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Ärendemening
Sammanträdet öppnas
Anteckna närvarande
Mötets former och genomförande
Utse justerare
Fastställa ärendelista
Information om aktuellt världsläge
Information om God och nära vård
Heltidsresan - svar på ny återremiss
Ekonomisk fyramånadersrapport per 2022 04 med prognos
Regional samverkans- och stödstruktur – information
Förvaltningschefens verksamhetsinformation
Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd
Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk ohälsa bland unga
- yttrande
Redovisning av socialnämndens uppdrag, april
Inkomna skrivelser och meddelanden, april
Workshop om socialnämndens Plattform
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
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

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2021-05-04

SN/2021:40

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, enligt beslutad årsplanering, varje månad information om arbetet med God och
nära vård i samband med sammanträde.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-04-12

SN/2021:65

socialnämnden

Heltidsresan -svar på ny återremiss
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska
öka för överlämnande till kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunstyrelsen att införliva arbetet med ökad andel heltidstjänster inom ramen för
arbetet med verksamhetsplanering och de ekonomiska ramarna.
3. Föreslå kommunstyrelsen att frågan om heltid som norm följs upp årligen i samband med
årsbokslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen lämnade en beskrivning som visade att det inte finns någon möjlighet att avsätta de
nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av
införandealternativen man skulle välja.
Kommunstyrelsen återremitterande ärendet igen till socialnämnden med uppdrag att återkomma med
en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Förvaltningen har lämnat en beskrivning som föreslår att kontinuerligt arbeta dels med att erbjuda
deltidsanställda en högre tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider bland utlysta
tjänster med målsättningen att successivt öka andelen heltidsarbetande bland medarbetarna.
Uppföljning av frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och med föreslagna nyckeltal.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-04-12

SN/2021:65

Projektledare Linda Gyllenqvist och HR- strateg Magnus Gustafsson deltar i samband med
sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
SN 2021-09-14 § 122, Heltidsresan – genomförande inom budget
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie
Beslutsunderlag
Beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget
KS 2021-10-05 § 303
SN 2021-09-14 § 122
Heltidsresan –genomförande inom budget
KS 2021-04-06 § 133
SN 2021-03-16 § 33
Förstudie Heltidsresan
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

1
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Magnus Gustafsson

2022-04-12

SN/2021:65

Heltid
Heltidsresan är ett arbete som beräknas pågå till minst år 2024. Arbetet är ett sätt att säkerställa den
framtida välfärden genom att ta tillvara på den kompetens som finns med hjälp av fler
heltidsanställningar samt att öka jämställdheten i samhället då det är fler kvinnor än män som
arbetar deltid.
Timrå kommun har under perioden 2018-09-06 – 2021-01-20 bedrivit en förstudie för kommunens
Heltidsresa. Förstudiens mål ger ett underlag för beslut om eventuella ändringar i organisation och i
arbetstidsmodeller för att uppnå målet med heltid. Underlaget innehåller en ekonomisk kalkyl och
beslut utifrån utredningens förslag ska fattas av Kommunstyrelsen. Projektets styrgrupp förespråkar
att påbörja heltidsresan med ett successivt införande av heltid genom erbjudande vid nyrekrytering
som det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv. Socialnämnden beslutade föreslå alternativet att erbjuda arbetstagare som önskat
högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till Socialnämnden för att återkomma med en
beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Omställningen till heltid är utifrån samtliga av de i förstudien angivna alternativen förenade med
kostnader där det av styrgruppen förordade förslaget är det som kostar minst. Om ett införande ska
rymmas inom givna budgetramar så kräver detta att de ökade kostnaderna för fler heltidsarbetande
kompenseras av minskade kostnader för mertid och vikarier. Projektgruppen visar i förstudien att det
vid ett succesivt genomförande inte går att på ett säkert sätt redogöra för de minskade
vikariatskostnader som ett genomförande kommer att innebära.
Förvaltningen föreslår därför att kontinuerligt arbeta dels med att erbjuda deltidsanställda en högre
tjänstgöringsgrad och dels med att öka andelen heltider bland utlysta tjänster med målsättningen att
successivt öka andelen heltidsarbetande bland medarbetarna.
Detta kan bland annat göras genom en löpande inventering av önskemål om utökad
tjänstgöringsgrad bland medarbetarna och aktivt analysarbete inför förändringar i verksamheten.
Störst fokus bör ligga på att höja tjänstgöringsgrad på befintliga medarbetare. Arbetet med införandet
föreslås vara en av målsättningarna i det ordinarie arbetet med planering av verksamheten och således
rymmas inom tilldelad budget. Att allt fler ska arbeta heltid ska vara ett mål i verksamheten och vid
analysarbete inför förändringar i verksamheten ska detta vara en av de parametrar som vägs in. En
stor utmaning kommer dock att bli att matcha brukarnas behov med rätt bemanning vid rätt
tidpunkt och samtidigt erbjuda personalen acceptabla arbetstider. En bra arbetsmiljö, vikten av
Postadress
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återhämtning och en långsiktig hållbarhet är alla viktiga faktorer i omställningen till en
heltidsorganisation.
För att personal ska vilja och orka arbeta till minst 65 års ålder krävs god arbetsmiljö och hållbara
arbetsvillkor. Arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor är även förutsättningar för att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare. Förstudien har belyst att en del av de ökade antal arbetstimmar som
heltid som norm skulle innebära endast till en mindre del troligen kommer kunna innebära
minskade kostnader i vikarietimmar. Kostnader för övertidsersättningar kommer också påverkas
genom att fler personer kommer att finnas på plats under större delen av dagen. Behovet av personal
varierar dock över dagen och svårigheten ligger här i att schemamässigt tillgodose brukarnas behov
med för personalen godtagbara arbetstider och en hållbar arbetsmiljö. Det innebär att en övertalighet
utifrån dagens nivåer på grundbemanningen är svår att komma ifrån, vilket kommer att innebära
höjda kostnader. Däremot finns vinster i ett ökat välbefinnande och ett värdigare liv för brukarna.
Uppföljning av frågan föreslås ske i samband med årsbokslut och utgå från följande nyckeltal:







Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade.
Andel heltidsarbetande av totalt antal månadsavlönade.
Andel arbetad tid som utförs av timavlönade
Lönekostnader för timavlönade
Kostnader för övertid
Kostnader för utbetald sjuklön

Se även:
Förstudie Heltidsresan

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-05

§ 303

Heltidsresan -Socialnämndens svar på återremiss
KS/2021:165

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet med uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden har beslutat föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till Socialnämnden för att återkomma med en
beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen för Heltidsresan har lämnat en beskrivning som godkänts av Socialnämnden.
Beskrivningen visar att det inte finns någon möjlighet att avsätta de nödvändiga medlen för att
genomföra starten av Heltidsresan inom tilldelad budget oavsett vilket av införandealternativen man
skulle välja. I övrigt hänvisas till Socialnämndens tidigare beslut samt förstudien.
Ärendets behandling i sammanträdet
Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår att återremittera ärendet med uppdraget att återkomma
med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) och Stig Svedins (V) föreslag.
Ärendets tidigare behandling
KS 2021-04-06 § 133
Beslutsunderlag
SN 2021-09-14 § 122
SN tjänsteskrivelse 2021-08-26, innehållande beskrivning från projektgruppen
SN 2021-03-16 § 33
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-05

Förstudie Heltidsresan
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Barn- och Utbildningsnämnden
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-14

§ 122

Heltidsresan - genomförande inom budget
SN/2021:65

Beslut
Socialnämnden godkänner beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget för
överlämnande till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen har beskrivit förutsättningarna för Heltidsresans genomförande och tilldelad budget.
Ärendets behandling i sammanträdet
Elisabeth Dahlin Westberg (M) yrkar på ett tillägg i beslutet lydande ”Socialnämnden uppdrar till
förvaltningen att utreda heltidstjänster med en koppling till att minska timanställningar genom att
en viss procentsats täcker upp för frånvaro”.
Sammanträdet ajourneras mellan 12:10-12:15 för överläggning.
Elisabeth Dahlin Westberg (M) står kvar vid sitt tilläggsyrkande med ytterligare tillägg
”Socialnämnden begär mer tid av kommunstyrelsen för slutförande av detta uppdrag.”, med stöd av
Anita Hellstrand (C), Megan Sandberg (L) och Marianne Larsson (SD).
Efter ytterligare diskussion drar Elisabeth Dahlin Westberg (M) tillbaka yrkandet i sin helhet.
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar enligt ursprungligt förslag.
Ärendets tidigare behandling
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie
Beslutsunderlag
KS 2021-04-06 § 133, Heltidsresan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-14

Heltidsresan – förstudie
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Projektledare förstudie Heltidsresan
Exp

/

2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2021-08-26

SN/2021:65

socialnämnden

Heltidsresan - genomförande inom budget
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget för
överlämnande till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden beslutade föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
Projektgruppen har beskrivit förutsättningarna för Heltidsresans genomförande och tilldelad budget.
Ärendets tidigare behandling
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan – förstudie
Beslutsunderlag
KS 2021-04-06 § 133, Heltidsresan
Heltidsresan – förstudie
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Projektledare förstudie Heltidsresan
Exp

/
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861 82 Timrå
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Besöksadress
Köpmangatan 14
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060-16 32 99
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2021-08-26

SN/2021:65

Beskrivning av Heltidsresans genomförande och tilldelad budget
Förstudien visar att genomförandet av Heltidsresan inom socialnämndens område innebär en
kostnadsökning. Det alternativ som i förstudien föreslås av projekt- och styrgrupp är alternativ 3, ”ett
införande av heltid genom en succesiv övergång till heltid enbart genom erbjudande vid
nyrekrytering”. Detta alternativ är det som bedöms ha bäst förutsättningar att nå en hanterbar och
lyckad implementering ur ett kostnadsperspektiv. Alternativet bedöms ha en utökad personalkostnad
på upp till 4 500 tkr/år. Alternativet skall ses som en start på vägen mot heltid som norm.
I socialnämndens budget för 2022 finns inga medel medräknade för att påbörja ett införande av en
heltidsresa. Socialnämndens tilldelade budget inför 2022 innebär dessutom att besparingar i
verksamheten behöver göras på minst 7,5 mnkr. Det finns därmed inte någon möjlighet att avsätta de
nödvändiga medlen för att genomföra starten av Heltidsresan inom den tilldelade budgeten oavsett
vilket av införandealternativen man skulle välja.
Ytterligare information finns att hämta i bilagan: Heltidsresan - förstudie.

Socialförvaltningen
Sara Grape Junkka
Förvaltningschef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-06

§ 133

Heltidsresan
KS/2021:165

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendet återremitteras.
2. Uppdra till socialnämnden att, senast i oktober 2021, återkomma med en beskrivning av hur
heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budget.
____
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordade alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv.
Socialnämnden har beslutat föreslå alternativ två, att erbjuda arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att tillsätta nödvändig
projektorganisation.
Ärendets behandling i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Dalin (S) att ändring i beredningsförslaget görs
enligt följande:
Kommunstyrelsens beslutar:
1. Återremittera ärendet.
2. Uppdra till socialnämnden att, senast i oktober 2021, återkomma med en beskrivning av hur
heltidsresan kan genomföras inom tilldelad budgetram.
Stefan Dalins (S) förslag godkänns av samtliga.
Beslutsunderlag
SN 2021-03-16 § 33, Heltidsresan - förstudie
Förstudie Heltidsresan
Vision 2025 - Heltidsresan
Protokollsutdrag till
BUN
SN
Exp / 2021
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

2021-04-06

Utdragsbestyrkande

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-16

§ 33

Heltidsresan - förstudie
SN/2021:65

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
1. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom att erbjuda arbetstagare som
önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att
tillsätta nödvändig projektorganisation, enligt alternativ 2.
2. Införandet av heltidsresan ska göras utifrån en personcentrerad vård och omsorg och enligt
planeringsdirektivets nya fokusområde ’att åldras med värdighet’ samt i dialog med
medarbetare.
3. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från
deltid till heltid.
4. Vidarebefordra förslaget till budgetberedning för året 2022.
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Dahlin Westberg (M) samt Anita Hellstrand (C) till förmån för
eget förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav, som punkt 18 i beslut om budget och verksamhetsberättelse 2019, i
uppdrag till socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett
verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
Timrå kommun har sedan 2018 drivit ett projekt gemensamt med Socialförvaltningen och
Kommunal gällande en förstudie kallad Heltidsresan. Projektets förstudie redovisar nuläge, behov
samt tre alternativ med kostnadskalkyler för genomförande av heltidsresan.
Projektets styrgrupp förordar alternativ tre, ett successivt införande av heltid vid nyrekrytering, som
det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en hanterbar och lyckad implementering ur ett
kostnadsperspektiv. Detta alternativ kan troligen hanteras i ett första skede inom befintlig enhet.
Projektledare Linda Gyllenqvist presenterar arbetet med heltidsresan och förstudien i samband med
sammanträdet. Förvaltningens förslag till beslut är.
”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
1. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom ett successivt införande av
heltidstjänster vid nyrekrytering inom befintlig organisations- och resurstilldelning.
2. Hantera behov av ytterligare administrativt stöd, förändringar av organisation, uppdrag eller
resurser för arbetet med heltid som norm via befintliga rutiner.
3. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från
deltid till heltid.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Ärendets behandling i sammanträdet
Maritza Villanueva Contreras (V) lägger fram förslag från gruppen S och V enligt följande:
”Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
5. Fortsätta arbetet mot heltid som norm, ”Heltidsresan”, genom att erbjuda arbetstagare som
önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid samt vid all nyrekrytering och att
tillsätta nödvändig projektorganisation, enligt alternativ 2.
6. Införandet av heltidsresan ska göras utifrån en personcentrerad vård och omsorg och enligt
planeringsdirektivets nya fokusområde ’att åldras med värdighet’ samt i dialog med
medarbetare.
7. Avsluta uppdraget att använda mertidsuttag som ett verktyg för omvandling av tjänster från
deltid till heltid.
8. Vidarebefordra förslaget till budgetberedning för året 2022.”
Sammanträdet ajourneras mellan 12:20-12:30 för överläggning.
Elisabeth Dahlin Westberg (M) och Anita Hellstrand (C) föreslår att besluta enligt förvaltningens
förslag, punkt 1-3, med tillägg till punkt 1 ” enligt alternativ 3” samt tillägg av S och V:s förslag till
punkt 4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda förslagen gällande punkt 1-3 mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar att bifalla S och V:s förslag.
Ordföranden finner att nämnden enhälligt bifaller förslag om punkt 4.
Beslutsunderlag
Förstudie Heltidsresan
Vision 2025
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Inledning:
Timrå kommun har under perioden 2018-09-06 – 2021-01-20 bedrivit en förstudie
för kommunens Heltidsresa.
Enligt det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16) ska alla
arbetsgivare planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. En
handlingsplan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017.
Handlingsplanen ska utgå från verksamhetens behov och resurser och den ska
stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021. Handlingsplanen ska vara en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet med heltidsresan.
De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram
planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska
omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela
organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.

Bakgrund
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar EU:s jämställdhetsindex
2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna. Samtidigt finns det
fortfarande stora strukturella skillnader mellan kvinnor och män på svensk
arbetsmarknad. Exempelvis beräknas skillnaden i livsinkomst uppgå till 3,6
miljoner kronor enligt en utredning från Delegationen för jämställdhet i
arbetslivet. En avgörande skillnad är att kvinnor i jämförelse med män oftare
arbetar deltid, kvinnor tar även ut fler föräldradagar och har högre sjukfrånvaro.
Kvinnors inkomstnivå är nära sammankopplad med närvaron på jobbet. I
mansdominerade sektorer är det en självklarhet att vara anställd på heltid och
arbeta heltid. Men så ser det inte riktigt ut inom kvinnodominerande sektorer.
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR
(HÖK 16).
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Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett
mer jämställt samhälle. Men att arbeta heltid är också viktigt för den enskilde
individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket
skapar en stabilare och bättre privat ekonomi. Men en ökad inkomst ger också en
högre pension. Så för att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få
samma förutsättningar vad gäller arbete. Fler kvinnor som arbetar heltid bidrar till
en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt
samhälle.
Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren och efterfrågan ser
inte ut att minska. Så väl skolan, vården som omsorgen behöver rekrytera
hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta tillvara befintlig
kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och
samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsarbete i så hög
utsträckning som möjligt ersätts med heltidsarbete.
För att Timrå kommun ska bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare behöver
heltidstjänster kunna erbjudas. Fler heltider i verksamheterna skulle minska en del
av det stora framtida rekryteringsbehovet.
SKL och Kommunal är överens om tre mål:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika
anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
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Mål
Förstudiens mål:
Förstudien ska utmynna i ett underlag för beslut om eventuella ändringar i
organisation och i arbetstidsmodeller för att uppnå målet med heltid.
Beslutsunderlaget ska även innefatta ett underlag för beslut att:



alla tillsvidaretjänster ska göras om till heltidstjänster
redovisning av hur mertidsuttaget kan användas som ett verktyg för att
omvandling av deltidstjänster till heltidstjänster

Underlaget ska innehålla en ekonomisk kalkyl och beslut utifrån utredningens
förslag ska fattas av Kommunstyrelsen.

Viktiga händelser
Viktiga händelser under förstudien:
2018-09-03: Projektgruppen hade sitt första arbetsmöte
2018-10: Styrgruppen beslutade om justering av projektmål till:
Projektet ska utmynna i ett underlag för beslut om eventuella ändringar i
organisation och i arbetstidsmodeller för att uppnå målet med heltid.
Beslutsunderlaget ska även innefatta ett underlag för beslut om:


alla tillsvidaretjänster ska göras om till heltidstjänster, eller



enbart erbjuda heltid vid nyrekryteringar till tillsvidareanställningar,
eller



om Timrås modell ska ha valmöjligheter där alla medarbetare har en
heltidstjänst i botten, men av olika skäl kan välja att arbeta kortare tid
olika perioder i livet.

Bakgrunden till att projektmålen justerades var att de två strukna alternativen inte
ledde till heltid som norm.
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2018-10: Delprojektledaren avslutade sitt arbete i förstudien
2018-12 Förstudiens arbete pausades på initiativ av kommunal på grund av
uppsägning av samverkansavtalet mellan kommunal och Timrå kommun samt
kommunens ekonomiska läge och medföljande effektiviseringar
2019- 01 Styrgruppen beslutade att fortsätta förstudien men med förbehållet att
medarbetarna i verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt, helst inte alls.
Projektgruppen minskades och fick i uppdrag att fokusera på stöd vård och omsorg
(2019-08-14 Avslutande styrgruppsmöte inplanerat men skjuts upp utifrån
förändringar på tjänstemannasidan som påverkade Styrgrupp och projektgrupp)
2020-01 Projektledare byter roll till ordförande i styrgruppen och ersätts av
biträdande verksamhetschef Stöd, vård och omsorg.
2020-04 Kommunens verksamheter drabbas av pandemi Covid -19 vilket medförde
att planerade arbetsmöten sköts upp till augusti månad. Extraordinära behov av
personalbemanning omöjliggör att ekonomiska kalkyler baseras på utfall 2020.

