     
       
     

 
     

         
  

          
          
       
         
       
          

 
       
       
       
       
       
       
       

 

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

Datum Handläggare 
2022-04-12 Christina Hjalte 

Kommunfullmäktige 

Rapportering ej verkställda beslut, 2022 kv 1 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser). 

Rapportering ska göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även 
till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. Förvaltningen har 
kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: 

2022, kvartal 1 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
Funktionshinder LSS 2 8 3 13 
Funktionshinder SoL 0 0 0 0 
Äldreomsorg 2 1 1 4 
Individ- och familjeomsorg 0 0 2 2 
Totalt: 4 9 6 19 

Senaste 12 månader 2021 kv 2 2021 kv 3 2021 kv 4 2022 kv 1 
Funktionshinder LSS 6 12 13 13 
Funktionshinder SoL 0 0 0 0 
Äldreomsorg 4 13 10 4 
Individ- och familjeomsorg 0 2 2 2 
Summa: 10 27 25 19 

Nya/återrapporterade individrapporter senaste 12 månader: 
Verks. Beslut Verkst. Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt 

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 
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 

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



  
  

      
      
        
       
        
      
       
       
      
      
      
       
        
      
        
          
       
       
        

 
 

 
 
 
 

  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen 2(2) 

IFO 
IFO 
LSS 

210129 
210416 
210519 

220116 
220302 
211115 

352 
320 
180 

Kontaktfamilj 
Kontaktfamilj 
Bostad med särsk. 

Resursbrist 
Resursbrist 
Resursbrist 

ÄO 210521 220203 258 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 210623 211115 145 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210922 220329 188 Korttidsvistelse Resursbrist 
LSS 
LSS 
LSS 
LSS 
LSS 
ÄO 

200917 
201008 
210319 
210419 
210527 
210607 

560 
539 
377 
346 
308 
297 

Kontaktperson 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Särskilt boende 

Resursbrist (covid) 
Resursbrist (covid) 
Resursbrist 
Resursbrist 
Resursbrist 
Resursbrist 

LSS 210617 287 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 
LSS 

210622 
210908 

282 
204 

Kontaktperson 
Bostad med särsk. 

Resursbrist 
Resursbrist 

ÄO 
LSS 
LSS 
ÄO 

210928 
211005 
211201 
211202 

184 
177 
120 
119 

Särskilt boende 
Kontaktperson 
Kontaktperson 
Särskilt boende 

Tackat nej (avvaktar ny) 
Personalrelaterade skäl 
Personalrelaterade skäl 
Saknar plats 

Socialförvaltningen 

Christina Hjalte 
Nämndsekreterare 



  
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

       
             

             
              

                
 

 
             

       
 

          
 

       
       

       
      
        

     
 

     
          

      
      
     
     
     
       
     
      
       
         
      
      
       

 
 

 
  

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

Datum Handläggare 
2022-04-12 Christina Hjalte 

Revisorer 

Rapportering ej verkställda beslut, 2022 kv 1 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § 
(insatser). 

Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även 
till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat: 

2022, kvartal 1 Nya Återrapp. Verkst/Avsl. Summa 
Insatser enligt LSS 2 8 3 13 
SoL, Omsorg funktionshindrade 0 0 0 0 
SoL, Äldreomsorg 2 1 1 4 
SoL, Individ- och familjeomsorg 0 0 2 2 
Totalt: 4 9 6 19 

Nya/återrapporterade Individrapporter 2022 kvartal 1 
Verksamhet Beslut Dagar Typ av beslut Skäl ej verkställt 
LSS 200917 470 Kontaktperson Resursbrist (covid) 
LSS 211008 449 Kontaktperson Resursbrist(covid) 
LSS 210319 287 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210419 256 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210527 218 Kontaktperson Resursbrist 
LSS 210617 197 Bostad med särsk. Resursbrist 
LSS 210622 192 Kontaktperson Resursbrist 
ÄO 210607 207 Särskilt boende Resursbrist 
LSS 210908 114 Bostad med särsk. Resursbrist 
ÄO 210908 184 Särskilt boende Tackat nej, avvaktar ny 
LSS 211005 177 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
LSS 211201 120 Kontaktperson Personalrelaterade skäl 
ÄO 211202 119 Särskilt boende Saknar plats 

Socialförvaltningen 

Christina Hjalte 
Nämndsekreterare 

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



   

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 
 

 

 
     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

 

 

      

                                                 
   

        

2022-02-15 Dnr 6.1.3-07172/2022 1(2) 

Avdelning sydöst Till varje nämnd/motsvarande som rapporterar ej 
Daniel Lilja verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut 
Från och med rapporteringsperioden som börjar den 1 april 2022 kommer rapporteringen 

av ej verkställda beslut att se annorlunda ut. IVO har utvecklat e-tjänsten vilket innebär 

vissa förändringar vid inrapporteringen av ej verkställda beslut. Dessa förändringar gäller 

vid val av huvudsakliga skäl samt orsaker till dröjsmålet. På så sätt önskar vi fånga det 

som vanligtvis framkommer i fritext. 

IVO vill uppmana nämnderna till att använda e-tjänsten. Under året kommer en 

vidareutveckling av det digitala stödet att ske och avsikten är att ni som rapporterande 

nämnd kommer att kunna ta del av den information som IVO har om de beslut ni inte har 

kunnat verkställa. För att informationen ska vara tillförlitlig behöver alla uppgifter från er 

komma in via e-tjänsten. En pappersrapport kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida 

om nämnden har problem med att använda e-tjänsten, men kontakta oss gärna innan dessa 

används så kan vi bistå med att hitta lösningar för att rapportering med hjälp av e-tjänst 

blir möjlig. 

I varje nämnd behöver det finnas minst en huvudrapportör. Nämnden avgör hur många 

rapportörer som ska finnas, men huvudrapportören har ett övergripande ansvar för att rätt 

nämnd, verksamhetsområden och rapportörer finns inlagda i systemet. Det är av yttersta 

vikt att rapportörer som inte längre är i tjänst avanmäls i e-tjänsten då den innehåller 

känsliga personuppgifter. Mer detaljerad information om hur huvudrapportörernas 

ansvarsområde kommer att skickas ut till samtliga aktiva rapportörer. 

Som rapporterande nämnd behöver ni se till att rutiner för hur rapportering av ej 

verkställda beslut ska gå till inom er nämnd. IVO vill uppmärksamma nämnden på 

skyldigheten att beslut som fattats enligt 4 kap.1 § SoL1 och enligt 9 § LSS2, ska 

verkställas skyndsamt. Om beslutet inte är verkställt efter tre månader ska det rapporteras 

till IVO. Därefter ska beslutet fortsättningsvis rapporteras in till IVO en gång i kvartalet, 

tills det blir verkställt eller avslutas. 

Med vänlig hälsning 

Daniel Lilja/Avdelningschef 

1 Socialtjänstlagen (2001:453) 
2 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 Org.nr 202100-6537 

Box 2163 registrator.sydost@ivo.se 

550 02 Jönköping www.ivo.se 



   

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

          

             

           
         

    

       
           

 

           

       
   

         
            

           

 

           

         

          

       
                 

 

     
       

     

           

 

        

      

       

     

          

         

           

 

 

 

 

 

 

   

2022-02-15 2(2) 

Följande förändringar görs i e-tjänsten: 

Rapportören måste välja hos vem det huvudsakliga skälet till att beslutet inte är verkställt 

finns. Nedanstående alternativ är aktuella: 

 Hos kommunen 

 Utanför kommunen 

 Hos den enskilde 

Under respektive huvudsakligt skäl finns nedanstående orsaker. Rapportören måste välja 

en av dessa: 

Hos kommunen 

 Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation) 

 Otydlighet eller brister i den egna organisationen (ex. tekniska system, ansvar, interna arbetet) 

 Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde 
 Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem ) 

 Verksamheten förändrad/stängd 

 Ny utredning pågår/kommunen utreder den enskildes förslag 
 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i). 