Nuläge
Rekryteringsbehov
Timrå kommun har via PwC tagit fram en ekonomisk långtidsprognos som
sträcker sig från till 2025 - 2035. Enligt den långtidsprognosen förväntas en
förändrad befolkningsstruktur med en kraftig ökning av antalet personer över 80 år
skapar påtagliga kostnadsökningar inom äldreomsorgen.
Timrå har en befolkningsstruktur som idag skiljer sig en del från riket. Dels på
grund av att Timrå har en större andel i åldersgrupperna 60-75 år. Timrå kommer
ha fler invånare i barnafödande åldrar 2035 samt fler äldre invånare. Däremot är
antalet mellan 40-60 färre, vilket kommer påverka kommunens förmåga att finna
arbetskraft till framförallt äldreomsorgen. Inom de sociala verksamhetsblocken är
det framförallt äldreomsorgen som kommer att påverka de ekonomiska
förutsättningarna främst och då framförallt antalet i särskilda boenden. Fram till
2035 är ökningen nästan 90 platser, under förutsättningen att inskrivningen är
densamma då som nu (2016).
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Befolkningsstruktur
Timrå, utfall 2016 och samt prognos 2035

Befolkningsstrukturen för Timrå visar på att under 2035 så har gruppen över 75 år
ökat jämfört med befolkningsstrukturen 2016. Befolkningsstrukturen visar också på
att befolkningen i förskole och skolålder inte har minskat.
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Pensionsavgångar
Pensionsavgångar (räknat på när personerna fyller 65 år) inom kommunals
avtalsområde.

Pensionsavgångar
16
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Socialförvaltningen

2022
Barn och utbildning

2023
Kultur och teknik

Pensionsavgångarna kan minskas med de nya reglerna för pensionsålder, som
succesivt kommer att både öka den lägsta åldern för att ta ut pension samt att
rätten att ha kvar sin anställning i högre ålder.
Sammanfattningsvis så kommer Timrå att ha ett stort rekryteringsbehov, främst på
grund av den befolkningsstruktur som kommunen har.

Nuläge deltidsanställningar
En sammanställning har genomförts för att tydliggöra hur stor övertaligheten
skulle bli om all personal inom kommunals avtalsområde arbetar 100 % i
jämförelse mot dagens personalnivåer som även innefattar deltidsanställda. Dessa
siffror varierar över året men utifrån aktuellt läge i mars 2019 är den förväntade
ökningen räknat i årsarbetare enligt nedanstående tabeller.
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Sammanställning av deltidsanställda inom kommunals avtalsområde inom
socialförvaltningen, stöd, vård och omsorg:
Arbetsområde

Förväntad utökning räknat i antal
årsarbetare

Hemtjänst

11,9

Vård- och omsorgsboende

10,25

LSS-verksamhet (exkl. pers. Assistent)
Nattpersonal (boende/nattpatrull)
Städ/vaktmästeri/kringgrupp

2,05
6,17
1,0
31,37

Avser differensen mellan antal årsarbetare 2019 där deltidstjänster är aktuella och
hur antalet årsarbetare förändras om samtliga anställda arbetar heltid.

Sammanställning för deltidsanställda inom kommunals avtals område inom
Kultur och teknik
Arbetsområde
Lokalvård
Fastighetsskötsel
Fritidsledare

Förväntad utökning i antal
årsarbetare
1,55
0,5
0,5
2,55

Avser differensen mellan antal årsarbetare 2019 där deltidstjänster är aktuella och
hur antalet årsarbetare förändras om samtliga anställda arbetar heltid.
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Sammanställning för deltidsanställda inom kommunals avtalsområde inom
barn- och utbildning
Arbetsområde

Förväntad utökning i antal
årsarbetare
Barnskötare
0,50
Elevassistent
0,45
Verksamhetsvaktmästare
0,25
1,20
Avser differensen mellan antal årsarbetare 2019 där deltidstjänster är aktuella och
hur antalet årsarbetare förändras om samtliga anställda arbetar heltid.

Arbetstidsmodell
Under arbetet med förstudien har olika alternativ för införande av heltid som
norm framkommit. Oavsett vilket alternativ som blir aktuellt finns behov av en
arbetstidsmodell som är rimlig och hanterbar för både arbetstagare såväl som för
arbetsgivaren.
Timrå kommuns arbetstidsmodell för heltid som norm innefattar:
o Heltid som norm gäller för alla. De förändringar som Heltidsresan innebär
omfattar alla anställda, inte bara de som får ökad sysselsättningsgrad.
o Alla nytillsättningar av tjänster ska vara heltidsanställningar.
o Arbetsgivaren tar ansvar för en bra planering av arbetstiden. Ingen anställd
ska behöva ”jaga” tid.
För att möjliggöra heltid som norm inom berörda förvaltningar, innebär det en
ökad lönekostnad för arbetsgivaren. Den kostnadsökning som blir när deltider görs
om till heltider, ger en övertalighet vissa tider under dygnet. Övertaligheten ska i
möjligaste mån användas för att täcka vid frånvaro, vilket gör att kostnader för
vikarier inklusive inskolning kan komma att minska till viss del. Dock kräver det
en rörlighet hos personalen som innebär att arbete kan komma att utföras på andra
enheter, så kallade rotationsturer där vissa på förhand valda arbetspass används för
att täcka upp frånvaro.
Målet med heltidsanställning skall dock innebära att medarbetarens hela arbetstid
är inplanerad i förväg, det vill säga schemalagd, och att de därmed fullt ut kan vara
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lediga den övriga tiden, utan krav eller förväntan på att vara nåbar för att behöva
rycka in för att fullfölja sin arbetstid.
För att hantera denna tillkommande arbetstid som heltid innebär, behövs en
organisation som kan hantera behov och planering. Det nya arbetssättet kan
innebära förändringar i uppdraget för alla inom organisationen.
Succesivt införande av arbetstidsmodell:
För att lyckats med den valda arbetstidsmodellen förordas ett successivt införande.
Arbetstidsmodellen lägger grunden för det fortsatta arbetet ute på arbetsplatserna.
Hur heltidsresan införs kommer att vara avgörande både för kvalitén i
verksamheten, personalens arbetsmiljö samt påverka den ekonomiska effekten.
För att lyckas så bra som möjligt med ett införande, som innebär en del
förändringar för alla inom arbetsplatsen och brukarna, är det av vikt att det finns
tid för information, förankring och planering tillsammans med alla i
verksamheterna. Införandet föreslås därför att under år ett att ha en stor del av
tiden avsatt för detta.
En stor utmaning kommer dock att bli att matcha brukarnas behov med rätt
bemanning vid rätt tidpunkt och samtidigt erbjuda personalen acceptabla
arbetstider. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktig hållbarhet
är alla viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation.
Arbetet med heltid kommer att medföra en ökad rörlighet mellan arbetsplatser och
man bör, oavsett modell för införandet, börja arbetet i mindre skala genom att
välja ut en eller ett par arbetsplatser och därefter successivt utvidga. Arbetsplatserna
bör väljas ut i nära samråd med verksamheterna.
En tydlig och väl planerad dialog med medarbetarna är också avgörande för att
arbetstidsmodellen ska kunna implementeras på ett framgångsrikt sätt.

Organisation
Organisationen för införandet av heltidsresan ska hålla i planering, förankring och
samordna det faktiska införandet.
Att införa heltid innebär förändringar, ofta för alla inom organisationen, och för
att både brukare och personal inte ska påverkas negativt krävs att det finns en
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sammanhållande funktion samt möjlighet att avsätta resurser från både arbetsgivare
och arbetstagarorganisationen.
Behovet och utformningen av organisation för genomförandet skiljer sig dock åt
mellan de olika alternativ för genomförandet som presenteras i denna förstudie och
kommer således redovisas vidare under respektive alternativ.

Alternativ för fortsatt arbete med Timrå Kommuns
heltidsresa
1. Att införa heltid som norm genom att all deltidsanställd personal inom
Timrå Kommun bereds anställning på heltid. Endast lagstadgad ledighet ger
möjlighet till lägre sysselsättningsgrad.
2. Att införa heltid som norm genom att alla deltidsanställda som önskat
högre sysselsättningsgrad erbjuds anställning på heltid.
3. Att införa heltid som norm genom att erbjuda heltidstjänster till de som
önskat högre sysselsättningsgrad då lediga tjänster uppstår på den egna
enheten samt vid all nyrekrytering.

Ekonomisk kalkyl
Den ekonomiska lönsamhetsbedömningen/ekonomiska kalkylen består av troliga
kostnader och besparingar och har avgränsats till den kommunala verksamheten
och dess ekonomi. Framför allt berör den personalekonomiska faktorer och det är
endast där den ekonomiska kalkylen redovisar siffor och beräkningar. Den
inkluderar inte andra samhällsekonomiska effekter som går utanför den
kommunala förvaltningen.
Lönsamhetsbedömningen ska utgå från förutsättningen att rätten till heltid ska
omfatta samtliga av Timrå kommuns medarbetare som är tillsvidareanställda eller
tidsbegränsat anställda i mer än sex månader med månadslön. Inom Timrå
kommun finns de stora volymerna av deltider inom stöd, vård och omsorg och
beräkningarna är endast gjorda där. För övriga förvaltningar redovisas endast den
beräknade totala ökningen av antalet årsarbetare.
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Underlag till ekonomisk kalkyl för samtliga alternativ för
införande
Vikariekostnad
Ett arbete med att införa rotationsturer inom vård- och omsorgsboenden startades
redan 2017 och har till viss del bidragit till att antalet vikarietimmar sjunkit något
de senaste åren. Nedanstående tabell belyser hur antalet timmar förändrats samt
totala lönekostnaden inklusive semesterersättning, övertid/fyllnadslön och
ersättning för obekväm arbetstid. Inför genomlysningen valdes april månad, för att
få med siffror innan rotationsturerna infördes hösten 2017 samt även aktuella
siffror för 2019. (Då tiden för förstudien har förlängts allt eftersom har inför
färdigställandet även en stor del av 2020 förflutit, men med hänseende till det
extraordinära läget som påverkat personalkostnaderna utifrån pandemin Covid-19
tas inga siffror från perioden med i de ekonomiska kalkylerna).
År och månad

Antal arbetade
timmar,
timvikarier

Lönekostnad

Lönekostnad
inkl. PO
(39,2%)

2017 april

11 167 h

1 800 tkr

2 505 tkr

2018 april

11 514 h

2 085 tkr (inkl. 2.2%
löneökning)

2 902 tkr

2019 april

10 688 h

1 900 tkr (inkl. 2.2%
löneökning)

2 645 tkr

Tydlig är att antalet arbetade vikarietimmar har sjunkit mellan åren 2018 -2019.
Dock har kostnaden för vikarier inte sjunkit i samma omfattning, vilket till viss del
kan förklaras med den årliga löneökningen samt att kostnaden för
övertid/fyllnadslön ökat för varje år:
År och månad

Övertid/fyllnadslön timavlönade

2017 april

14 tkr

2018 april

45 tkr

2019 april

84 tkr
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Rotationsturer innebär att personalen kan utföra vissa, på förhand valda, arbetspass
på annan avdelning utifrån hur bemanningsbehovet ser ut. En av farhågorna inför
införandet av rotationsturer var att antalet inskolade vikarier skulle sjunka i och
med att ordinarie personal täcker upp viss del av frånvaron och att kommunen
därigenom skulle få svårare att rekrytera och behålla vikarier. Ovanstående siffror
som påvisade en ökning av övertid för timvikarierna kan således bekräfta denna
farhåga.
Heltid som norm förväntas även innebära ytterligare en viss besparing gällande
vikarietimmar då det är troligt att arbetstagare inte bara får längre arbetspass utan
även fler arbetspass då sysselsättningsgraden utökas. Dock har detta inte legat till
grund för den ekonomiska kalkylen då valet av framtida schemamodell kommer
påverka i hur stor omfattning antalet hela arbetspass kommer att utökas. Dessutom
har arbetet med rotationsturer även inneburit att en stor del av antalet
deltidsanställda redan har fått utökat antal arbetspass, vilket kommer minska den
framtida besparingen i form av hela arbetspass.

Möjlig besparing avseende vikariekostnad
Arbetet med förstudien har påvisat att en viss del av de ökande antal arbetstimmar
som heltid som norm skulle innebära, till viss del ändå troligen kommer kunna
innebära minskade kostnader i vikarietimmar samt övertidsersättningar, genom att
fler personer kommer att finns på plats under större delen av dagen.
Schemaläggning för deltidsanställda innebär idag ofta att arbetspassen kortas och
personal slutar tidigt på eftermiddagen alternativt börjar senare vid kvällspassen,
vilket då skulle medföra att ett ökat antal heltidsanställda innebär högre
bemanning främst under eftermiddagarna. Till viss del kommer även fler hela
arbetsdagar att skapas då högre tjänstgöringsgrad även kan innebära fler arbetspass
per månad. Denna ökning av antalet hela arbetspass har dock inte legat till grund
för den ekonomiska beräkningen då många okända faktorer, såsom schemaläggning
spelar in.
En genomlysning har däremot genomförts i kommunens hemtjänstgrupper under
april 2019, detta för att synliggöra hur mycket vikarier (samt poolpersonal) som
tillsätts under eftermiddagarna. Att just hemtjänsten valdes ut beror på att dess
planeringsverktyg enkelt synliggör behovet av bemanning under dygnet.
Sammanställningen innefattar endast måndag-fredag då schemaläggningen för
helger ser annorlunda ut.
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April 2019, Hemtjänst

Antal

Procentuell fördelning

Totalt antal arbetspass vik/pool

569 st.

100 %

Total timtid

3528 h

100 %

Timtid som utförs inom
tidsspannet 12-16

550 h

16 %

Genomlysningen har genomförts under en månad samt innefattar endast
hemtjänstpersonal vilket motsvarar uppskattningsvis cirka 30 % av antalet anställda
inom kommunals avtalsområde inom stöd, vård och omsorg. Detta medför risk för
en viss felmarginal men resultatet bekräftar arbetsgruppens antagande om att det
största behovet av timvikarier och poolpersonal finns under förmiddagarna då
endast så lite som 16 % av den totala vikarietiden tillsätts under eftermiddagarna.
Utifrån ovanstående genomlysning, som visar att ca 16 % av den sammantagna
vikarietiden kan täckas upp av ordinarie personal om alla arbetar heltid, har
följande beräkning gjorts för att belysa hur stor del av den vikariekostnad som
verksamheterna har idag som är rimligt att förväntas täckas upp. Beräkning på
antalet arbetade timmar samt kostnad för dessa har tagits fram för kvartal 1 för
respektive år, för att innefatta en större tidsperiod än endast en månad.

År och period

Antal arbetade Lönekostnad
timmar,
timvikarier

Lönekostnad (inkl
PO 39,2%)

Minskad kostnad
motsvarande 16%

2017 kvartal 1

37 773 h

6 314 tkr

8 789 tkr

(inkl PO 39,2 %)
1 400 tkr

2018 kvartal 1

36 217 h

6 201 tkr (inkl.
2.2% löneökning)

8 631 tkr

1 380 tkr

2019 kvartal 1

30 108 h

5 399 tkr (inkl.
2.2% löneökning)

7 515 tkr

1 202 tkr

Ovanstående beräkning visar således att en minskad kostnad utifrån 2019 års utfall
för vikarier i kvartal 1 kan förväntas uppgå till 1 200 tkr vilket innebär en
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årssumma på 4800 tkr. Dock bör här tilläggas att det förutsätter ett likvärdigt
behov av bemanning under samt mellan åren och är beräknat på att samtliga
anställda övergår till heltidstjänster.

Mertidsuttag för ordinarie personal
Ett av förstudiens mål är att ge en redovisning av hur mertidsuttaget kan användas
som ett verktyg för omvandling av deltidstjänster till heltidstjänster. I arbetet med
att presentera den ekonomiska kalkylen påvisar statistik att majoriteten av
deltidsanställda arbetar lika många, alternativ ett fåtal färre, arbetspass än vad
heltidsanställda gör.
Mertid, som är olika typer av övertidsersättningar, används främst då verksamheten
har ett akut behov av personalresurser. Ofta föreligger ett misslyckande att tillsätta
vikarier och ordinarie personal får då täcka upp behovet. Det innebär, sett i
relation till hur antalet vikarietimmar används över dygnet, att det stora behovet av
personal finns på förmiddag, kväll och nätter.
År och period
Kvartal 1 2019
Helår 2019

Lönekostnad
642 tkr
2 731 tkr

Vid den genomlysning av mertidsuttaget som genomförts är det även tydlig att stor
del av denna tid avser arbetspass som ordinarie personal (både deltids- och
heltidsanställda) tagit på sig/blivit beordrad att arbeta på ledig dag alternativt
arbetat ett dubbelt pass (dvs både dag- och kvällspass under samma dygn). Det
innebär att en stor del av det mertidsuttag som sker inte hade kunnat hanteras
genom att schemalägga personal då det skulle strida mot den reglering av arbetstid
som finns.
Således påvisar förstudiearbetet att det inte är förenligt att använda mertidsuttaget
och dess kostnader för att omvandla deltidstjänster till heltider och genom detta
helt undvika mertid i framtiden.

Redovisning av de olika alternativen för genomförande
samt ekonomisk kalkyl för respektive alternativ
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Alternativ 1: införa heltid som norm genom att all
deltidsanställd personal inom Timrå Kommun bereds
anställning på heltid.
Endast lagstadgad ledighet ska ligga till grund för lägre sysselsättningsgrad. I övrigt
ska samtliga anställda arbete heltid.

Förslag på organisation för genomförande av heltidsresa
omfattande samtliga deltidsanställda Timrå Kommun:
Ett genomförande som innebär att samtliga deltidsanställda ska gå upp till heltid
innebär ett omfattande arbete för att kunna hantera övertalighet och på så sätt
uppnå sänkta vikariekostnader. Många enheter och arbetstagare i samtliga
chefsområden blir berörda vilket sätter stora krav på samordning för att säkerställa
ett kvalitativt införande som är realistiskt för både arbetstagare och arbetsgivare. I
arbetet med förstudien har nedanstående behov av projektorganisation för att
hantera arbetet för samtliga berörda förvaltningar framkommit:
En projektledare: 100 %, Kompetens: HR, arbetsrätt, gärna med erfarenhet och
kunskap från andra kommuner, offentlig förvaltning, bemanning
Projektgrupp:
Resurs från arbetstagarorganisationen: 25 %, kompetens: bemanning,
schemaläggning, erfarenhet från stöd vård och omsorg
Resurs från arbetsgivaren: 25 %, kompetens: bemanning, schemaläggning,
erfarenhet från stöd vård och omsorg
Mindre arbetsgrupper med avsatt tid för arbetet, dock inom den ordinarie
arbetstiden men viktigt är att arbetet med heltidsresan kan prioriteras.

Beräknad kostnad för organisation:
1 projektledare 100 %

720 000 kr/år.

1 representant för
arbetstagarorganisationen 25 %
1 representant arbetsgivare 25 %

115 000 kr/år

Övrig kostnad lokal, IT, telefoni

50 000 kr/år

115 000 kr/år

19

mm.
Sammanlagd kostnad

1 000 000 kr/år.

Kostnader beräknat per år med införande juli 2021 – juni 2024
I arbetet med förstudien har beräkningar genomförts för att klargöra hur ett
införande av heltid för samtliga deltidsanställda kan fördelas över tid.
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till att det inte är möjligt att övergå till heltid för
samtliga anställa vid en och samma tidpunkt utan att arbetet succesivt behöver
utvidgas för att slutligen omfatta samtliga anställda.

År 1, juli 2021 – juni 2022


Kostnad för projektorganisation 1 000 tkr



Kostnad för ökning av årsarbetstid då alla nyanställda anställs på heltid
from 2021-07-01 (sammanlagt 1,75 årsarbetare under 6 månader baserat på
förväntade pensionsavgångar) 395 tkr.

Sammanlagd kostnad juli 2021 – juni 2022: 1 395 tkr

År 2, juli 2022 – juni 2023


Kostnad för projektorganisation: 1 000 tkr



Antalet heltider förväntas kunna ökas med sammanlagt 5 årsarbetare (vilket
motsvarar 20 anställda som går från 75 % anställningar till heltidstjänster)
kostnad 2 250 tkr



Förväntad minskning av vikariekostnad, 180 tkr (beräknat på totala
årsarbetstiden som tillkommer i verksamheten, satt i relation till tidigare
redovisad vikariekostnad).

Sammanlagd kostnad juli 2022 – juni 2023: 3 070 tkr
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År 3, juli 2023 – juni 2024


Kostnad för projektorganisation: 1 000 tkr



Antalet heltider ökar med sammanlagt 7 årsarbetare (vilket motsvarar 28
anställda på 75 % som går över till heltidsanställningar), kostnad 3150 tkr



Förväntad minskning av vikariekostnad; 515 tkr.

Sammanlagd kostnad juli 2023 – juni 2024: 3 635 tkr.

Sammanfattning ekonomisk kalkyl alternativ 1:
Den sammanlagda årsarbetstiden som skulle tillkomma för att alla anställda inom
stöd, vård och omsorg skulle arbeta heltid är i dagsläget beräknad till 31,37
årstjänster vilket kommer innebär en kostnad på 14,1 mkr/år.
Om alla som är anställda på deltid i dag går upp på heltid är det en ökad kostnad
på cirka 14,1 mkr/år, och den förväntade besparingen i form av mindre
vikariekostnad på 16 %, vilket innebär 4,8 mkr/år ger en utökad kostnad på ca 9,2
mkr/år.
Kostnad för organisation för införande av heltid, 1 mkr/år.
Vid ett införande av ökat antal heltider är det troligt att det i början blir
merkostnader, tillexempel utökad introduktion vid ökade rotationsturer för
personalen, samtidigt kan det över tid kan bli minskade vikariekostnader på grund
av att man kan planera arbetet annorlunda, och till exempel sprida ut
arbetstopparna.
Utifrån ovanstående förändringstakt avseende övergångar från deltidsanställningar
till heltid är verksamheterna dock inte fullt i hamn efter dessa tre år, utan arbetet
måste därefter fortsätta.
Sammanlagd kostnad juli 2021 - 2024: 8 100 tkr

Utmaningar vid ett införande:
I en organisation med bara heltidstjänster skulle det innebära att färre timvikarier
behövs. Brukarna skulle därför oftare få möta ordinarie personal. Men samtidigt
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bidrar den ökade rörligheten till att brukarna riskerar att få möta fler ur den
ordinarie personalen.
Då det blir färre timvikarier i verksamheten finns en risk, speciellt inför sommaren,
att det saknas personal som är inskolade och kan vikariera under ordinarie
personals frånvaro. Ju mer den ordinarie personalen kan täcka upp vid frånvaro, ju
mindre inskolade vikarier kommer det att finnas.
I organisationen kan finnas personer som inte orkar, vill eller kan arbeta heltid.
Hinder kan till exempel vara hälsa, social situation eller brist på barnomsorg
kvällar och helger.
Den ökade rörligheten mellan arbetsplatser kan vara positiv för en del arbetstagare,
en möjlighet att få mer kompetens och erfarenhet, medan det för andra kan orsaka
stress och oro, det kan också leda till ledighetsansökningar eller sjukskrivningar på
rotationspassen. Vid stor andel rotationspass kan tillhörigheten i en arbetsgrupp
påverkas och arbetet med arbetsmiljön blir extra viktigt.
Rotationspass innebär att arbetstagare kommer att arbeta i andra verksamheter och
kan då behöva annan behörighet, delegering och utökad introduktionstid. Det
innebär också ett mer-jobb i att hantera den tillfälliga övertaligheten som blir, att
fördela arbetet under dygnets alla timmar. I den nya arbetstidsmodellen kommer
det att, i alla fall inledningsvis, bli en ökad belastning för olika yrkesgrupper. Det
kommer också att innebära en ökad administration som ställer krav på
välfungerade personalprogram och ekonomisystem.
Möjligheter med ett införande:
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom
minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen
försörjning, både under sin yrkesverksamma tid men även efter pensionering. När
fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet,
framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
Med ökat antal heltider, med mer bemanning över större delen av dagen, kan
möjlighet ges för aktiviteter/insatser som ökar livskvalitén för brukarna samt
påverkar medarbetarna positivt.
Men framförallt är den störa kompetensförsörjningsutmaningen av vikt att öka
antalet heltider inom kommunen.
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Kommunens attraktivitet som arbetsgivare
Att vara en arbetsplats där normen är heltid, alla anställningar görs på heltid, kan
bidra till att öka attraktiviteten hos arbetsgivaren. Att få ett arbete med en lön som
du kan leva på, och en möjlighet att planera framåt. Men det finns också risker
med införandet av heltid, förändringarna som krävs för att alla ska kunna arbeta
heltid kan uppfattas som negativa av en del. I den modell som Timrå kommun
kommer att använda sig av så kommer det bli en ökad rörlighet på en del eller alla
tjänster. Frågan om man ska arbeta med en mindre generell rörlighet över alla
tjänster eller ha vissa tjänster som är mer rörliga kan vara avgörande för hur
attraktivt arbetet uppfattas.

Alternativ 2: införande av heltid genom att erbjuda arbetstagare
som önskat högre sysselsättningsgrad anställning på heltid
samt vid all nyrekrytering
I och med att det finns ett stort antal deltidsanställda inom vård och omsorg har
det sedan många år tillbaka funnits en tillämpning av AB (Allmänna bestämmelser)
som innebär att deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad gör en
skriftlig intresseanmälan om detta.
I december 2019 gick arbetsgivaren ut med en uppmaning till arbetstagarna inom
Stöd, vård och omsorg, att de som önskar högre sysselsättningsgrad bör lämna in
en ny ansökan. Syftet med detta var att säkerställa att informationen som går att ta
fram ur aktuellt personalsystem är korrekt och att uppdaterade aktuella siffror
finns inför kostnadsberäkningen i förstudien. I arbetet med heltidsresan har
därefter beräkningar genomförts under januari månad 2020, men viktigt att ha i
åtanke är att detta är dagsaktuella siffror som kan förändras över tid, då
arbetstagaren har rätt att under alla årets dagar ansöka alternativ ta tillbaka ansökan
om högre sysselsättningsgrad. Resultatet visade att totalt 53 deltidsanställda i 14
arbetsgrupper skriftligen har önskat högre sysselsättningsgrad.

Förslag på organisation vid ett införande av heltid genom att erbjuda
heltidstjänster till de som önskat samt vid nyrekrytering:
Även om alternativet att erbjuda alla anställda som själva önskat högre
sysselsättningsgrad heltidstjänster inte omfattar samtliga anställa, så är 53
arbetstagare i 14 olika arbetsgrupper mycket att hantera vid ett och samma tillfälle.
Det kommer krävas en noggrann samordning och planering så som exempelvis
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schemaarbete för hela grupper, för att möjliggöra ett införande. En samordnande
funktion behöver finnas som ansvarar för att arbetet genomförs på ett likvärdigt
sätt med gemensamma förutsättningar över hela verksamhetsområdet. Detta
alternativ förväntas dock av arbetsgruppen innebära ett avsevärt lägre behov av
organisation men tid kommer behöva avsättas inom den ordinarie arbetstiden för
enhetschef, representant för arbetstagarorganisation, arbetsgrupper i verksamheten
etc. Dock behöver arbetet samordnas av en tjänsteperson för att optimera planering
och kommande arbete.

Beräknad kostnad för organisation:
År 1: 1 projektledare/samordnare
50 %
År 2: 1 projektledare/samordnare
25%

360 000 kr/år
180 000 kr/år

Troligt är att arbetet inte kommer att kunna genomföras fullt ut under år 1, då
mycket förankring ute i verksamheterna kvarstår. Efter år 2 uppskattas dock
behovet av samordning inte längre finnas kvar då det rimligtvis endast ska
tillkomma enstaka arbetstagare som önskar högre sysselsättningsgrad i varje
arbetsgrupp när väl den stora övergången är genomförd.

Ekonomisk kalkyl alternativ 2, införande av heltid genom att
erbjuda heltidstjänster till de som önskat samt vid
nyrekrytering:
Vid det datum aktuell statistik togs fram fanns således 53 arbetstagare i totalt 14
arbetsgrupper inom Stöd, vård och omsorgs verksamheter, som efterfrågar högre
sysselsättningsgrad. Samtliga arbetsgrupper i verksamhetsområdet finns inte
representerade vilket innebär att enstaka arbetsgrupper kan ha så många som upp
till 10 arbetstagare som idag lämnat in ansökan.
Omräknat till årsarbetare motsvarar differensen från deltid till heltid för dessa 53
arbetstagare total 10 årsarbetare vilket medför en beräknad ökad kostnad för
verksamheten motsvarande 4500 tkr på årsbasis baserat på aktuella lönenivåer för
dessa 53 arbetstagare.
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Antal
arbetstagare
som önskar
högre sysselsättningsgrad
53

Lön baserad
Lön baserad på
på
aktuell
heltidsmått/år tjänstgöringsgrad/
år

Förväntad
kostnadsökning vid
heltid/år

Inklusive
PO
Ca 42%
(soc.avg)

15 017 000 kr

3 174 000
kr

4 507 000
kr

11 843 000 kr

Den totala kostnadsökning det skulle innebära är således, utifrån de önskemål som
vid beräkningstillfället fanns från arbetstagarna i avtalsområdet, en kostnadsökning
för arbetsgivaren motsvarande 4 500 tkr.
För att kunna hantera övergången till heltid för dessa 53 anställda på ett kvalitativt
sätt har arbetsgruppen dock kommit fram till att arbetet kommer ta mer än ett år i
anspråk.

År 1, juli 2021 – juni 2022


Kostnad för projektorganisation/samordnare: 360 000 kr/år



Kostnad för ökning av årsarbetstid då 50 % av de deltidsanställda som
önskar högre sysselsättningsgrad bereds heltidstjänster med start 2021-07-01:
2 253 tkr

Sammanlagd kostnad juli 2021 – juni 2022: 2 614 tkr

År 2, juli 2022 – juni 2023


Kostnad för projektorganisation/samordnare: 180 000 kr



Kostnad för ökning av årsarbetstid då kvarstående 50 % av de
deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad bereds heltidstjänster:
2 253 tkr.

Sammanlagd kostnad juli 2022 – juni 2023: 2 433 tkr
I den beräknade kostnadsökningen har inte hänsyn tagits till eventuella minskade
vikariekostnader så som gjorts i alternativ 1 där beräkningar baseras på att samtlig
personal arbetar heltid. Orsaken till detta är att den stora variationen mellan
arbetsgrupperna idag beträffande hur många arbetstagare som önskat högre
sysselsättningsgrad och deras idag aktuella tjänstgöringsgrad, sett i relation till
25

antalet heltidsanställda/deltidsanställda i varje arbetsgrupp så kommer det ha stor
påverkan på schemaläggning och tillkommande övertalighet. Därav har ingen
kvalitetssäker siffra kunnat tas fram när det gäller förväntad besparing på
timvikariekostnaden.

Utmaningar med ett införande av heltid då alla deltidsanställda
som önskat högre sysselsättningsgrad bereds heltidstjänster
samt vid alla nyanställningar
Att enbart införa heltid för de som själva efterfrågar det skapar en diskrepans från
avtalet som tecknats mellan SKR och Kommunal. Om heltidsarbete blir valbart har
heltid som norm inte uppnåtts fullt ut och innebär således att ett parallellt arbete
behöver bedrivas för att synliggöra vilka arbetstagare som inte kan tänka sig att
arbete heltid och varför. Först därefter kan en fortsatt planering tas fram för att på
sikt möjliggöra heltid som norm för samtliga anställda i Timrå Kommun.

Möjligheter med ett införande av heltid då alla deltidsanställda
som önskat högre sysselsättningsgrad bereds heltidstjänster
samt vid alla nyanställningar
Arbetsgivaren och Kommunal Timrå är överens om att ett tvingande beslut inte är
genomförbart i ett första skede. Att då starta processen med heltidsresan för de
arbetstagare som själva eftersträvar heltid är att inleda med en mjukare övergång.
Verksamheterna får tid och möjlighet att arbeta tillsammans med personalen för att
utreda motstånd till heltid samt förankra heltid som norm.
Alternativet kräver inte en resurskrävande organisation för genomförandet utan
övergången förväntas kunna hanteras med en samordnare motsvarande 50 % samt
med befintliga resurser. Eftersom det redan är känt vilka arbetstagare som önskar
högre sysselsättningsgrad är det möjligt att relativt snabbt påbörja
implementeringsarbetet samt beräkna tillkommande arbetskostnader i respektive
arbetsgrupp.
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Alternativ 3 för införande av heltid genom en succesiv
övergång till heltid enbart genom erbjudande vid
nyrekrytering.
Ett succesivt införande av heltidstjänster vid nyrekrytering är ett alternativ till att
erbjuda samtliga de som önskat högre sysselsättningsgrad heltidstjänster vid en och
samma tidpunkt. Det skulle då innebära att när en ordinarie personal slutar sin
tjänst som är på deltid, så ska arbetsgivaren nyanställa på heltid.
Ett succesivt införande kommer dock ändå innebära att det uppstår en viss
övertalighet på den specifika avdelningen/arbetsgruppen men kommer då ske
gruppvis och inte kommunövergripande.
Som förtydligande exempel så kommer en pensionsavgång på en tjänst 75 %
innebära att en ny personal anställs på 100 % vilket kräver att personalgruppens
schema utökas med motsvarande 25 % Denna övertalighet måste således hanteras
på ett effektivt sätt, för att resurserna ska kunna förläggas där behoven finns så inte
”onödiga” kostnader uppstår.
I dagsläget ersätter arbetsgivaren på högre sysselsättningsgrad endast om det finns
arbetstagare som konverterat till en tillsvidaretjänst på 100 % och tomma tjänster
endast finns på deltid. Detta har då, i vissa fall, påverkat den totala
tjänstgöringsgraden på aktuella avdelningar/arbetsgrupper vilket lett till en ökad
grundbemanning. Detta innebär ett behov av ett tydligt arbetssätt för att hantera
denna övertalighet.
Ett alternativt för att kunna hantera detta är då att när en nyanställning på heltid
görs på en tidigare deltid, så är det möjligt för arbetsgivaren att direkt i
anställningsavtalet fördela tjänstgöringsgraden genom att reglera att en viss procent
av den totala tjänstgöringsgraden innebär en flexibel placering. Som exempel står
då i anställningsavtalet att arbetstagaren för tillfället får en placering på specifik
avdelning till en viss procent och att övriga procent är flexibel placering.
Inom kommunen finns även den tillämpning av AB som innebär att personal som
önskat högre sysselsättningsgrad, erbjuds det då ledig tjänst uppstår inom den egna
arbetsgruppen. Då det ofta är fler än en person som anmält intresse, är den
vedertagna turordningen den att det är den arbetstagare som har längs
anställningstid hos arbetsgivaren som erhåller tjänsten.
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Om alla nyanställningar ska genomföras på heltid kommer det innebära att det i
flertalet arbetsgrupper finns en eller flera deltidsanställda som väntar på att beredas
heltidstjänster. Det skulle innebära att innan en nyanställning kan göras på heltid
måste hänsyn tas till dem som önskat högre sysselsättningsgrad. Eftersom det
varierar stort mellan olika arbetsgrupper hur många dessa är, kommer det innebära
väldigt olika påverkan i varje arbetsgrupp. I grupper där det finns flertalet som
önskat högre sysselsättningsgrad kommer varje deltidstjänst som görs om till heltid
vid nyanställning skapa en dominoeffekt som kan innebära att betydligt fler än en
får högre sysselsättningsgrad.
I arbetet med förstudien har kontakt tagits med jurister på SKR för att säkerställa
hur denna tillämpning ska hanteras i relation med att samtliga nyanställningar ska
göras på heltid. Svaret gör gällande att tillämpningen även fortsättningsvis måste
fortsätta vara gällande och dominoeffekten blir då ett faktum.

Ekonomisk kalkyl för ett succesivt införande av heltid enbart
genom erbjudande vid nyrekrytering.
Vid det datum som aktuell statistik togs fanns enligt ovanstående redovisning för
alternativ 2, således 53 arbetstagare i totalt 14 arbetsgrupper inom Stöd, vård och
omsorgs verksamheter, som efterfrågar högre sysselsättningsgrad. Som beskrivits är
heller inte samtliga arbetsgrupper representerade då det redan idag finns stora
skillnader i hur stor del av antalet arbetstagare i de olika grupperna som är
heltidsanställda. Arbetet med förstudien har dock påvisat att kostnadsökningen för
att erbjuda samtliga som önskat högre sysselsättningsgrad motsvarar totalt 10
årsarbetare som ger en kostnadsökning på 4 500 tkr på årsbasis, vilket då får ses
som den maximala kostnaden som kan tillkomma även för alternativ 3. Dock
kommer ett succesivt införande vid nyanställning fördröja förändringstakten
avsevärt, även om ovan beskriven dominoeffekt förväntas.
Eftersom det idag är så stor skillnad mellan grupperna när det gäller antalet
deltidsanställda samt hur många av dessa som önskat högre sysselsättningsgrad har
det i arbetet med förstudien inte kunnat tas fram en specificerad kostnadsökning
då det på förhand inte är möjligt att veta vilka grupper det kommer bli aktuellt
med lediga tjänster som ska göras om till heltider.
Nedanstående tabell visar som exempel från 3 olika arbetsgrupper inom vård och
omsorg, hur stor skillnad det kan bli i kostnadsökning utifrån antalet som önskat
högre sysselsättningsgrad.
Arbetsgrupp

Antal anställda

Total arbetstid i
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Kostnads-

/exempel

som önskat högre
årsarbetare som
sysselsättningsgrad tillkommer vid
heltidsanställning

1
2
3

7 (samtliga nu 75%) 1.75
3 (samtliga nu 88 %) 0.36
1 (nu 75%)
0.25

ökning/år
(beräknat på
snittlön/mån
23746 + PO =
33292 kr)
699 tkr
144 tkr
100 tkr

Kostnad fördelad över tid för införandet
Ett succesivt införande av heltid vid nyrekrytering innebär att förändringstakten
blir svår att beräkna. I dagsläget kan endast statistik över kommande
pensionsavgångar ge en fingervisning om hur många lediga tjänster som ska
tillsättas kommande år, men utifrån att pensionsåldern är väldigt varierande kan en
tydlig beräkning för respektive år inte genomföras. När det gäller övriga avslut av
anställning på den enskildes egen begäran går det heller inte att sia om, men utifrån
verksamhetens erfarenhet är det endast en handfull tjänster som avslutas på
arbetstagarens egen begäran varje år.
Projektgruppen ser idag inte heller någon möjlighet att ta fram en kvalitetssäkrad
siffra på vad heltid vid nyrekrytering kan innebära i minskad vikariekostnad.
Flertalet av alla deltidsanställda har idag i stort sett lika många arbetspass som
heltidsanställda vilket kommer innebära att en heltidstjänst i första hand ger längre
arbetspass och i vissa fall något enstaka extra pass. En trolig effekt är då att vikarier
och poolpersonal kommer att bokas på kortare arbetspass då schemaläggningen
innebär att den största ansamlingen av övertalighet kommer att ligga under
eftermiddagarna.