Utanför kommunen 

 Sanering/renovering/ombyggnad inte klar pga yttre omständigheter 
 Byggplaner överklagade 

 Insatsen är beroende av godkännande från annan aktör/myndighet 
 Annan huvudman har ansvaret (t.ex. annan kommun, hälso- och sjukvården, kriminalvården) 

 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i). 

Hos den enskilde 

 Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden 

 Specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart är i behov av lång introduktion/uppstart 

 Är i behov av externt boende/placering/utförare 
 Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver 

motiveras etc.) 

 Har inte bekräftat erbjudandet 
 Har inte valt utförare - LOV 

 Arbetsmiljöproblem relaterade till den enskilde 

 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i). 

Den enskilde har tackat nej med anledning av: 

 Tillfällig vistelse på annan ort 
 Är inte nöjd med erbjudande om boende/område/personal/utförare/verksamhet/uppstart 

 Är rädd för smittspridning 

 Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats. 
 Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden. 

 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i). 

Om ni som nämnd har frågor eller synpunkter på rapporteringen av ej verkställda beslut är 

ni välkomna att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: ejverkstalldabeslut@ivo.se 

Information om hanteringen av ej verkställda beslut finns även på vår hemsida: 

https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-till-register/evb-enligt-sol-och-lss/ 

Kontakt kan även tas med inspektör/processutvecklare Kaisu Kull. Hon finns tillgänglig 

på: kaisu.kull@ivo.se samt 010 – 788 5535. 

mailto:ejverkstalldabeslut@ivo.se
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-till-register/evb-enligt-sol-och-lss/
mailto:kaisu.kull@ivo.se


 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
     

 
 

          
  

 
 

     
 
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-08 SN/2022:7 

socialnämnden 

Redovisning av socialnämndens uppdrag, mars 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Uppdrag och yttranden 2022 03 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



       

   

 

   

      
     

      
       

  

      
    

        
     

   

    
  

  
    

     
 

   

       
  

    
      

        
    

    
  

 

    
     

     
   

  

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 1(6) 

Diarienr: SN/2022:7 Redovisning t o m: 2022-04-12 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

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

§ 119 2018-09-24 2018:23 Sara 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 

Pågår Presentation flyttad med 
anledning av corona. 
Rapport förstudie Heltidsresan 
med förslag om fortsättning samt 
avslut av detta uppdrag lämnat till 
KS. Återremitterat. 

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

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

KF Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande( motion från Marianne Larsson(SD) om 
psykisk ohälsa bland unga) 

§ 50 2022-03-28 2022:109 Sara Johan dec Nytt 



       

     
  

     
    

      
       

    
 

     
   

 
        

     
    

      
       

     

 

     
      

    
         

        
   

     
      

      
        

        
     

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 2(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

KF press. Beslut att översända medborgarförslag till 
socialnämnden för besvarande. 

10 2022-02-16 2022:73 Sara april Pågår 

Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan 
utnyttjas inom vård och omsorg. 

KS KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget att 
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen 
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, 

§ 303 KS 2021-10-052021:65 Sara 
Linda 

Pågår SN 2021.03-16 § 33 
SN 2021-09-14 § 122 

ska öka. 
(Heltidsresan) 

KS Kommunstyrelsen beslutar: 
3. Överlåta till förvaltningarna att inom ramen för sitt 
arbetsgivaransvar överväga form och tillämpning för 
hur medarbetarnas insats ska uppmärksammas. 
4. Anmoda nämnderna att i sin fyramånadersrapport 
redovisa tillämpning, vad som har genomförts eller vad 
som planeras för att uppmärksamma personalen. 

§ 67 2022-03-15 2022:96 Sara maj Nytt 

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 

2022-01-11 2022:29 Sara apr Pågår 

framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när 
de beräknas vara genomförda. 