Utmaningar med ett succesivt införande då alla nyanställningar
genomförs på heltid.
Eftersom det i flertalet arbetsgrupper finns fler än en arbetstagare som önskar högre
sysselsättningsgrad, kommer ett införande av att alla nyanställningar görs på heltid
innebära att fler än en tjänst kan komma att påverkas. Möjligheten till högre
sysselsättningsgrad hanteras idag genom turordning utifrån den totala
anställningstiden hos arbetsgivaren vilket kan innebära en effekt i form av ringar
på vattnet. Turordningen i en arbetsgrupp där det finns flertalet deltidstjänster kan
på så sätt innebära att en nyanställning på 100 % får effekten att även fler tjänster
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behöver höjas upp för att arbetsgivaren inte ska frångå den praxis man är överens
om med den fackliga organisationen.
Det innebär också att samtlig personal i de olika arbetsgrupperna påverkas i olika
utsträckning. I en arbetsgrupp där flertalet övergångar till heltidsanställningar äger
rum, kommer större schemaförändringar behövas och fler arbetstagare blir berörda.
Det innebär att både kostnadsökning och eventuell övertalighet kan påverka väldigt
olika mellan de skilda arbetsgrupperna beroende på hur många i varje arbetsgrupp
som önskar högre sysselsättningsgrad.
Vid ett införande av heltidsresan genom att alla nyanställningar genomförs på
heltid kommer även innebära en lägre förändringstakt och ett längre tidsperspektiv
innan samtliga som önskar högre sysselsättningsgrad erbjuds heltidstjänster.
Ett succesivt införande av Heltidsresan då alla nyanställningar genomförs som
heltidstjänster innebär att en diskrepans skapas från avtalet mellan SKR och
Kommunal vilket innebär att arbete kvarstår för att uppnå heltids som norm.

Möjligheter med ett succesivt införande då alla nyanställningar
erbjuds heltid/genomförs på heltid.
Då alternativet inte är tvingande för de medarbetare som idag är anställda på deltid
och önskar fortsätta arbeta så, kommer tid finnas för att arbeta undersökande och
motiverande för att på sikt uppnå att fler eftersträvar heltidsarbete.
Den lägre förändringstakten kommer även ge verksamheten förutsättningar att
arbeta med den övertalighet som övergången innebär. Då förstudiearbetet påvisat
att desto fler som arbetar heltid, desto mer arbetstid kommer att finnas tillgänglig
under främst eftermiddagarna, måste verksamheterna arbeta med att se över dagliga
rutiner samt skapa struktur som kan möjliggöra guldkant för våra brukare under
den utökade arbetstiden som kommer att tillkomma. Allt förändringsarbete tar tid
men den succesiva utökningen kommer då innebära bättre förutsättningar för att
hinna ställa och om använda tiden på optimalt sätt.

Projektorganisation vid ett succesivt införande:
Ett succesivt införande av heltid vid nyrekrytering kräver en betydligt mindre
organisation än det övriga alternativet för införande. Dock står det klart att desto
större övertalighet som finns i varje arbetsgrupp, desto mer tid i anspråk kommer
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det ta att fördela resurserna och detta kräver god kännedom om både verksamheten
samt arbetsgrupperna..

Kostnad för organisation vid succesivt införande
Ett succesivt införande av heltid vid nyrekrytering innebär således en lägre
förändringstakt än alternativet att genomföra en total övergång till heltidsmåttet.
Genomförandet och medföljande behov av förändring av arbetstidsmodeller
kommer innebära en ökad administration för att säkerställa att så stor del av den
totala arbetstiden som möjligt förläggs där verksamhetens behov av resurser finns.
Möjligt är att enhetscheferna tillsammans med bemanningsenheten kommer att
kunna hantera det inom och mellan ansvarsområdena. Dock blir det troligen
behov av ett administrativt stöd utöver det stöd som idag ges från
bemanningsenhetens sida, vilket kommer föranleda behov av översyn samt
eventuell efterföljande omorganisation av enheten och dess uppdrag. I dagsläget är
det dock inte troligt att ytterligare resurser kommer behöva tillsättas i ett första
skede utan kan hanteras med befintliga ekonomiska resurser.

Behov av fortsatt arbete mot heltid som norm vid ett succesivt
införande
Ett succesivt införande av heltidstjänster vid nyrekrytering förväntas leda till ett
ökat antal heltidstjänster, fler får möjlighet att arbeta 100 %. Arbetet mot heltid
som norm i stort handlar om en delaktighet av alla berörda för att det i
förlängningen ska vara lika självklart med heltid inom kommunals avtalsområde
som i andra branscher. För att lyckas med det och få en positiv delaktighet och en
reell chans att nå målet med heltid som norm krävs rimliga förutsättningar för alla
parter.
Kvarvarande frågeställningar
Inom arbetet med förstudien har frågeställningar framkommit som är relaterade till
ett succesivt införande. Dessa måste analyseras vidare vid ett beslut om införande av
heltid vid nyrekrytering och tydliggöras samt besvaras för att säkerställa att samtliga
parter är överens om villkoren inför en implementering. Dessa är:


Begreppet nyanställning/nyrekrytering måste klargöras så samtliga parter
har en gemensam förståelse över vad begreppet innebär i detta avseende.
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Turordningsregler för företräde till högre sysselsättningsgrad måste vara
tydliggjorda för en kvalitetssäker process.
Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen måste vara överens om hur en
succesivt tillkommande övertalighet kan hanteras och detta måste även
förankras hos arbetstagarna för att bygga bort eventuella missförstånd.

Sammanfattning
Då förstudien i januari 2019 fick ändrade förutsättningar, och styrgruppen
beslutade att fortsätta förstudien men med förbehållet att medarbetarna i
verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt, helst inte alls har ingen risk- och
konsekvensanalys genomförts, för att göra detta krävs delaktighet av medarbetarna
vilket inte varit möjligt.
Under arbetets gång med förstudien har förutsättningarna ändrats genom att bland
annat deltagare i styrgrupp och projektgrupp bytts ut, projektmålen har justerats
och framförallt så drabbades världen av Covid-19 pandemin vilket inneburit stor
påverkan i den kommunala verksamheten. Förutsättningar för det dagliga arbetet
har förändrats på samtliga nivåer och nödvändiga prioriteringar har behövt göras.
Inte minst så är arbetet inom vård- och omsorg påverkat och det är även den
verksamhet där flest deltidsanställda finns inom kommunen. De ekonomiska
beräkningarna gällande vikariekostnader och möjliga besparingar utifrån detta har
tagits fram innan de mer strikta riktlinjerna infördes för att begränsa risk för
smitta. Det innebär att verksamheten idag inte vet hur det kommer vara möjligt att
arbeta med rörlighet mellan personalgrupper och enheter i framtiden, men klart är
att det i dagsläget inte är möjligt att hantera så som skett innan utbrottet av Covid19.
Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att
möta välfärdens omfattande rekryteringsbehov.
Heltidsarbete som norm är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som kan
genomföras lokalt. Att fler kvinnor arbetar heltid bidrar till en mer jämställd
arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.
Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den
svenska arbetsmarknaden.

32

När fler går från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Det behövs nya
sätt att tänka kring hur verksamheten ska organiseras, planeras och bemannas, och
det är viktigt att analysera och uppmärksamma hur arbetsmiljön påverkas.
Tillsammans har de lokala parterna tagit fram förslag hur arbetet med att nå målet
skulle kunna genomföras och är överens om att ett succesivt införande av heltid vid
nyrekrytering (alternativ 3) är det alternativ som har bäst förutsättningar att nå en
hanterbar och lyckad implementering ur ett kostnadsperspektiv.
Alternativet bör därav ses som en möjlig start på ”Heltid som norm”
för att i senare skede involvera samtliga medlemmar i det fortsatta arbetet.
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras
Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

Nämndens uppdrag
Socialnämnden är till ansvarsområde ett av kommunens två största, och är
uppdelad på tre verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO),
Äldreomsorg och hälso- sjukvård (ÄO/HSL) samt Stöd och omsorg (SO).
Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
männi-skornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet.”
Reglemente för socialnämnden anger:
1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författ-ningar för verksamheten.
2§
• Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd
• Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården
• Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt
anvisningsmodell fastställd 2016-04-01
• Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)
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Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera
till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Uppföljning av mål och uppdrag
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att
påverka sitt eget liv och samhällslivet
Bidrar till målet (pil upp)
Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka
sitt eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr
socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens jobb.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av
grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas
behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.
– Skapa fler bostäder med särskild service LSS, där den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor och erhåller det stöd och den service hen behöver i sin dagliga
livsföring
Uppföljning:
Utveckla daglig verksamhet: Verksamheten i de nya lokalerna är i gång. En
utvärdering av verksamheten kommer att utföras under hösten.
Skapa fler bostäder med särskild service LSS: Socialnämnden har fattat erforderliga
beslut och driftsättning av nya boendeplatser planeras till juni och september.
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Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom
hela livet
Bidrar till målet (pil upp)
Socialtjänstlagen § 1 syftar till att främja den enskildes ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Inom individ och familjeomsorgen arbetar man dels för att kompensera för de
faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom
LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter
en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar
man aktiv med ett re-habiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge
som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett
rehabiliterande förhållningssätt.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet
att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor
– Äldreomsorgslyftet (statsbidrag möjliggör för personal inom vård och om-sorg att
läsa på betald arbetstid) Detta möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få
adekvat utbildning
Uppföljning:
TUFF: I mars återupptogs verksamheten efter att ha varit pausad på grund av
pandemin. Två grupper med totalt 20 deltagare har träffats en gång i veckan och
denna projektomgång beräknas att avslutas i slutet av maj. Väntelistan inför hösten
är fulltecknad redan nu.
Äldreomsorgslyftet: Sedan hösten 2020 har totalt 11 medarbetare studerat färdigt
till undersköterska genom äldreomsorgslyftet. För närvarande är det 8 medarbetare
som studerar på betald arbetstid. Medel från äldreomsorgslyftet används även till
att finansiera vikarier för de som deltar i spårkutvecklingsprojektet.
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Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga
vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden ansvarar för uppdraget tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden, kultur och tekniknämnden samt kommunstyrelsen.
Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och
unga samt unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social
problematik. Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i
Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.
•Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig
upptäckt och proaktiva insatser.
•Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att
barn och unga far illa.
Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska socialförvaltningen verka
för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.
Kompetensutvecklingsinsatser kommer även fortsättningsvis att riktas speciellt mot
de som arbetar med barn i yngre åldrar. Samverkan kommer även ske med barn
och unga där det redan identifierats ett behov av samverkan mellan skola och
socialtjänst för att stödja barnet/ungdomen och vid behov även stöd till
vårdnadshavare. Ett fokus kommer att vara på hemmasittare, barn och unga som
inte kommer till skolan.
En välfungerande skolgång och möjligheter till att utföra fritidsintressen är två av
de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika att hamna i ett utanförskap.
För att åstadkomma detta kommer kultur- och teknikförvaltningen att hålla en
dialog med kommunens föreningar inom ramen för det nybildade föreningsrådet
där frågor som Friskare Ungdom, sommarläger på Tolvösand, samt en möjlig
framtida verksamhet för att tillhandahålla utrustning till barn och unga för att
möjliggöra en aktivare fritid. Socialförvaltningen kommer att delta utifrån sin
målgrupps behov samt annan möjlig samverkan kring framtida insatser.
Uppföljning:
Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med barn och
utbildningsförvaltningen för att hitta metoder för att motverka stor skolfrånvaro.
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Detta genomförs genom att en skolsocionom rekryteras och samfinansieras. Syftet
med denna är:


Öka närvaron hos elever där skolorna känner oro



Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och
socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro



Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro



Öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer



Öka elevernas måluppfyllelse

Målet för arbetet är att:


Alla elever har en fungerande skolgång där de utvecklar sina förmågor och
kunskaper och når målen för utbildningen

Planen för projektet förväntas ta beslut om under våren. Det finns även ett förslag
på ett samarbete med MIUN kring forskning på ämnet genom det samverkansavtal
kommunen har med dem för att arbeta för framtidens välfärd.
Övriga pågående aktiviteter:


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



SKIP-samordnare handleder förskolor i socialtjänstens arbete.



Enhetschefer deltar på skolans proffesionsnätverk.,



Familjebehandlare deltar på föräldragrupper varannan vecka på BVC.



Fältverksamheten utökas och samverkan med kultur och
teknikförvaltningen planeras.



Det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs i samverkan med barn och
utbilningsförvaltningen.

Socialnämnden är delaktig i arbetet med en ny länsgemensam samverkansmodell
med regionen samt länets skolförvaltningar.
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Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget men vill betona att en lyckad
skolgång är en av de viktigaste faktorerna för att kunna leva ett självständigt liv.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
Pågår enligt plan (pil upp)
Nära vård För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och
omsorgen ska vara fort-satt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den
demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på
lokal, regional och nationell nivå.
I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram en
gemen-sam målbild för en God och nära vård i Västernorrland 2030. Målet är att
våra invå-nare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i
vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer
till-gänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och
förutsätt-ningar. Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära
vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna
inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida
vårdbehoven.
Hemtjänsten Behovet av att se över arbetssätt och organisation inom hemtjänsten
då fler äldre har behovet av ökade insatser samt detta för att möjliggöra att fler
äldre kan bo kvar hemma längre. Uppdraget innefattar både
verksamhetensorganisering men också biståndsbedömning, planering och
utförande. Fokus kommer att ligga på att titta om områdesindelningen,
nattpatrullens organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av
insatserna så att det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. Uppdraget ska även
innefatta att utreda hur digitala trygghetstjänster kan bidra till förändrat arbetssätt
och effektivitet.
Demensutveckling Satsa på ökad kompetens om demenssjukdomar och
utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så sätt få en bättre
vård för individen samt se över arbetssätt och behov av särskilda demens
avdelningar.
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Äldreomsorgscenter – ÄOC För att tillgodose behovet av fler boendeplatser för
framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre planera för ett nytt
Äldreomsorgscenter (ÄOC).
IOP- Äldres ensamhet Målsättningen med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)
är att minska den ofrivilliga ensamheten hos de äldre inom kommunen.
Socialförvaltningen arbetar i samverkan med ideella organisationer för att finna ett
sätt att bryta isolering och genom gemensamma krafter identifiera och bjuda in
äldre personer som upplever ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i
samhällslivet.
LSS – bostad med särskild service Genom att Utreda möjligheten att i
planeringen av fler bostäder med särskild service, beakta boende som uppnått hög
ålder och därigenom och deras ändrade behov av stöd och omsorg men även
hälso- och sjukvårdsinsatser.
Uppföljning:
Nära Vård:
Arbetet kring en god och nära vård pågår för full både nationellt, regionalt men
framförallt lokalt hos oss på Timrå kommun.
Utbildningen ”Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ” och utbildningen
”Demens och hur man bemöter personer med demenssjukdom” startade upp i år
under mars månad för vår omvårdnadspersonal. Utbildningarna kommer att vara
klara innan årets slut.
Nu i början av maj startar projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” upp. Projektet
är ett samarbete med regionen, Premicare och Timrå Kommun. Syftet med
projektet är genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt
kunna stödja och vårda äldre i hemmet i högre utsträckning för att öka tryggheten
och minska undvika bara inläggningar i sluten vården.
Under första kvartalet har vi också startat samverkansmöten med Premicare i Timrå
för att hitta nya samverkansformer inför omställningen till en god och nära vård.
Intern översyn av rutinen för SIP i kommunen är klar. Som nästa steg planeras en
intern samverkan för alla som på något sätt arbetar med SIP för att tillsammans gå
igenom flödet och säkerställa att alla har samsyn kring genomförandet av en SIP.
Planering av implementering pågår av det digitala instrumentet Cybmed på alla
särskilda boenden. Idag finns den digitala utrustningen endast på ett äldreboenden,
Strandbo.
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Hemtjänsten:
Översynen av hemtjänstens organisation är färdig och den identifierar en
omfattande och komplex verksamhet med ökade volymer. 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.
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.
Det som återstår att göra är att ta fram en ekonomisk kalkyl. Efter det kommer
arbete med lokal hitta lämpliga lokaler, rekrytera nya enhetschefer och planerare
samt att påbörja samverkan och förhandling med berörda fackförbund. Detta
arbete kommer att påbörjas under våren.
Demensutveckling:
Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin.
Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i
så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt
man har till dessa platser.
I mars startade demensutbildningen för all ordinarie personal samt vikarier vid
vårds- och omsorgsboenden. Utbildningen kommer att vara klar innan årets slut.
Äldreomsorgscenter (ÄOC):
Socialnämnden beslutade 15 februari om att godkänna och avsluta fas 1 och
föreslog kommunfullmäktige att gå vidare till fas 2.
Den 28 mars beslutade Kommunfullmäktige att socialnämnden, tillsammans med
Timråbo, går vidare till Fas 2 gällande byggnationen av ett nytt äldreomsorgscenter.
Fas 2 som nu är godkänd innehåller bland annat arbete med konstruktionsfrågor,
framtagande av ritningar och eventuella markköp.
IOP äldres ensamhet: Pandemin har till viss del försvårat arbetet. Merparten av
medborgarna som inledningsvis anmält sitt intresse har fått besök av den
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uppsökande verksamheten. Vissa har fått fler en ett besök. Somliga har inte gått att
få kontakt med och har därför inte kunnat besökas.
LSS – bostad med särskild service: På grund av pandemins påverkan på vård och
omsorg har de tilltänkta lokalerna för en ny gruppbostad lånats ut till
äldreomsorgen för att nyttjas som korttidsverksamhet enligt SoL okt 2021 – mars
2022. Den nya gruppbostaden planeras till personer som har uppnått hög ålder
eller har ett stort behov av vård och omsorg på grund av somatiska sjukdomar. I
dagsläget ligger tonvikten av det arbetet på att färdigställa lokalerna utifrån de
lagstadgade kraven samt ta fram kommunikationsplan för information till berörda
brukare, anhöriga samt personal som kan bli berörda av den rotation ett nytt
boende innebär. Målsättningen är att de första brukarna ska kunna flytta in i den
nya gruppbostaden under hösten 2022. Det innebär då en utökning med totalt 6
gruppbostadsplaster till verksamheten.

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Välj ett alternativ
Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med
arbetssökande eller blivande arbetssökande, både inom försörjningsstöd,
arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en
arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog
med näringslivskontoret är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter
som anordnas av näringslivskontoret.
– Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.
Uppföljning:
Medarbetare samt deltagare har och kommer delta på företagsfrukostar och
företagsbesök som arrangeras av Näringslivskontoret. Personal från
kompetenscenter är med och bemannar Företagstorget. En kompetenskartläggning
med Näringslivskontoret, vuxenutbildningen och AF genomförs fyra gånger per år.
Medel är avsatt till feriejobben enligt tidigare års modell.
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Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar till målet (pil upp)
Fler i arbetet är målet för en stor del av målgruppen både inom försörjningsstöd,
arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatrins dagliga sysselsättning
och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett
arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt
liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser för de
arbetssö-kande skall vara kompetenshöjande. Det är många aktörer inom och
utanför kom-munen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord
för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat.
Socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
- Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda
till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och
samhällslivet. Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Ta fram en handlingsplan för språk och inkludering i verksamheterna Aktivt
arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom
förvaltningens ordinarie verksamheter
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar
Uppföljning:
Processen vägen till egen hållbar försörjning är satt och alla insatser som ges till
målgruppen bedrivs med tanken att medborgaren ska uppnå en egen hållbar
försörjning utan behov av försörjningsstöd via studier, arbete eller andra sociala
trygghetssystem. Tillsammans med näringslivet har det tagits fram lokala jobbspår
som möjliggör för arbetssökande att få ett arbete samt tillgodoser företagens och
kommunens behov av kompetens t.ex. inom servicevärd, hotell och vård.
Språkutveckling
Handlingsplanen för språk och inkludering inom äldreomsorgen är klar och antogs
av socialnämnden i februari.
I februari startades ett språkutvecklingsprojekt genom medel från
omställningsfonden. En SVA-lärare anställdes som började med att göra en
kartläggning av förkunskaper och behov hos deltagarna. Undervisningen startade i
mars med totalt 23 medarbetare från äldreomsorgen. De tränar grammatik,
ordförråd, meningsbyggnad blandat med praktiska övningar. Till sin hjälp har
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SVA-läraren en språk- och yrkeshandledare som säkerställer vårdsvenskan och
skapar autensiska vård- och samarbetssituationer.
Marknadsföring och information: Personal från kompetenscenter har träffat alla
förvaltningar och dialog pågår.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att en del av medlen för
feriearbete finansierar sommarlovsentreprenörerna.
Uppföljning:
Medel är avsatt till feriejobben enligt tidigare års modell.
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden behöver vara en aktiv del i samhällsbyggande för ett växande
Timrå. Om vi kan erbjuda en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt
goda livs-villkor inom LSS så bidrar vi till ett attraktivt Timrå.
Socialnämnden bidrar i den strategiska samhällsbyggnadsprocessen. Representerar,
bevakar och driver socialnämndens målgruppers behov.
Uppföljning:
Socialförvaltningen har fått information om och haft dialog kring det nya
bostadsområdet Solhöjden. Socialnämnden arbetar tillsammans med Timråbo
vidare med Fas 2 äldreomsorgscenter.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
liv
Bidrar till målet (pil upp)
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Socialnämnden bidrar genom att kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av
en ökad del ekologiska livsmedel.
Uppföljning:
För årets första månader ligger inköpet av ekologiska livsmedel på 24 % och i den
mån tillgång till närproducerat finns prioriteras det för all kost från kommunens
kostverksamhet.
För att bidra till ökad andel ekologiska livsmedel i kosten ska även alla
gruppbostäder LSS ta maten från centralköket, för att säkra en ökad andel
ekologiska livsmedel.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Bidrar till målet (pil upp)
För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del.
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
– Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig
och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och
kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
– Arbete med demens inom särskilda boenden för äldre. ( se under uppdrag: Det
goda åldrandet)
– Möjliggöra en så trygg och kvalitetssäker hemtjänst som möjligt (se under
uppdrag: Det goda åldrandet)
Uppföljning:
Socialförvaltningen deltar i Rådet för trygghet och hälsa samt de analysgrupper
som tillkommer via rådet. Fältverksamheten har utökats då även vuxenhandläggare
nu deltar i fältarbetet för att nå målgruppen unga vuxna. Tillsammans med Kultur
och teknikförvaltningen har planering för ett gemensamt arbete kring
fältverksamhet och Pangea påbörjats.
IOT-testbäddar: 2019 fattades beslut om att äldreomsorgen skulle delta i ett
forskningsprojekt tillsammans med Mittuniversitetet. Projektet ingår i det
samverkansavtal kommunen har med universitetet och innebär att verksamheten
upplåter så kallade testbäddar för forskning, i detta fall med fokus på Trygga hem.
Studien har upprepade gånger skjutits fram i tid på grund av pandemins
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restriktioner men i början av 2022 blev etikprövningen klar och under mars månad
startade arbetet på Strandbo vård- och omsorgsboende. Testet handlar om tekniska
positioneringslösningar som kan användas inomhus och där den teknik som nu
prövas i studien förhoppningsvis ska bidra till att personer med demenssjukdom
eller andra kognitiva sjukdomar kan ges möjlighet att självständigt röra sig i huset
men med tryggheten att personal på ett enkelt sätt kan se var personen befinner sig
om behov av stöd uppstår. De boende behöver bara bära ett armband med en
Bluetooth-sändare som skickar en signal med aktuell position som personal sedan
kan hämta information om, ifall behov uppstår.
Trygg och kvalitetssäker hemtjänst: Hemtjänstens planerade omorganisation
innebär mindre hemtjänstområden med mindre personalgrupper. Detta leder till
att brukarna kommer att få en bättre kontinuitet när det gäller antalet olika
medarbetare de kommer att möta. Både brukare och personal blir trygga och vi får
en högre kvalitet på verksamheten.

Uppdrag: Boendekommunen Timrå
Välj ett alternativ
Påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att minska våld och
förtryck i nära relationer
Socialnämnden erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten ger stöd och hjälp för att underlätta i situationen, tex hjälp till tillfälligt
bo-ende samt kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.
Uppföljning: Socialförvaltningen kommer tillsammans med KLK att samfinansiera
en tjänst för att övergripande arbeta med kommungemsamma frågor kopplat till
våld i nära relationer och implementeringen av den regionala handlingsplanen mot
våld.
En tydlig marknadsföring av platsen Timrå
Socialnämnden bidrag till marknadsföringen av platsen Timrå genom att erbjuda
en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt goda levnadsvillkor för
personer inom LSS-verksamheterna. En viktig del är också att kommunicera goda
exempel och att marknadsföra arbetsplatsen.
Uppföljning:
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Arbetsgivarvarumärket: Under slutet av januari och början på februari lyftes
Socialförvaltningens verksamheter fram i Timrå Kommuns sociala kanaler i arbetet
kring att kommunicera och stärka arbetsgivarvarumärket. Under två veckor lyftes
medarbetarporträtt och berättelser från socialförvaltningens verksamheter som goda
exempel och för att marknadsföra våra olika verksamheter.
Under våren 2022 har Sundsvalls Tidning publicerat två stycken positiva
reportage angående behovet av fler boendeplatser för framtiden och projektet
Äldreomsorgscenter (ÄOC).
Kompetenscenter har tillsammans med deltagare samt medarbetare delat goda
exempel på sociala medier där arbetsgivare tagit emot eller anställt personer från
målgruppen. Budskapet sprids även via andra kanaler t.ex.
https://youtu.be/zklgC7QEAio

Arbeta för en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen
Socialnämnden bidrar genom att bemanna samverkan vid behov.
Inget behov har funnits under årets första fyra månader.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida
generationer
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden bidrar till ett miljömässigt och hållbart Timrå genom
att:





Se över processer och utveckla fler e-tjänster för att minska
pappersanvändning
Informera och uppmuntra personal att där det är möjligt välja mer
miljömässiga alternativ, så som elcykel.
Att i det fall det är lämpligt, ersätta resor och utbildning med digitala
möten.
Arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter

Uppföljning:
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E-tjänster är ett viktigt steg på vår utvecklingsresa mot ökad digital service och till
ett miljömässigt och hållbart Timrå. Vi fortsätter att utveckla vår digitala service
med fler och förbättrade e-tjänster. En ny extern e-tjänst som lanserats under första
kvartalet 2022 är en medborgartjänst gällande ansökan för bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Ett arbete som nu pågår under våren/sommaren 2022 är att ta fram en e-tjänst för
ansökan enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Arbete med att förbättra den interna digitala servicen pågår och ett exempel är den
nya e-tjänsten ”Beställa möbler”.
Digitala möten och utbildningar genomförs, resor ersätts där det är lämpligt.
I den nya organiseringen av hemtjänst kommer två av totalt sex hemtjänstgrupper
att tar sig fram till fots. En av dessa grupper kommer att hålla till i centrala Timrå
och en kommer att vara lokaliserad i Sörberge.
Arbetet för att arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i
kommunens fastigheter kommer att ske i dialog med socialnämndens hyresvärdar,
arbetet kommer att påbörjas under hösten.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Bidrar till målet (pil upp)
Alla chefer i förvaltningen har under hösten 2021 deltagit i kommunens
gemensamma ledarskapsutbildning. Medarbetarenkät utfördes i oktober 2021, alla
chefer ska arbeta med arbetsgruppernas resultat och under 2022 ta fram
handlingsplaner på vad man kan förbättra och bibehålla.
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet
Välj ett alternativ
Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens
nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och
nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.
Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre
utvecklingsområ-den.
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Det första utvecklingsområdet syftar till att initiera ta fram verksamhetsidé på
nämndsnivå. Verksamhetsidén förväntas bidra till en etablerad och ökad förståelse
för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem
och varför?
Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Syftet är att omhänderta, identifiera och
skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i
slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda
förväntningar och behov av fortsatt utveckling.
Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den
nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja
styr-ning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central
roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Uppföljning:


Socialnämndens utvecklingsgrupp färdigställde förslag på verksamhetsidé
för socialnämnden december 2021. Under första kvartalet 2022 antogs
verksamhetsidén på nämnds nivå av Socialnämnden.



Socialnämnden deltar i det kommungemensamma arbetet tillsammans med
samtliga nämnder av framtagandet av ”plattform för ledning och styrning”
på nämndsnivå. Arbetet startade februari 2022 och arbetet har fortskridits
under våren 2022. En framtagen tidsplan finns för arbetet och beslut om
plattform planeras senast i september 2022.



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

Uppföljning av KS bidrag för att uppmärksamma varje
medarbetare utifrån insatser under coronapandemin
Alla chefer inom förvaltningen kommer att genomföra aktiviteter med sina
medarbetare. Det kommer att bli fysiska träffar som alla inkluderar någon form av
måltid samt i vissa fall gemensamma aktiviteter. Alla enheter inom IFO kommer
att göra det gemensamt den 1 juni. Enheterna inom Äldreomsorgen, hälso- sjukvård
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samt stöd och omsorg kommer att genomföra personalfrämjande aktiviteter innan
sommaren.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges omställningsplan
Socialnämnden har genom Kommunfullmäktiges omställningsplan minskat sin
organisation genom att ta bort tre tjänster, en enhetschefstjänst samt två
specialistunderskötersketjänster.

Ekonomi
Sammanfattning
För perioden januari – april har socialnämnden ett underskott -6,8 mnkr.
De stora negativa avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre,
externa placeringar LSS samt vuxenplaceringar inom individ och familjeomsorgen.
Två större positiva budgetavvikelser finns inom försörjningsstöd och personlig
assistans.
Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -26 mnkr. Avvikelsen
beror främst på ökade placeringsvolymer samt merkostnader för det nya normala
(ökade kostnader inom vård och omsorg efter lärdomar, rekommendationer från
pandemin). Då dessa kostnadsökningar var kända och redan i början av året äskade
Socialnämnden medel från kommunfullmäktige för att kompensera detta med 21,6
mnkr. Övrig prognosticerad avvikelse kan härledas till ökade behov inom främst
LSS-boende.

Drift utfall/ Prognos
Resultaträkning janapr (tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Socialnämnden
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Årsprognos
budgetavvikelse

INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

27 754
-184 833
-157 079

95 399
-586 688
-874 688

13 471
-39 466
-25 995

Resultaträkning per
verksamhet jan-apr
(tkr)

Budget
period

Utfall Avvikelse
period
period

Budget
helår

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

765
-12 977
-12 212

1 412
-13 476
-12 065

647
-499
148

2 295
-39 448
-37 153

3 545
-41 790
-75 009

1 250
-2 342
-1 092

Bistånds- och
avgiftshandläggare
samt övrigt stöd
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

976
-6 263
-5 287

1 124
-6 471
-4 278

147
-208
-60

2 929
-18 812
-15 883

3 456
-19 997
-32 192

527
-1 185
-658

Äldreomsorg Hemtjänst
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

3 406
-26 908
-23 502

4 698
-30 343
-25 646

1 291
-3 435
-2 144

10 219
-84 856
-74 637

12 641
-93 264
-165 257

2 422
-8 408
-5 986

Äldreomsorg - Särskilt
boende
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

9 737
-45 901
-36 164

10 661
-50 695
-40 034

924
-4 794
-3 870

29 211
-142 375
-113 164

31 059
-152 845
-233 409

1 848
-10 470
-8 622

Äldreomsorg - Korttids, Daglig
vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER
314
KOSTNADER (-)
-4 700
NETTOKOSTNADER (-)
-4 386

486
-6 374
-5 888

172
-1 674
-1 502

942
-14 321
-13 379

1 327
-16 283
-26 951

385
-1 962
-1 577

LSS/SFB Personlig
assistans
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

2 079
-7 725
-5 646

108
487
595

5 913
-24 918
-19 005

5 913
-23 948
-27 463

0
970
970

1 971
-8 212
-6 241

34 768
-198 633
-163 865

7 014
-13 800
-6 786

81 928
-547 222
-465 294
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Övriga verksamheter
LSS
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

2 837
-17 429
-14 593

2 773
-17 885
-15 111

-63
-455
-518

8 510
-52 724
-44 215

8 610
-58 759
-99 879

100
-6 035
-5 935

Individ- och
familjeomsorg
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

7 511
-49 713
-42 201

11 086
-53 091
-43 075

3 575
-3 378
197

21 199
-150 599
-129 400

27 922
-160 364
-267 008

6 723
-9 765
-3 042

Ledning och stöd
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

237
-11 945
-11 708

449
-11 873
-11 424

212
72
285

710
-16 803
-16 093

926
-17 168
-27 125

216
-365
-149

Politisk verksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)

0
-784
-784

0
-700
-699

0
84
84

0
-2 365
-2 365

0
-2 269
-4 375

0
96
96

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård
Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på 7,4 mnkr för årets fyra första månader.
För att hantera de stora mängder sjukfrånvaro som pandemin medfört har ökat
bemanning krävts. Detta har medfört ökade kostnader för bemanningsenheten som
visar på ett prognostiserat underskott på -0,4 mnkr.
Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 0,1 mnkr
Överskottet beror på att intäkter för ersättning av sjuklönekostnader på 0,5 mnkr
täcker ökade kostnader för ökat vårdbehov samt vaccination och smittspårning.
Det ökade vårdbehovet och behov av hyrsköterskor under sommaren ger en
prognos på ett underskott på -1,1 mnkr.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på -2,1 mnkr
Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med 3,1 mnkr ackumulerat
april. Hög sjukfrånvaro på 15,9 % och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid
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uppgår till 1,9 mnkr. Ett enskilt barnärende som verkställs som hemtjänst genererar
en kostnad på ca 1,2 mnkr på årsbasis. Inskolning av vikarier utan förkunskaper
inom vårdarbete gör att inskolningstiden blir längre. Brukare med kognitiv svikt
bor kvar i ordinärt boende längre och genererar stora resurser med många besök
per dag och ibland dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på
undersköterskor försvårar för både schemaläggning samt planering då den kräver
att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt.
Kostnaden för Covid -19 uppgår till -1,2 mnkr ackumulerat april.
Sjuklönekostnader har ersatts med 0,8 mnkr vilket ger en nettokostnad på -0,4
mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -6,0 mnkr
Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -3,9 mnkr
Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med 4,5 mnkr
ackumulerat april. Hög sjukfrånvaro på 13 % och vikariebrist gör att kostnaderna
för övertid uppgår till 1,5 mnkr. Kostnader för extra bemanning på grund av
omsorgskrävande brukare uppgår till 0,5 mnkr. Lokalernas utformning på en del av
enheterna försvårar för en resurseffektiv bemanning.
Under årets första månader var det en stor smittspridning med stort behov av extra
personal.
Kostnaden för Covid -19 uppgår till -1,6 mnkr ackumulerat april.
Sjuklönekostnader har ersatts med 1,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på -0,6
mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -8,6 mnkr
Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar
ett underskott på -1,5 mnkr
Under hösten 2021 beslutade Socialnämnden att öppna ytterligare sju
korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler för att kunna ta hem de
medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en boendeplats.
Verksamheten har nu avslutats men personalkostnader som inte är budgeterade
uppgår till 1,2 mnkr ackumulerat april.
Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till -0,3 mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -1,5 mnkr
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Stöd och omsorg
Stöd och omsorg redovisar ett överskott på 0,1 mnkr
Bostad med särskild service har ett fortsatt underskott av boendeplatser. Så som
tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service har
påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS
ökat.
Eftersom de lokaler som varit tilltänkta för att starta ett nytt gruppboende LSS
använts som korttidsboende SoL under pandemin har boendet inte kunnat starta
som planerat. Det innebär ett överskott på personalkostnader som är prognostiserat
till 2,4 mnkr men inverkar samtidigt till att planerat hemtagande av extern
placering inte kunnat genomföras. Kostnad för denna externa placering är således
inte budgeterad för 2022. Tillsammans med de för året två nytillkomna externa
boendeplatserna, varav en plats är på ett barn- och ungdomsboende, visar
prognosen på ett förväntat underskott på -5,2 mnkr för externa boendeplatser LSS.
Utifrån ovanstående beskrivna brist på boendeplatser har socialnämnden i april
2022 fattat beslut om att utöka antalet servicebostadsplatser i egen regi. Dessa
kommer starta upp inför sommaren och innebär ett prognostiserat underskott på 1,7 mnkr för årets kvarvarande 6,5 månader.
De personalförstärkningar som varit aktuella under årets första månader inom
bostad med särskild service har nu arbetats bort och prognosen är att verksamheten
håller budget resterande månader av året. Prognosen för personlig assistans visar ett
överskott på 0,9 mnkr på grund av antalet ärenden har minskat. Daglig verksamhet
har en prognos på ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror på justerad verksamhet på
grund av pandemin samt vakantsatt tjänst.
Övriga delar av verksamheterna inom stöd och omsorg visar på ett mindre
överskott.
Prognosticerat underskott uppgår till -5,0 mnkr.
Individ och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 0,2 mnkr
Placeringskostnaderna för unga vuxna och vuxna uppgår till -3,5 mnkr ackumulerat
april. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer samt några få komplexa dyra
placeringar. Under 2022 finns det pågående placeringar där problematiken och
skyddsbehovet är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka
2 500 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således
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utfallet kraftigt. Enheten arbetar långsiktigt och bedömningen är att det är en topp
av placeringar nu som med tiden kommer att avta då klienterna rehabiliteras och
går från externa placeringar till eget boende och sysselsättning.
Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 1,1 mnkr, vilket beror på ett minskat
inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning.
Kompetenscenter beräknas göra ett negativt resultat om -1,2 mkr. Detta beror på
ändringar i de statliga anställningsstöden, t.ex. finns inte möjligheten till
extratjänster längre utan det är andra mindre subventionerade anställningsformer
nu. Om vi inte skulle anställa dem via dessa skulle personerna fortsatt befunnit sig
på försörjningsstöd till en högre kostnad.
Nettointäkten för Covid -19 uppgår till 0,5 mnkr.
Prognosticerat underskott uppgår till -3,0 mnkr.
Ledning och stöd
Ledning och stöd redovisar ett överskott på 0,3 mnkr
Förändring av semesterlöneskulden visar på ett underskott på -0,7 mnkr.
Ökade kostnader från centrala IT gör att verksamheten prognosticerar ett
underskott på -0,1 mnkr

Investeringsutfall/ Prognos
Investeringar (tkr)

Budget helår

Utfall Årsprognos
period

Årsprognos
budgetavvikelse

Larm Soc
Investeringar Soc Budget

0
6 130

154
0

3 400
2 730
0

-3 400
3 400
0

SUMMA

6 130

154

6 130

0

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året. En del
kommer att gå till utgifter för nya trygghetstjänster kopplat till
larmupphandlingen.
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Uppföljning av privata utförare
Plan för uppföljning av privata utförare
Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i
planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen
återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.
Vem: Utsedd tjänsteperson.
När: Innan årsbokslut.
Vad:


En leverantör årligen



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



Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det
nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?



Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur


Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om
vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats
efter 2019-02-25 då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av en
leverantör.



Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den
socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.

Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.
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Socialnämnden
Månadsrapport tom 202204 (tkr)

Resultaträkning jan-apr (tkr)

2022-05-11 15:33

Budget period Utfall period Avvikelse period

Avvikelse Budget helår
innevarande
månad

Årsprognos

Årsprognos
budget-avvikelse

Socialnämnden
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

27 754
-184 833
-127 625

34 768
-198 633
-137 009

7 014
-13 800
-9 384

2 420
-3 327
-1 964

81 928
-547 222
-361 056

95 399
-586 688
-383 399

13 471
-39 466
-22 344

-157 079

-163 865

-6 786

-907

-465 294

-874 688

-25 995

765
-12 977
-9 998
-1 719
-12 212

1 412
-13 476
-10 160
-1 632
-12 065

647
-499
-162
87
148

144
-133
-36
6
11

2 295
-39 448
-30 512
-5 157
-37 153

3 545
-41 790
-31 607
-5 157
-75 009

1 250
-2 342
-1 095
0
-1 092

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
INTÄKTER
976
KOSTNADER (-)
-6 263
-4 769
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)
-5 287

1 124
-6 471
-5 331
-4 278

147
-208
-562
-60

60
-18
-59
42

2 929
-18 812
-14 331
-15 883

3 456
-19 997
-15 651
-32 192

527
-1 185
-1 320
-658

4 698
-30 343
-27 427
-25 646

1 291
-3 435
-3 059
-2 144

420
-851
-692
-431

10 219
-84 856
-77 233
-74 637

12 641
-93 264
-84 634
-165 257

2 422
-8 408
-7 401
-5 986

Hälso- och sjukvård
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
Varav hjälpmedel
NETTOKOSTNADER (-)

Äldreomsorg - Hemtjänst
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

3 406
-26 908
-24 367
-23 502

Resultaträkning jan-apr (tkr)

Äldreomsorg - Särskilt boende
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

Budget period Utfall period Avvikelse period

9 737
-45 901
-32 336
-36 164

Avvikelse Budget helår
innevarande
månad

Årsprognos

Årsprognos
budget-avvikelse

10 661
-50 695
-36 824
-40 034

924
-4 794
-4 488
-3 870

281
-990
-592
-708

29 211
-142 375
-101 737
-113 164

31 059
-152 845
-111 623
-233 409

1 848
-10 470
-9 886
-8 622

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER
314
486
KOSTNADER (-)
-4 700
-6 374
-3 263
-5 063
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)
-4 386
-5 888

172
-1 674
-1 800
-1 502

48
-414
-455
-366

942
-14 321
-10 024
-13 379

1 327
-16 283
-11 995
-26 951

385
-1 962
-1 971
-1 577

LSS/SFB Personlig assistans
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

1 971
-8 212
-3 201
-6 241

2 079
-7 725
-2 985
-5 646

108
487
215
595

-5
224
15
219

5 913
-24 918
-9 883
-19 005

5 913
-23 948
-9 428
-27 463

0
970
455
970

Övriga verksamheter LSS
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
Varav externa utförare LSS
NETTOKOSTNADER (-)

2 837
-17 429
-12 903
-1 410
-14 593

2 773
-17 885
-11 490
-3 657
-15 111

-63
-455
1 413
-2 248
-518

-109
-254
339
-642
-363

8 510
-52 724
-39 180
-4 229
-44 215

8 610
-58 759
-38 031
-11 698
-99 879

100
-6 035
1 149
-7 469
-5 935

Resultaträkning jan-apr (tkr)

Budget period Utfall period Avvikelse period

Avvikelse Budget helår
innevarande
månad

Årsprognos

Årsprognos
budget-avvikelse

Individ- och familjeomsorg
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
Varav utbetalning försörjningsstöd
Varav placering familjehem
Varav placering instution
NETTOKOSTNADER (-)

7 511
-49 713
-21 154
-7 133
-6 679
-7 394
-42 201

11 086
-53 091
-22 444
-5 999
-6 904
-8 814
-43 075

3 575
-3 378
-1 290
1 134
-225
-1 419
197

1 395
-625
-292
419
-207
-75
770

21 199
-150 599
-64 782
-21 400
-20 038
-22 183
-129 400

27 922
-160 364
-67 441
-17 997
-20 141
-28 988
-267 008

6 723
-9 765
-2 659
3 403
-103
-6 805
-3 042

Ledning och stöd
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

237
-11 945
-10 067
-11 708

449
-11 873
-10 542
-11 424

212
72
-475
285

186
-272
-394
-86

710
-16 803
-11 171
-16 093

926
-17 168
-10 883
-27 125

216
-365
288
-149

Politisk verksamhet
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)

0
-784
-730
-784

0
-700
-640
-699

0
84
90
84

0
6
10
6

0
-2 365
-2 202
-2 365

0
-2 269
-2 106
-4 375

0
96
96
96

Budget helår Utfall period

Årsprognos

Årsprognos
budgetavvikelse

Investeringar
Text
Larm Soc
Investeringar Soc Budget

0
6 130

154
0

3 400
2 730
0

-3 400
3 400
0

SUMMA

6 130

154

6 130

0

Kostnader för Corona ack april
Kostnadsslag

Tkr

Förbrukningsmaterial

160

Personalkostnad

4 091

Försörjningsstöd

15

Övrigt
Summa

335
4 601

Löner socialförvaltningen

Löner totalt socialförvaltningen
2021 och 2022
SN totalt
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Hälso- och sjukvård
HSL
3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
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Äldreomsorg
Äldreomsorg
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LSS och SFB
LSS och SFB
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Omsorg om funktionshindrade
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VOLYMRAPPORT 2022
Vårddygn hospice
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade)
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende
Brukare i korttidsvård
Brukare med dagvård
Brukare med hemtjänst-insatser
Utplanerade hemtjänsttimmar
Antal besök hemtjänst, dag och natt
LSS Bostad Vuxen -egen regi
LSS Bostad Vuxen -extern regi
LSS kö för Bostad
LSS Bostad BoU -extern regi
LSS Bostad BoU -elevhem
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn
LSS brukare BoU korttidsvistelse
LSS brukare BoU stödfamilj
LSS brukare personlig assistans
SFB brukare personlig assistans
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi
SoL psykiatri boende extern regi
SoL psykiatri brukare individstöd
Barn placerade i jourhem
Barn placerade i familjehem -egna avtal
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem
Barn och unga placerade i HVB (även stödb. SiS)
Ensamkommande barn och unga (EKB)
Klienter i missbruksvård (HVB, stödboende, SiS)
Klienter i utvecklingsboende -egen regi
Klienter i skyddat boende VINR
Klienter i egna skyddslägenheter
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder
Hushåll med försörjningsstöd

Bokslut
2020
272
18
175
10
9
22
stängd
552
42
1
2
4
4
14
2
7
26
1
75
29
4
57
1
29
6
12
8
10
8
1
86
232

Utfall
2021
537
22
180
8
19
25
10
622
42
3
3
4
10
3
8
25
1
77
28
4
54
1
30
6
14
12
3
11
2
123
202

Utfall
JAN
87
1
171
10
20
30
0
592
12809
45042
43
4
6
1
1
4
13
3
9
24
1
74
26
6
57
1
31
5+1
15
12
2
20
1
3
1
144
187

Utfall
FEB
37
0
178
7
14
33
0
607
11778
41343
44
4
6
1
1
4
12
3
9
24
1
74
26
6
60
1
30
10+1
15
7
2
23
2
3
1
141
195

Utfall Utfall
MARS APRIL
0
35
0
0
176
178
7
8
14
4
30
22
9
14
581
572
12744
13307
44619
42256
44
44
3
4
6
5
1
0
1
1
4
4
14
14
3
2
10
10
24
24
1
1
71
71
24
20
6
6
61
65
0
1
31
31
10+1
8+1
14
14
7
7
2
4
21
20
2
2
3
1
1
2
144
140
201
188

Utfall
MAJ

Utfall
JUNI

Utfall
JULI

Utfall
AUG

Utfall
SEP

Utfall
OKT

Utfall
NOV

Utfall
DEC

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
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socialnämnden

Regional samverkans- och stödstruktur -information
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för utveckling av
en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom socialtjänsten. Det
gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper. Verksamheterna
tillhör organisatoriskt Kommunförbundet Västernorrland och bidrar till att uppfylla
Kommunförbundets verksamhetsmål i det gemensamma arbetet att stärka kommunernas utveckling
inom välfärdsområdet.
Förvaltningschef Sara Grape Junkka presenterar de regionala samverkans- och stödstrukturerna
ytterligare i samband med sammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer, Verksamhetsberättelse 2021
Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer, Verksamhetsplan 2022

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

Verksamhetsberättelse 2021
Socialtjänstens samverkans och
stödstrukturer

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för
utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom
socialtjänsten. Kommunernas gemensamma arbete för en kunskapsbaserad socialtjänst är
långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre
beslutsfattande. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå
för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet. De
samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och
regioner, men även med andra viktiga aktörer som Länsstyrelsen och universiteten.
Det gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper.
Verksamheten ingår i det kunskapsstyrningssystem för socialtjänsten som utvecklas
nationellt, regionalt och lokalt. Verksamheterna tillhör organisatoriskt Kommunförbundet
Västernorrland och bidrar till att uppfylla Kommunförbundets verksamhetsmål i det
gemensamma arbetet att stärka kommunernas utveckling inom välfärdsområdet.
I Västernorrlands socialtjänsters regionala stödstruktur ingår följande verksamheter som
tillsammans arbetar för socialtjänstens utveckling:
•

Förstärkt samordning av prioriterade utvecklingsområden:
Kvinnofridsatsning, Våld i nära relationer och Hedersrelaterad våld
Barn och Unga
Äldre
Missbruk, beroende och psykisk hälsa
Funktionsnedsättning
Nära vård

•
•
•

Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
Samordning av verksamhetsförlagd utbildning för socionomer
FoU Västernorrland

•

Vård och Omsorgscollege Västernorrland
Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsberättelsen

•

Gemensam familjehemsorganisation
Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsberättelsen

Övergripande mål
•
•
•
•
•

Samordna samverkan med centrala aktörer
Stödja såväl länsgemensamma som de enskilda verksamheternas
utvecklingsprocesser
Utgöra det samordnande och vetenskapliga stödet för socialtjänsten i de olika
nationella, länsgemensamma och lokala utvecklingsprojekten
Bidra till socialtjänstens kompetensförsörjning
Verka för att de lokala och länsgemensamma behoven, erfarenheterna och
resultaten sprids regionalt, nationellt och internationellt

Principer för socialtjänsternas länsgemensamma utveckling inom prioriterade
utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•

Prioriterade utvecklingsområden ska bygga på identifierade, gemensamma behov och
länsgemensamma lösningar ska alltid övervägas.
Utvecklingsprocesserna ska vara systematiska och arbetet ska bygga på bästa
tillgängliga kunskap.
Främja utveckling av metoder som förstärker brukarnas delaktighet.
Utbildningssatsningar och digitalisering ska förstärka verksamheternas kompetens
inom prioriterade områden.
Viktiga verktyg för att nå resultat är vetenskapligt stöd, samordning, samverkan,
kommunikation och förankring.
Säkerställa deltagandet i nationella nätverk som verkar för kunskapsstyrning och –
utveckling
Årligen följa upp och revidera målen för fokusområden.

Utmaningar 2021
Socialtjänsterna är på väg mot en framtid som ställer krav på lättillgängliga,
kunskapsbaserade och personcentrerade verksamheter, såväl i individ-och familjeomsorgens
insatser som inom vård och omsorg. Den utvecklingen kommer att drivas på av kommande
lagstiftningar både inom socialtjänsten och hälso-och sjukvårdens område. Samtidigt
utmanas välfärden av den ökande föråldrande befolkningen och kompetensförsörjningen till
framtidens välfärdstjänster.
Under året har vi analyserat kommunernas behov inför dessa förändringar och tillsammans
med nationella aktörer fört en dialog om förutsättningar för långsiktigt, hållbart stöd.
Det har pågått flera nationella satsningar för att stärka de lokala verksamheternas
förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. I dessa satsningar har vi varit aktiva,
som till exempel uppbyggnad av en kunskapsstyrning inom både den kommunala hälso-och
sjukvården och socialtjänstens område. Ett annat exempel är arbetet inom Nära vård och
Nationella Yrkesresan. Vårt stöd på regional nivå ska stödja den lokala utvecklingen och våra

resurser har riktats till de prioriterade områden.
Vad vi gör:
•
•
•
•

Samordnar och samverkar i nätverk
Utvecklar metoder och verksamheter
Forskar och ger vetenskapligt stöd
Vi verkar på tre olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt, för socialtjänstens
utveckling

Socialcheferna i länet har prioriterat sex samordningsområden (de blåa i bilden). I
samordningsuppdraget ingår att inom samordningshetsområdet:
•
•
•
•
•
•

Samordna nätverk inom området
Delta i nationella nätverk inom området
Driva och leda gemensam utveckling inom området
Omvärldsbevakning och remissvar inom området
Tillsammans med utb. ledaren genomföra utbildningsinsatser inom området
Företräda socialtjänst i olika samverkansgrupperingar

Utvecklingen som drivs, ska ske inom de prioriterade utvecklingsområden (de gröna i
bilden). Inom kunskapsutvecklingen bidrar FoU:s forskare med vetenskapligt stöd och egen
kunskapsproduktion i form av artiklar, forskningsrapporter och vetenskapliga översikter.

Missbruk, beroende, psykisk hälsa
Kunskapsutveckling
Kunskapsutvecklingen inom Missbruk och Beroende har bestått av att utveckla nätverkets
träffar till lärandeforum och att skapa struktur för området i den lokala kunskapsstyrningen
tillsammans med kommunerna och Region Västernorrland. Nätverket har fungerat som en
arbetsgrupp i att ta fram en länsgemensam plan för utveckling av missbruk och
beroendevården.
I samverkan med Region Västernorrland har man inventerat behov av utveckling av
verksamhetsformer och behandlingsinsatser inom missbruk och beroende för länets
innevånare samt skapat en handlingsplan för flerårigt utvecklingsarbete. Syftet är att skapa
sammanhållna och kunskapsbaserade behandlingsinsatser.
I samarbete med länets kommuner och Umeå Universitet har det bedrivits doktorandarbete
som syftar till att forska i samverkan och sammanhållna insatser för målgruppen.
Digitalisering
I inventeringen av utvecklingsbehov av verksamhetsformer och behandlingsinsatser har även
ingått behov av digitala tjänsten.
Kompetensförsörjning
De utbildningsinsatser som genomförts och planerats för under året, har skett digitalt pga.
pandemin.

Äldre
Kunskapsutveckling
Inom äldreområdet har påverkan av pandemin varit påtaglig och verksamheternas krafter till
den gemensamma utvecklingen varit begränsade. Dock har en intensiv samverkan skett i
form av kommunikation, extra nätverksmöten samt samarbete med Region Västernorrland,
Länsstyrelsen och SKR i hantering av frågor kring pandemin. Tillsammans med nätverket har
man utvecklat vidare arbetssätt som främjar den personcentrerande vården, t.ex. genom
utbildningar i Sammanhållen Individuell plan (SIP) och genom att delta i arbetet med rutiner
för trygg och säker utskrivning från sluten vården. I samverkan med Region Västernorrland
utvecklas även den gemensamma kunskapsstyrningen, som ska bidra till en lokal
kunskapsbasering i verksamheter inom hälso- och sjukvårdens område. Arbetet med att
implementera systematisk uppföljning utifrån de nationella kvalitetsregistren har fått
avvakta under pandemin.
Digitalisering
Under året har digitaliseringsbehoven uppmärksammats och FoU planerar för en
forskningsansökan inom området.

Kompetensförsörjning
Vi har representerat länets kommuner i samarbete med MIUN för att förbättra och
kvalitetssäkra VFU-platser inom kommunalverksamhet för att öka kommunernas
attraktivitet som kommande arbetsgivare.