Revision Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda 
nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som 

2022-02-01 2022:67 Sara maj Pågår 

finns redovisade i rapporten Granskning av åtgärder 
inom äldreomsorg senast den 20 maj 2022. Av svaret 
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas 
och när de beräknas vara genomförda. 



       

       
   

      
     

      
   

     

      
      

       
 

      
  

   
  

    
 

    

       
     
    

 

 

    

       
     

     

    
       

       
      

   

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 3(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

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

§ 72 2019-05-22 Sara 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 - Avslutas Tidigare plan har ej gått 
genomföra under corona-
pandemi. Ny plan presenterad 
2021-10-12 § 148 
Förslag att flyttas till nästa 
mandatperiod 2022-04-26. 

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 



       

   
   

    
     

      
      

       
      

      

  
 

   
     

    

 
        

  
      

 
       

  
     

     

        
    

         
 

  
  

 
  

   
   
 

      
    

     
    
     

    
    

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 4(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef: 
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande 
krisberedskap samt implementera dessa och 
återrapportera till nämnden senast i september. 

§ 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 återstår 

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. 

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. 

§ 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, beslut om fas 2 
till KF 2022-02-15 § 12 

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. 

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 



       

 
     
     

      
     

 

     
  
  

      
        

   
 

       
     

    
 

 

 
      

    
    

       
      

       
   

   

 
      

     
   

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 5(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

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 

SN Äldreomsorgscenter 
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda 
processens alla delar. 

§146 2021-10-12 2021:17 Sara Pågår 

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 Pågår 

SN Socialnämnden beslutar 
2. Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med 
beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta ett 
förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående 
resonemang(punkt 1). 

§ 14 2022-02-15 2022:61 Sara okt Pågår 

SN Socialnämnden beslutar 
5. Uppdra till förvaltningschef att, utifrån den 
pågående pandemin och post-covid relaterade 
konsekvenser för verksamheter inom socialnämnden, 
redovisa och analysera den så kallade "nya normala" 
arbetssituationen, samt ökade kostnader för 2022 på 
grund av bland annat förändrat arbetssätt, inköp av 
skyddsutrustning, material/teknik med mera. 

§ 6 2022-02-15 2022:1 Sara Avslutas Redovisning till SN/2022-03-16 

SN Länsgemensam familjehemsorganisation 
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en 
uppföljning av anslutning till en gemensam 
familjehemsorganisationen i november 2022. 

§ 10 2022-02-15 2022:31 Sara Nov Pågår 



       

   
      

   
     

     
 

 

 
     

      
    

     
   

      

 

    
      

       
      

      

      

    

    
      

   

 

     
      
    

 

 

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022 Sid 6(6) 

Uppdrags-
givare 

Uppdrag/Yttrande § nr Besluts-
datum 

Diarienr Ansvarig Klart 
senast 

Status Noteringar 

SN Handlingsplan för språkutvecklande insatser 
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. 

§ 11 2022-02-15 2021:191 Sara Pågår 

SN Socialnämnden beslutar 
1. Uppdra förvaltningschefen att utföra en 
kartläggning och analys av behovet av särskilt 
boende för målgruppen inom socialpsykiatrin. 
2. Uppdra förvaltningschefen föreslå för nämnden 
eventuella åtgärder utifrån analysen. 
3. Slutrapportering lämnas till nämnd senast juni 

§ 29 2022-02-15 2022:77 Sara juni Pågår 

SN Socialnämnden upprar till förvaltningschef att: 
1. Utreda möjliga alternativ att utöka antalet 
boendeplatser enligt 9 § LSS, bostad med särskild 
service för vuxna, serviceinriktning, i egen regi. 
2. Redogöra för möjligt alternativ med tillhörande 
kostnadsberäkning. 
3. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i 
april. 

§ 38 2022-03-16 2022:85 Sara/ Linda april Avslutas Återrapportering SN 2022-04-26 

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att 
återkommande informera om det aktuella läget inom 
socialtjänstens verksamheter utifrån världsläget. 