Barn och Unga
Kunskapsutveckling
Inom Barn och unga området har en fortsatt utveckling av HVB- upphandlingsfrågor,
avtalsfrågor och uppföljningsfrågor skett. Detta genom två forskningsstudier i samverkan
med två av länets kommuner och MIUN. Studierna syftar till att höja kunskapen om vilken
information som behövs i de olika processerna som bidrar till en kunskapsbaserad
upphandling. På så sätt stärker man kommunernas beställarkompetens inom området och
kan bidra till bättre resultat för individer som placeras i ett hem för vård eller behandling
(HVB). Därutöver har vi deltagit i en nationell pilot via SKR om att systematisera identifiering
av lokala kunskapsbehov inom området.
Digitalisering
Behov av digitala lösningar i befintliga utvecklingsarbeten, som utveckling inom upphandling
och uppföljning av HVB (avtal & placeringar) har lyfts fram och samarbete genom
Digitaliseringsrådet planeras.
Kompetensförsörjning
Vi har också deltagit i den nationella arbetsgruppen för Yrkesresan för Barn och unga
området. Deltagandet har gett en möjlighet att påverka utformandet av lärandeplattformen
för introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare.
Gemensamma verksamhetsformer
Gemensamma Familjehemsorganisationen har drivits och utvecklats under året utifrån
kommunernas behov och styrgruppens direktiv. Socialchefsnätverket gav under 2021 ett
uppdrag till GFO att bjuda in Sundsvall och Timrå kommun för att delta i verksamheten.

Funktionshinder
Kunskapsutveckling
Inom Funktionshinderområdet har vi tillsammans med FoU Västernorrland utvecklat de
länsgemensamma brukarundersökningarna med tema delaktighet och stöttat kommunerna i
deras fortsatta arbete med för målgruppen anpassade, individuella systematiska
uppföljningar som fungerar för livslånga insatser.

Vi har också genomfört ett nationellt uppdrag att ta fram förstudier för Yrkesresa för
funktionshinder - myndighet och Yrkesresan för funktionshinder-utförare.
Digitalisering
Under året har fokus varit på en kartläggning av digital delaktighet som första steg genom
brukarundersökningen. Implementering av MISU som verktyg utifrån ISU har genomförts.
Kompetensförsörjning
Titulatur och kompetensnivåprojektet har kopplats till Vård och Omsorgs College för
kontinuerligt arbete med kompetensfrågor och möjliga rekryteringsvägar för området.
Samordnaren har deltagit i styrgruppen för YH-utbildning stödpedagog.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Kunskapsutveckling
Inom området Våld i Nära relationer har vi arbetat med att skapa förutsättningar för att
tidigt upptäcka individer som riskerar eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Detta i samarbete med flera förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i länet Vi har också
utbildat chefer och personal inom skolans verksamheter och skapat en fortsatt hög
efterfrågan på utbildningar.
Implementering av en länsgemensam systematisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta
barn och vuxna samt våldsutövare för uppföljning och fortsatt verksamhetsutveckling har
också under året varit ett viktigt arbete.
Digitalisering
En gemensam hemsida ”Västernorrland mot våld” har skapats som en plattform för
informationsspridning och kunskapsstöd.
Kompetensförsörjning
Målgruppsanalys gällande behov både för utsatta och för profession och organisation
påbörjades under 2021 och fortsätter under 2022.
Gemensamma verksamhetsformer
Under året har förutsättningarna för att skapa ett regionalt kompetenscentrum tillsammans
med Länsstyrelsen och Regionen utretts. Förankringsarbetet under 2021 gav underlag till ett
gemensamt inriktningsbeslut bland länets kommuner. Ansökan om nationella medel för att
utveckla Resurscentrum mot våld lämnades in och beviljandes under året.

Nära vård
Kunskapsutveckling
Inom området Nära vård har arbetet fokuserat på att integrera utvecklingen av
kunskapsstyrning med Nära vårdutvecklingen utifrån de kommunala behoven. Det har också
varit viktigt att bevaka och delta i den nationella utvecklingen inom området.
I samarbete Region Västernorrland har en stödstruktur etablerats genom ett programkontor
för det länsgemensamma arbetet för Nära vård.
Digitalisering
Under året har implementering av digitalisering av sammanhållna, individuella planer (SIP)
stöttats.
Kompetensförsörjning
Med riktade statsbidrag inom området, har kommunerna haft möjligheten att förstärka den
lokala kompetensen i utvecklingen av Nära vård.
Gemensamma stödstrukturer
Under 2021 har länsgemensam (kommuner och RVN) stödstruktur etablerats genom
program God och nära vård i Västernorrland.
Under 2021 har kommunalt nätverk för nära vård-samordnare etablerats och utvecklats.

Kompetensförsörjning
Inom socialtjänstens område finns flera verksamheter som socialtjänsterna valt att
samordna på Kommunförbundet för att dessa långsiktigt kan stärka kommunernas
kompetensförsörjning. Trots att hanteringen av pandemin har påverkat många centrala
verksamheter, har vi kunnat driva utveckling inom många områden under 2021.
Mötesintensiteten i pandemifrågor har varit hög under 2021 och de har kunnat genomföras
inom den etablerade samverkansstrukturen.
Verksamhetsförlagd utbildning VFU socionom
Kommunförbundet har avtal med både Umeå Universitet och Mittuniversitet för att ta fram
platser för verksamhetsförlagd utbildning inom socionomutbildningen utifrån
utbildningsanordnarnas behov och kommunernas kapacitet. Samordningen innebär också
utveckling för att skapa bra förutsättningar för studenter att tillgodogöra sig praktiken och
uppnå kunskapsmålen. Under praktiken ges också kommunerna en möjlighet att
marknadsföra sig som framtida arbetsgivare. Kommunförbundet har under året även
deltagit i socionomutbildningens programråd och fört diskussioner om utbildningens
innehåll.

Yrkesresan
Yrkesresan är en nationell modell för introduktion och kompetensutveckling och bedöms på
sikt möjliggöra/bidra till en kvalitetssäkring av kompetens inom socialtjänstens olika
verksamhetsområden. I samarbete med SKR har utvecklingen av fem olika yrkesresor
kommit i gång under 2021. Yrkesresan ska bidra till att introducera nya medarbetare på
kvalitetssäkrat sätt och erbjuda kompetensutveckling under hela yrkeslivet i hela landet.
Dessa yrkesresor blir viktiga verktyg för att kunna erbjuda bättre inträde till yrket och
inspiration till att erfarna stannar i kvar i yrket.
Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer har under året förberett kommunerna för
avtalen med SKR och för att strukturera stödet från regionala nivån. Dessutom har man
omstrukturerat vissa funktioner, bland annat utbildningssamordnarrollen för att kunna ge
stöd åt utvecklingen. Ett intensivt utvecklingsarbete inleddes i början av året inom Barn och
Unga-området för att bereda implementeringen av konceptet. Under hösten genomförde
Kommunförbundet på uppdrag av SKR en stor förstudie inom funktionshinderområdet om
förutsättningar för en produktion av en yrkesresa för det verksamhetsområdet.
Verksamhetsförlagt utbildning VFU sjuksköterska
Kommunförbundet har avtalat med Mittuniversitetet om kommunernas mottagande av
sjuksköterskestudenter. Kommunerna samordnar själva mottagandet utifrån ett avtalat
antal platser. Under året har Kommunförbundet, på uppdrag av länets socialtjänster, tagit
fram ett förslag på ett länsövergripande samarbete med Regionen för samordning av platser
och ett nytt avtalsförslag med Mittuniversitetet och Umeå Universitet har tagits fram som
också omfattar förbättringar på organisering av handledarskapet i kommunerna.
Vård och Omsorgscollege
Vård och omsorgscolleges uppdrag är att tillsammans i länet driva certifierad samverkan för
att skapa attraktiva och moderna utbildningar och vård och omsorgsverksamheter.
Attraktiviteten i vård och omsorgsyrkena behöver höjas. Som en del i arbetet 2021 har en
kommunikatör på 20 procent anställts för att förbättra kommunikation via sociala medier till
allmänhet och nätverk, men främst till ungdomar inför gymnasieval.
En certifiering genomförs under våren från nationella kansliet för Vård och omsorgscollege
Västernorrland för perioden 2022 – 2027. Mycket av arbetet under 2021 har handlat om att
förbereda kommunerna och de lokala styrgrupperna för certifieringen.
Forskning
FoU har drivit forskningsprojekt kring utveckling av personalens arbetsvillkor vidare under
2021. I flera kommuner pågår utvecklingsarbete och forskarna följer dessa.
Arbetstidsmodellerna är ett exempel, där vi under 2021 haft datainsamling för uppföljning i
både Timrå och i Örnsköldsvik. FoU har även startat upp projekt att följa utvecklingen av nya
arbetssätt inom bl.a ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Socionomutbildning i Umeå Universitet
Deltagit i utbildningens programgrupp
Nationella kompetensrådet (funktionshinder)
Deltagit i rådets arbete
Nationella kompetensrådet för vård och omsorg
Deltagit i rådets arbete
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Representanter finns i STA-nätverket (bestående av representanter för regionala och lokala
enheter, Centrum för forskning om funktionshinder, SBU, Sveriges Kommuner och Regioner
samt Socialstyrelsen). STA står för Social Technology Assessment och syftar på utvärdering av
sociala interventioner.
Nationella arbetsgruppen “Verksamhetssystem som stöder Systematisk Uppföljning”
(VUS). Har deltagit och arbetat med bevakning av möjligheterna till att använda
verksamhetssystemen för stöd till uppföljning.

Systematisk uppföljning
Särskilt fokus har lagts på kvalitetsarbete med hjälp av systematisk uppföljning, och
pilotarbeten för att stärka kommunernas kvalitetsarbete har startats inom flera
verksamheter, bland annat Timrås process Vägen till egen hållbar försörjning och
Örnsköldsviks kommunala hälso- och sjukvård.
Forskningsansökan har lämnats till Mittuniversitetets interna Digitaliseringsfond. Ansökan
görs i samarbete med Socialstyrelsen och handlar om socialtjänstens IT-upphandling av
digitala (verksamhets)system, med fokus på att studera hur stöd för uppföljning beaktas.

Utvecklingsprojekt/-processer som drivs i samverkan med Region
Västernorrland 2021:
Nära vård
Etablering och bemanning i länsgemensamma stödstrukturen i program God och nära vård i
Västernorrland, som syftar till att stödja verksamheternas egen utveckling mot en nära vård.
Psykisk hälsa
KFVN förvaltar de länsgemensamma, riktade statsbidrag och deltar i möten med SKR.
Dessutom har vi även deltagit i en arbetsgrupp med representanter från Regionen med
uppdrag att arbeta fram en gemensam handlingsplan med förslag på prioriterade områden
och aktiviteter (kommuner och Regionen).
Suicidprevention
KFVN har tagit över ett länsgemensamt projekt inom ramen för överenskommelsen Psykisk
hälsa, som syftar till implementering av kunskapsbaserade metoder som stöd mot suicid.
Projektledningen flyttades till KFVN under 2021.

Lokal kunskapsstyrningsorganisation
Utvecklingssamordnaren inom Äldre området har deltagit som kommunernas representant i
den gemensamma stödstrukturen för implementering av kunskapsstöd inom hälso-och
sjukvården och socialtjänsten.
Samverkanskoordinator
Under året har en gemensam tjänst med placering på KFVN etablerats. Tjänsten utgör ett
utredande och administrativt stöd åt samverkansorganisationen.
Tidiga Samordnade Insatser
(TSI) är ett samarbete mellan hälso-och sjukvården, skolan och socialtjänsterna. Under året
hat tre piloter drivits i länets kommuner. Dessa stöds av utvecklingssamordnaren för Barn
och Unga området.
Utbildningar
Vi har under året tillsammans med RVN, samordnat arbetsgrupper för att genomföra i
utbildningar vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inom somatik och psykiatri.
Missbruk/Beroende
Utvecklingssamordnaren för missbruk och beroendeområdet har tillsammans med RVN
genomfört en fördjupad utredning och kartläggning. Detta har som syfte att utveckla
missbruk och beroendevården inom hälso-och sjukvård och socialtjänst utifrån regionalt och
lokalt perspektiv.
Översyn av Samverkansorganisationen
Under 2021 har en översyn av den befintliga samverkansorganisationen mellan
kommunerna och RVN genomförts.

Verksamhetsplan 2022
Socialtjänstens samverkans och
stödstrukturer
Kommunförbundet Västernorrland

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för
utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom
socialtjänsten. Kommunernas gemensamma arbete för en kunskapsbaserad socialtjänst är
långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre
beslutsfattande. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå
för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet. De
samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och
regioner, men även med andra viktiga aktörer som Länsstyrelsen och universiteten.
Det gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper.
Verksamheten ingår i det kunskapsstyrningssystem för socialtjänsten som utvecklas
nationellt, regionalt och lokalt. Verksamheterna tillhör organisatoriskt Kommunförbundet
Västernorrland och bidrar till att uppfylla Kommunförbundets verksamhetsmål i det
gemensamma arbetet att stärka kommunernas utveckling inom välfärdsområdet.
I Västernorrlands socialtjänsters regionala stödstruktur ingår följande verksamheter som
tillsammans arbetar för socialtjänstens utveckling:
•

Förstärkt samordning av prioriterade utvecklingsområden:
Kvinnofridsatsning, Våld i nära relationer och Hedersrelaterad våld
Barn och Unga
Äldre
Missbruk, beroende och psykisk hälsa
Funktionsnedsättning
Nära vård

•
•
•

Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor
Samordning av verksamhetsförlagd utbildning för socionomer
FoU Västernorrland
Verksamhetsplanen finns som separat bilaga
Vård och Omsorgscollege Västernorrland
Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsplanen för verksamheten
Finns som separat bilaga
Gemensam familjehemsorganisation
Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsplanen för verksamheten
Finns som separat bilaga

•

•

Övergripande mål
•
•
•
•
•

Samordna samverkan med centrala aktörer
Stödja såväl länsgemensamma som de enskilda verksamheternas
utvecklingsprocesser
Utgöra det samordnande och vetenskapliga stödet för socialtjänsten i de olika
nationella, länsgemensamma och lokala utvecklingsprojekten
Bidra till socialtjänstens kompetensförsörjning
Verka för att de lokala och länsgemensamma behoven, erfarenheterna och
resultaten sprids regionalt, nationellt och internationellt

Principer för socialtjänsternas länsgemensamma utveckling inom prioriterade
utvecklingsområden
•
•
•
•
•
•
•

Prioriterade utvecklingsområden ska bygga på identifierade, gemensamma behov och
länsgemensamma lösningar ska alltid övervägas.
Utvecklingsprocesserna ska vara systematiska och arbetet ska bygga på bästa
tillgängliga kunskap.
Främja utveckling av metoder som förstärker brukarnas delaktighet.
Utbildningssatsningar och digitalisering ska förstärka verksamheternas kompetens
inom prioriterade områden.
Viktiga verktyg för att nå resultat är vetenskapligt stöd, samordning, samverkan,
kommunikation och förankring.
Säkerställa deltagandet i nationella nätverk som verkar för kunskapsstyrning och –
utveckling
Årligen följa upp och revidera målen för fokusområden.

Utmaningar 2022
Socialtjänsterna är på väg mot en framtid som ställer krav på lättillgängliga,
kunskapsbaserade och personcentrerade verksamheter, såväl i individ-och familjeomsorgens
insatser som inom vård och omsorg. Den utvecklingen kommer att drivas på av kommande
lagstiftningar både inom socialtjänsten, äldreomsorgens och hälso-och sjukvårdens område.
Samtidigt utmanas välfärden av den ökande föråldrande befolkningen och
kompetensförsörjningen till framtidens välfärdstjänster.
Under kommande året ska vi analysera kommunernas behov inför dessa förändringar och
tillsammans med nationella aktörer skapa förutsättningar för långsiktigt, hållbart stöd.
Det pågår redan flera nationella satsningar för att stärka de lokala verksamheternas
förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. I dessa satsningar är vi aktiva, som till
exempel uppbyggnad av en kunskapsstyrning inom både den kommunala hälso-och
sjukvården och socialtjänstens område. Ett annat exempel är arbetet inom Nära vård och
Nationella Yrkesresan. Vårt stöd på regional nivå ska stödja den lokala utvecklingen och våra

resurser riktas till de prioriterade områden.
Vad vi gör:
•
•
•
•

Samordnar och samverkar i nätverk
Utvecklar metoder och verksamheter
Forskar och ger vetenskapligt stöd
Vi verkar på tre olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt, för socialtjänstens
utveckling

Socialcheferna i länet har prioriterat sex samordningsområden (de blåa i bilden). I
samordningsuppdraget ingår att inom samordningshetsområdet:
•
•
•
•
•
•

Samordna nätverk inom området
Delta i nationella nätverk inom området
Driva och leda gemensam utveckling inom området
Omvärldsbevakning och remissvar inom området
Tillsammans med utbildningssamordnaren genomföra utbildningsinsatser inom
området
Företräda socialtjänst i olika samverkansgrupperingar

Utvecklingen som drivs inom samordningsområden, ska ske inom de prioriterade
utvecklingsområden (de gröna i bilden). Inom kunskapsutvecklingen bidrar FoU:s forskare
med vetenskapligt stöd och egenkunskapsproduktion i form av artiklar,
forskningsrapporter och vetenskapliga översikter inom relevanta områden.

2022 ska vi inom de prioriterade områden arbeta med följande utvecklingsfrågor

Missbruk, beroende, psykisk hälsa

Kunskapsutveckling
Utveckla nätverkets träffar till lärandeforum
Stödja och driva utvecklingen inom området utifrån de
förslag som framkommer i samverkan, även inom psykisk
hälsa.
Bevaka samsjuklighetsutredningens förslag
Skapa struktur för området i den lokala kunskapsstyrningen
tillsammans med kommunerna och RVN
Bedriva doktorandarbete inom området
Digitalisering
Följa utvecklingen av digitala lösningar inom insatser och behandling
Kompetensförsörjning
Möta den ökande efterfrågan av webbutbildningar. Stödja de
gemensamma metodutbildningar som drivs tillsammans med RVN.

Äldre

Kunskapsutveckling

Implementera systematisk uppföljning utifrån de nationella
kvalitetsregister, pilotprojekt i några kommuner
Utveckla arbetssätt som främjar den personcentrerande vården
Samverka med Regionen i kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

Digitalisering
Uppmärksamma och följa digitaliseringsbehov som understödjer
utvecklingen inom området

Kompetensförsörjning
Representera länets kommuner i samarbete med MIUN för att
förbättra och kvalitetssäkra VFU-platser inom kommunalverksamhet
för att öka kommunernas attraktivitet som kommande arbetsgivare.
Samverka med regionen för en gemensam VFU-samordning för
sjuksköterskor på grund- och avancerad nivå

Barn och Unga

Kunskapsutveckling
Fortsatt arbete gällande TSI och de tre pågående pilotprojekten
Fortsatt arbete gällande utveckling av Barns Brukarmedverkan som
en del i Yrkesresan.
Fortsatt utveckling av kunskapsbaserade HVB-upphandlingar.
Bevaka Svenska Institutet förStandarders arbete med en
upphandlingsvägledning för HVB.

Digitalisering
Lyfta fram behov av digitala lösningar i befintliga
utvecklingsarbeten,som utveckling inom HVB-avtalsfrågor
(upphandling & uppföljning)
Kompetensförsörjning
Fortsatt arbete i utveckling och implementering av Nationella
Yrkesresan inomområdet

Gemensamma verksamhetsformer
Fortsatt driva och utveckla Gemensamma
Familjehemsorganisationen utifrånkommunernas behov och
styrgruppens direktiv

Funktionsvariation

Kompetensförsörjning
Titulatur och kompetensnivåprojektet kopplas till VoC för kontinuerligt
arbete med kompetensfrågor och möjliga rekryteringsvägar för
området.
Tillsammans med kommunerna arbeta vidare med den
eftergymnasiala nivån (stödpedagog) för att möta verksamheternas
och brukarnas behov.
Medverka vid framtagande av Yrkesresa inom verksamhetsområdet
Kunskapsutveckling
Sammanställa, arbeta med resultat och utvärdera det nya arbetssättet
angående länsgemensamma brukarundersökningarna med temat digital
delaktighet.
Fortsatt arbete med för målgruppen anpassade, individuella
systematiska uppföljningar som fungerar för livslånga insatser.
Digitalisering
Initiera digitalisering av verksamhet utifrån brukarnas behov

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Kunskapsutveckling
Skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka individer som riskerar
eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck genom att utbilda
chefer och personal.
Implementera länsgemensam systematisk uppföljning av arbetet med
våldsutsatta barn och vuxna.
Arbeta fram en gemensam samverkan i form av ett Resurscentrum
mot hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning samt
tvångsäktenskap.
Digitalisering
Utveckling av hemsidan Västernorrland mot våld.

Kompetensförsörjning
Inventera kunskapsbehoven kring hedersrelaterat våld hos
myndighetsutövande personal i socialtjänsten, Regionen samt
Rättsväsendet.
Skapa en långsiktig struktur gällande utbildningar inom
området.Integrera kompetensutvecklingen i våld i nära
relationer med utveckling av Yrkesresan.
Gemensamma verksamhetsformer
Ingår i en projektgrupp för att skapa ett regionalt Resurscentrum
tillsammans med Länsstyrelsen, Rättsväsendet och Regionen.

Nära Vård

Kunskapsutveckling
Fortsätta arbeta för att integrera utveckling av kunskapsstyrning med Nära vård
utifrån kommunala behov.
Understödja integrering av nära vård-perspektivet i kunskapsutvecklingens olika
områden utifrån kommunala behov.
Fortsätta uppmärksamma behov av forskning, kompetensutveckling och
förändringsmetodik inom området.

Digitalisering
Uppmärksamma digitaliseringsbehov som understödjer utvecklingen
Kompetensförsörjning
Uppmärksamma kompetensbehoven utifrån förflyttningen mot Nära
vård

Kommunförbundet Västernorrland har som ett av sina mål för verksamheterna att stödja
kommunernas totala kompetensförsörjning. Inom socialtjänstens verksamhetsområde
kommer vi att bidra med utöver det som nämnts inom de prioriterade
samordningsområden:

Kompetensförsörjning
Stödja och samordna kommunernas utvecklingsarbete för att stärka
verksamheternas kompetensförsörjning inom strategiskt viktiga områden.
Verksamhetsförlagt utbildning VFU socionom
Tillsammans med kommunerna samordna och säkra rätt antal VFU-platser
utifrån gällande avtal.
Yrkesresan
Förbereda för ett införande av Nationell Yrkesresa, en digital lärplattform för
socialtjänstens verksamheter, inledningsvis inom den sociala barn och
ungdomsvården. Yrkesresan är en nationell modell för introduktion och
kompetensutveckling och bedöms på sikt möjliggöra/bidra till en kvalitetssäkring
av kompetens inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Verksamhetsförlagt utbildning VFU sjuksköterska
Delta och samverka som kommunernas representant i Lokala och Regionala
samverkansgrupperna tillsammans med MIUN, RVN och Jämtland län. Syftet är
att kommunerna ska erbjuda god kvalitét på VFU och attrahera studenter till att
bli medarbetare för att möta den ökade efterfrågan på sjuksköterskekompetens.
Delta i arbetsgrupp i översyn av kursmålen för VFU-placeringar för att utöka
placeringar inom kommunernas äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Samverka med regionen för gemensam samordning VFU-samordning.
Vård och Omsorgscollege
Driva certifierad samverkan är att tillsammans skapa attraktiva och moderna
utbildningar och vård och omsorgsverksamheter.
Stöd till systematisk uppföljning
Fortsätta arbetet med att stötta kommunerna att utveckla kvalitetsarbete med stöd
av systematisk uppföljning. Under 2022 läggs fokus bland annat på den kommunala
hälso- och sjukvården i två pilotkommuner, uppföljning som en del av skiftet mot
Nära vård samt den länsgemensamma uppföljningen av våld i nära relation. Ingå i
arbete nationellt för att bidra till kunskapsutveckling och stöd kring SU.
Forskning
Driver forskningsprojekt kring utveckling av nya arbetssätt och metoder samt personalens
arbetsvillkor.
Socionomutbildning i Umeå Universitet
Delta i utbildningens programgrupp
Nationella kompetensrådet (funktionshinder)
Deltar i rådets arbete
Nationella kompetensrådet för vård och omsorg
Deltar i rådets arbete

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer samordnar även socialttjänsternas samverkan
med Regionen inom frågor som berör hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Utvecklingsprojekt/-processer som drivs i samverkan med Region
Västernorrland 2022
Nära vård
Långsiktig utveckling av sammanhållen, lättillgänglig och personcentrerad vård
och omsorg bland annat genom etablerade programkontoret God och nära
vård i Västernorrland.
Psykisk hälsa
Förvaltning av statsbidrag samt utformande av det gemensamma arbetet
Suicidprevention
Driva projektet inom ramen för överenskommelsen Psykisk hälsa.
Implementering avkunskapsbaserade metoder som stöd mot suicid.
Lokal kunskapsstyrningsorganisation
Delta i skapandet av en gemensam stödstruktur för implementering av
kunskapsstöd inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten.
Samverkanskoordinator
Driva och utveckla en gemensam tjänst med placering hos KFVN som utgör stöd
tillsamverkansorganisationen, Social ReKo och Beredningsgruppen för Social
ReKo
Tidiga Samordnade Insatser
(TSI) är ett samarbete mellan hälso-och sjukvården, skolan och socialtjänsterna,
går in i en fas med att testa en samverkansmodell i tre olika pilotverksamheter i
länet.
Utbildningar
Vi leder och samordnar arbetsgrupper för genomföra i utbildningar i samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inom somatik och psykiatri i syfte
att öka brukare/patienters medverkan i sin egen individuella plan hur vården ska
ges.
Länsgemensam VFU-samordning för sjuksköterskor
Skapande av en länsövergripande VFU-samordnare för sjuksköterskor.
Kommunerna och regionen samarbetar för att på lång sikt säkra
kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i länet samt kvalitén i utbildningarna.
Validering
Delta som ledamot i valideringsnätverket som regionalutveckling samordnar.
Arbeta i samverkan fram ett förslag om valideringsnod vård i Sundsvall
utifrån Vård och omsorgscollege branschmodell.
Initiera utbildningsinsatser för lärare och handledare i validering
med utgångspunkt ifrån nationellt ESF projekt i validering.
Missbruk/Beroende
Vidare samverkan utifrån resultatet av en fördjupad utredning och kartläggning i syfte
att utveckla missbruk och beroendevården
inom hälso-och sjukvård och socialtjänst utifrån regionalt och lokalt perspektiv
Revidering av avtal och överenskommelser
Samverkan mellan socialtjänster och Regionen, regleras och stöds av ett antal
avtal och överenskommelser utifrån ny lagstiftning och genomlysning av
samverkansorganisationen.

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
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

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-03

SN/2022:121

socialnämnden

Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd
Förslag till beslut
Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot
riksnorm. Beslutet tillämpas under den period som tilläggsbidraget gäller.
Ärendet
För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar föreslår regeringen ett
tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till
bostadsbidrag.
Det förstärkta tilläggsbidraget är föreslaget att gälla från och med den 1 juli till den 31december 2022.
Riksdagen beslutade om tilläggsbidrag även under åren 2020 och 2021, socialnämnden beslutade att
ej räkna bidragen som en inkomst vid prövning mot riksnorm. Förvaltningen föreslår att ta samma
beslut under 2022.
Beslutsunderlag
Pressmeddelande från Socialdepartementet
Protokollsutdrag till
Verksamhetschef IFO
Enhetschef försörjningsstöd
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

2022-04-13 09:11

Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer - Regeringen.se

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt tilläggsbelopp i
bostadsbidraget till barnfamiljer
Publicerad 12 april 2022

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att
bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli - december
2022. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot
kraftiga prisuppgångar införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för
barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt
till bostadsbidrag. Kostnaden beräknas till omkring 500
miljoner kronor.
– I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en
budget för att stärka Sverige. Den ekonomiska situation som har
uppstått med anledning av händelserna i Sveriges närområde har
bidragit till att många hushåll har fått eller riskerar att få, kraftigt höjda
utgifter framför allt när det gäller el, drivmedel och livsmedel.
Bostadsbidraget är en träﬀsäker förmån för att ge ekonomiskt utsatta
barnhushåll extra resurser, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.
Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära
bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor
per månad.
I Försäkringskassan prognos från februari 2022 antas cirka 124 000
barnhushåll få bostadsbidrag varje månad.
Presskontakt

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/forstarkt-tillaggsbelopp-i-bostadsbidraget-till-barnfamiljer/
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2022-04-13 09:11

Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer - Regeringen.se

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
 e-post till Hanna Kretz

Vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen
Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som
kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 19 april 2022. Följ
budgetbeslutet på riksdagens webbplats.
 Riksdagens webbplats: Dokument & lagar 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/forstarkt-tillaggsbelopp-i-bostadsbidraget-till-barnfamiljer/
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1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-03

SN/2022:109

socialnämnden

Motion från Marianne Larsson (SD) om psykisk ohälsa bland unga yttrande
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Ärendet
Marianne Larsson (SD) har i en motion inkommen den 31 mars 2022 föreslagit
Kommunfullmäktige:
 Att barn- och utbildningsnämnden gemensamt med socialnämnden ser över möjligheterna att
genomföra programmet Youth Aware of mental health (YAM)
 Att uppföljning och utvärdering genomförs och redovisas i nämnd
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
för yttrande. Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande med förslag till beslut till socialnämnden.
Beslutsunderlag
KF/2022-03-28 § 50
Socialnämndens yttrande avseende motion om psykisk ohälsa bland unga
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Yttrande avseende motion om psykisk ohälsa bland
ungdom
Sverigedemokraterna har i motion föreslagit Kommunfullmäktige:




Att barn- och utbildningsnämnden gemensamt med socialnämnden ser över
möjligheterna att genomföra programmet Youth Aware of mental health
(YAM).
Att uppföljning och utvärdering genomförs och redovisas i nämnd.

Socialförvaltningens svar:
Det pågår ett omfattande arbete i Västernorrlands län där man satsar på att
förbättra det förebyggande arbetet med fokus på utbildning av personal. I
samarbetet ingår länets sju kommuner, Kommunförbundet, samordningsförbunden
i länet samt Region Västernorrland.
Sundsvalls och Timrå kommun har genom ett avtalsuppdrag med
räddningstjänsten anställt två utbildningssamordnare som har i uppdrag att
samordna och genomföra utbildningsinsatser åt kommunernas förvaltningar och
bolag under 2022.
Utbildningssamordnarna arbetar med kunskapshöjning inom området psykisk
hälsa med särskilt fokus på suicidprevention. Med start i början av 2022 erbjuds
olika utbildningsinsatser. Denna satsning bör genomföras och utvärderas innan nya
insatser presenteras för verksamheterna.
Förvaltningen har haft en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Den
föreslagna programmet vänder sig till skolverksamhet och socialnämnden har inte
något uppdrag/ansvar kopplat till det föreslagna programmet.
Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

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

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

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-05-04

SN/2022:7

socialnämnden

Redovisning av socialnämndens uppdrag, april
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 04

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Diarienr:

SN/2022:7

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

KF

KF

KF

KF

Sid 1(6)

2022-05-03

Redovisning t o m:
§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
§ 119 2018-09-24
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.
§ 183 2018-11-26
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

2018:23

Sara GJ

2025?

Pågår

2018:177

Sara GJ

2019-05-19
2019-10-08
2020-02-04
2020-05-05
2020-08-18
2021-03-16

Pågår

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
§ 191 2021-11-29
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.
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till § 20 2022-02-28
socialnämnden för yttrande. (Motion från Lotta Borg
(T) - Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i
Timrå kommun).

2021:275

Sara

dec-26

Pågår

2022:88

Sara/Maria okt

Pågår

Noteringar

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

Planeras till juni

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

2022-03-28

2022:109

Sara/Johan dec

Avlsutas SN 2022-05-17

Avslutas SN 2022-04-26 § 67

Klart
senast

Status

Sid 2(6)

Noteringar

KF

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till § 50
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för
yttrande( motion från Marianne Larsson(SD) om
psykisk ohälsa bland unga)

KF press.

Beslut att översända medborgarförslag till
10
2022-02-16
socialnämnden för besvarande.
Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan
utnyttjas inom vård och omsorg.
KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget att
§ 303 2021-10-05
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram,
ska öka.
(Heltidsresan)
Kommunstyrelsen beslutar:
§ 67 2022-03-15
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.

2022:73

Sara

2021:65

Sara/Linda

2022:96

Sara

maj

Avslutas Ingår i
fyramånadersrapporten

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

2022:29

Sara

apr

Avslutas SN 2022-04-26 § 70

KS

KS

Revision

2022-01-11

april

Pågår

SN 2021-03-16 § 33
SN 2021-09-14 § 122
SN 2022-05-17

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

Revision

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

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.
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.
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef
att:
2. Bjuda in Mitthem för att informera om
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen.
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.

SN

SN

SN

§ nr

§ 72

Sid 3(6)

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

2022-02-01

2022:67

Sara

maj

Avslutas SN 2022-04-26 § 71

2019-05-22

Sara

Pågår

§ 136 2020-10-20

Sara

Pågår

§ 136 2020-10-20

Sara

Pågår

§ 150 2020-11-17

Sara

Pågår

Noteringar

Avtalet är uppsagt. Möten
pågår, avvaktar förslag till
avtal.
Ny chef till SN 210615

Hösten 2021, ev på distans

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

SN

SN

SN

§ nr

Beslutsdatum

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef:
§6
2021-02-09
1. Identifiera förbättringsåtgärder rörande
krisberedskap samt implementera dessa och
återrapportera till nämnden senast i september.
2. Delge nämnden KPMG:s rapporter från andra
kommuner, regioner och länsstyrelser när de blir
tillgängliga.
3. Rapportera till nämnden hur arbetet med
översyn och uppdatering av pandemiplan går, samt
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra
krisberedskapen.
Socialnämnden beslutar:
§8
2021-02-09
1. Godkänna Avtal om genomförande av nytt
Äldreomsorgscenter med Timråbo.
2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att
underteckna avtalet.
3. En tydlig tidsplan redovisas till socialnämnden
senast i juni.
4. Statusrapport avseende projektet och ekonomiskt
läge lämnas till socialnämnden minst vartannat
sammanträde.
5. Inför övergång till ny fas görs en större
uppföljning för godkännande av Socialnämnden.
6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den
fortsatta processen.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta § 119 2021-09-14
med omställning utifrån budgetförutsättningar 20222022 med stöd av kommunstyrelsens beslutade
omställningspaket. Återrapportering görs i samband
med fyramånadersrapport och delårsrapport 2022.

Sid 4(6)

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

Noteringar

2021:20

Sara

sep -21

Avslutat Återrapportering SN sep.
p.1 2021- Rapport enligt p 1 lämnad
09-14
till KS.
p 2 o 3 återstår

2021:17

Sara

juni

Pågår

Avtal undertecknat.
Statusrapport lämnad 202104-27 § 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
Statusrapport 2022-04-26 §
60

2021:198

Sara

maj
okt

Pågår

Ingår i
fyramånadersrapport SN
2022-05-17

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

SN

SN

SN

SN

SN

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.
Äldreomsorgscenter
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda
processens alla delar.
Information om verksamhetsidé
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt
arbete med att även ta fram en plattform för
socialnämndens styrning och ledning.
Socialnämnden beslutar
2. Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med
beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta ett
förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående
resonemang(punkt 1).
Länsgemensam familjehemsorganisation
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en
uppföljning av anslutning till en gemensam
familjehemsorganisationen i november 2022.
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.

§ nr

Diarienr

Ansvarig

§ 121 2021-09-14

2021:39

Sara/Linda dec

Pågår

§146

2021-10-12

2021:17

Sara

Pågår

184

2021-12-14

2021:75

Anna-Karin

Pågår

§ 14

2022-02-15

2022:61

Sara

okt

Pågår

§ 10

2022-02-15

2022:31

Sara

Nov

Pågår

§ 11

2022-02-15

2021:191

Sara

Beslutsdatum

Klart
senast

Status

Pågår

Sid 5(6)

Noteringar

Inf. SN 2022-04-26 § 61

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

SN

SN

SN

SN
SN

SN

SN

Sid 6(6)

§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

§ 29

2022-02-15

2022:77

Sara

juni

Pågår

§ 41

2022-03-16

2022:17

Sara

Pågår

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda § 45
möjliga alternativ till hantering vid ansökan om
bistånd vid mottagande av nyanlända.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att arbeta § 57
för en budget i balans.
§ 63
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att
återkomma med en kostnadssammanställning över
utökat antal hemtjänstgrupper och vilka ekonomiska
åtgärder som kan vidtas inom äldreomsorg- hemtjänst,
positivt och negativt, för att få dess budget i balans.

2022-03-16

2022:60

Sara/Johan

Pågår

2022-04-26

2022:1

Sara

2022-04-26

2022:120

Sara/Maria

Nytt

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att
§ 65
1. Genomföra en utredning om effektivare
bemanning inom äldreomsorgen.
2. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i
juni
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att skicka in § 66
remissvaret till Socialdepartementet
(Samsjuklighetsutredning)

2022-04-26

2022:116

Sara/Maria juni

Nytt

2022-04-26

2022:101

Nämndsekreterare

Avslutas Expedierat 2022-04-29

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

2022

Noteringar

(juni)

Nytt

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-03

SN/2022:2

socialnämnden

Inkomna skrivelser och meddelanden, april
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Facklig information och protokoll
Samverkansgrupp inför socialnämnden, Kommunal, Vision, Fysioterapeuterna, SSR, Vårdförbundet,
2022-04-25.
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende tillsättande av chef, 2022-04-04.
Brottsofferjouren Västernorrland
Verksamhetsberättelse 2021, 2022-04-19.
Kommunförbundet Västernorrland
Minnesanteckningar Social Reko, 2022-01-21.
Minnesanteckningar EXTRA Social Reko, 2022-02-04.
Revisionen
KPMG Rapport: Uppföljande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 2022-04-08.
Andra nämnders protokoll
KF 2022-04-25 § 59 Taxa för dödsboförvaltning.
KF 2022-04-25 § 56 Länsgemensam familjehemsorganisation.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