§ 41 2022-03-16 2022:17 Sara Nytt 

SN Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda 
möjliga alternativ till hantering vid ansökan om 
bistånd vid mottagande av nyanlända. 

§ 45 2022-03-16 2022:60 Sara/Johan Nytt 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

      
 
 

   
     

 
 
     

 
          
      

 
     

 
          

     
 

            
  

 
            
 

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-07 SN/2022:3 

socialnämnden 

Anmälan av beslut enligt delegation, mars 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendet 
Följande beslut enligt delegation anmäls: 

För perioden 2022-03-25 – 2022-03-25 tillförordnas verksamhetschef Johan Vikström, 850502-7832, 
som tf. Förvaltningschef för socialförvaltningen, 2022-03-25. 

Polisanmälan medicinavvikelse, misstänkt medicinstöld, 2022-03-29. 

Enhetschef för LSS/SFB och Bemanningsenheten, Marie Backlund, tilldelas beslutsattesträtt för 
ansvar 644100 from 2022-03-01, 2022-03-28. 

Enhetschef för Vård och omsorgsboende, Linda Asplund, tilldelas beslutsattesträtt för ansvar 641710 
from 2022-04-01. 

Enhetschef för Nattpatrull, Marie Backlund, tilldelas beslutsattesträtt för ansvar 641650 from 
2022-04-01 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

  
 
 
 

     
 
 

   
     

 
    

    
        

 
         
           

 
 

   
 

 
  

 
     

      
 

  
     

 
 

      
 

  
    

 
   

        

  

1 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-07 SN/2022:2 

socialnämnden 

Inkomna skrivelser och meddelanden, mars 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Facklig information och protokoll
Överenskommelse fackspår, Kommunal, 2022-02-17. 
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Fysioterapeuterna, Vision, Kommunal, vårdförbundet, 
2022-03-14. 
Förhandling enligt 11§ MBL, avseende förändring av organisation, 2022-04-04. 
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende tillsättande av ny enhetschef, 2022-04-04. 

Barnombudsmannen 
Barnombudsmannens årsrapport 2022. 

Familjerådgivning 
Verksamhetsberättelse 2021. 

Inspektionen för vård och omsorg 
Meddelande om tillsyn och begärda handlingar. 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Minnesanteckningar: Beredningsdialog med Migrationsverket, 2022-03-17. 

Revisionen 
KPMG Rapport: Förstudie- antal anställda, 2022-03-08. 

Kommunförbundet Västernorrland 
Minnesanteckningar Social Reko, 2021-12-03. 

Miljö- och byggkontoret 
Underrättelse om samråd – Solhöjden Planprogram(Dnr: KS/2021:492), 2022-03-28. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 



 
  

 

   
    
    
 
 

   
   

   
         

               
 

      
                 

  
      
          
             
                

 
              

      

2 

socialförvaltningen 
Tjänsteskrivelse 

Handläggare Datum Diarienummer 
Pernilla Ullberg 2022-04-07 SN/2022:2 

Andra nämnders protokoll 
KoT 2022-03-16 § 28 Lokalresursplan – Rapport arbete 2021. 
KS 2022-03-15 § 67 Uppmärksamma medarbetarna för arbetet med Covid under 2 år: stöd till 
nämnderna. 
KS 2022-03-15 § 81 Regional samverkansorganisation. 
KF 2022-02-28 § 20 Motion från Lotta Borg (T) – Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i 
Timrå kommun. 
KF 2022-03-28 § 33 Kompletteringsbudget 2022
KF 2022-03-28 § 35 Äldreomsorgscenter – beslut om fas 2. 
KF 2022-03-28 § 39 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) om språkkrav. 
KF 2022-03-28 § 40 Motionssvar - Motion från Marianne Larsson (SD) Om en tryggare vård och 
äldreomsorg. 
KF 2022-03-28 § 50 Motion från Marianne Larsson( SD) Om psykisk ohälsa bland unga. 
Motion till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden. 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 
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