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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-05-02

KS/2022:215

Kommunstyrelsen

Val av ersättare i kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Utse ….som ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet t o m 2022-12-31.
___
Ärendet
Val av ersättare i Tillgänglighets- och pensionärsrådet för tiden t o m 2022-12-31.
Björn Hellquist (Tidigare L) har avsagt sig uppdrag som ersättare i Tillgänglighets- och
pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Valda
KLK
Protokollsutdrag till
Kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet
Exp

/

2022

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Ämne: VB: Avsägelse
Från: Annika Nyberg
Till: kansli
Mottaget: 2022-04-27 10:48:25
Nytt ärende och flöda till mig.

Från: Björn Hellquist <bjorn.hellquist49@gmail.com>
Skickat: den 26 april 2022 09:35
Till: Annika Nyberg <annika.nyberg@timra.se>
Ämne: Avsägelse

Till kommunstyrelsen i Timrå kommun.
Hej!
Eftersom jag numera är vald som ordinarie representant för SPF i Kommunala tillgänglighets och pensionärer, avsäger jag mig uppdraget som kommunstyrelsens ersättare i rådet.
Kommunstyrelsen bör utse en ny ersättare vid nästa sammanträde.
Hälsningar
Björn Hellquist
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-02-24

KS/2022:61

Kommunstyrelsen

COVID 19 (Coronavirus) – information, lägesbild och åtgärder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med COVID 19 (Coronavirus).

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-02-24

KS/2022:66

Kommunstyrelsen

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt
styrmodell 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med
lägesbeskrivning, utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och
ekonomiska ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och
den informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under
verksamhetsåret 2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett
ekonomiskt resultat som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är
inte behandlat av andra nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och
utgör ett underlag för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-03-18

KS/2022:144

Kommunstyrelsen

Krishantering avseende försämrat läge i Europa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
Kommunchef Andreaz Strömgren informerar om kommunens arbete med krishanteringen avseende
det försämrade läget i Europa.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-04-20

KS/2022:190

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021 AB Timråbo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
AB Timråbo har upprättat och översänt tertialbokslut för 2021-01-01-2021-08-31.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut
Protokollsutdrag till
AB Timråbo
Exp

/

2022

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Delårsrapport 2021 01 01-2021 08 31 för AB Timråbo

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

2021

2020

97 187
-89 640
7 547
344
-4 136
3 755
0
0
3 755

95 515
-76 111
19 404
92
-3 850
15 646
0
0
15 646

Händelser under året.
Ny överenskommelse mellan Timråbo och Hyresgästföreningen. Parterna har enats om ett 2-årigt
avtal. 20210401 höjdes hyrorna med 0,98 % och 20220401 höjs hyrorna med 1,5 %.
Fortsatt låga vakanser, snitt under 1 %.
Ombyggnation av lokal i Tallnäs (fd.studiecentrum) numera ”KOTTGRÄND”, där Timrå kommun
numera har moderna kontorsytor för sin verksamhet.
Nöjd kundindex, NKI, mäts löpande. Glädjande ligger Timråbo bra till i jämförelse med bolag över
hela landet. Värdet helnöjda kunder har legat runt 50 % under året.
Uppdatering av vårt hyresprogram genomfördes under våren. Stora utbildningsinsatser gjordes. Vi
jobbar vidare med att utbilda personal och utvecklar programmet.
Stora satsningar har gjort på utemiljön i våra områden.
Stor satsning på takbyten , ca 10 000 (tkr) är genomförda.
Under våren flyttade vi till nya lokaler på terminalvägen T30. Tyvärr så fick vi skjuta på inflyttningen
för fastighetsskötarna pga covid. Förhoppningsvis ska alla flyttat in till årsskiftet.
Timråbo jobbar tillsammans med övriga bostadsbolag i länet samt Hyresgästförening med
hyressättningsprojektet. Överenskommelse är klar med hyresgästföreningen och 2022 införs målhyra
i våra lägenheter.
Coronapandemin har ändrat vårt arbetssätt. Endast akuta åtgärder i lägenheterna genomfördes
under våren och sommaren. Nu i höst återgår vi sakta till normalläge men vi följer
folkhälsomyndighetens råd.

Timråbos styrelse har under året arbetat med implementering av Timrå kommuns styrmodell. Vid
styrelsekonferensen i juni 2021 beslutades om att nuvarande målstruktur i Timråbo väl svarar upp
mot Timrå kommuns övergripande målbilder:
 Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
 Tillväxt, sysselsättning och arbete
 Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Resurser som tillförs i form av engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare samt med en
ekonomi i balans.
Där Timråbo strävar mot egna strategiska på mål som väl korrelerar med kommunens målbild:





Nöjda kunder
Engagerade medarbetare
Långsiktig hållbarhet
God ekonomi

Målet god ekonomi innebär att ägardirektivet om god ekonomisk hushållning kommer uppnås
genom att bolaget minst har 18 % soliditet och avkastningen på totalt kapital per år uppgår minst till
1,5 %. Vidare kommer bolaget att sträva efter att öka kassalikviditeten och finansiera löpande
investeringar med egna medel. Nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler kommer att
finansieras genom nyupptagning av lån och/eller genom strategiska och affärsmässiga
fastighetsförsäljningar.

Delårsbokslut

Period:
Utfall
21.08.31

Bolag: AB Timråbo
Resultaträkning

Tkr
Nr
Nettoomsättning
Nettoomsättning koncernföretag
1
Jämförelsestörande poster Försäljning Fastighet
Jämförelsestörande intäkt, pensionsavsättning (endast räddn tjänst)
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

202101-08
Utfall
20.08.31 Prognos 2021

Budget 2021

75 074
22 050

73 938
21 977

114 000
33 000

114 395
33 075

63
97 187

129
96 044

330
147 330

330
147 800

-58 372

-49 163

-88 020

-85 100

-4 754
-11 210
-15 928

-4 288
-10 188
-13 001

-7 300
-18 000
-24 000

-7 300
-18 000
-24 000

-90 264
6 923

-76 640
19 404

-137 320
10 010

-134 400
13 400

344

92

680

680

-2 264
-1 248

-2 602
-1 248

-4 708
-1 872

-4 708
-1 872

Resultat före bokslutsdispositioner & skatt

3 755

15 646

4 110

7 500

Dispositioner
Skatt
Årets resultat

0
3 755

15 646

4 110

7 500

663 670
40

634 866
90

695 584
40

698 974
40

257

1 821

2 000

2 000

50333
218
3 467

28 032
816
2 152

23 000
300
3 000

23 000
300
3 000

250

338

100

100

Summa Tillgångar

718 235

668 115

724 024

727 414

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

21 000
135 669
156 669

21 000
141 967
162 967

21 000
136 024
157 024

21 000
139 414
160 414

0
33 415
508 000

25 091
468 000

0
36 000
508 000

0
36 000
508 000

10 678

0
8 708

8 000

8 000

3 716
5 757
718 235

2 627
722
668 115

14 000
1 000
724 024

14 000
1 000
727 414

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader, koncernföretag
Köpta tjänster MSVAB (endast Timrå Vatten)
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande kostnad, pensionsavs (endast räddn tjänst)
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter, koncernbolag
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader, koncernbolag

2

3
4

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag
Varulager
Kundfordringar
Koncernkonto
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Minoritetsandel
Obeskattade reserver
Avsättningar och uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, koncernföretag
Koncernkonto
Kortfristiga skulder, koncernföretag
Leverantörsskulder
Pers skatter och avgifter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och eget kapital

5

6

7
8

Bolag: AB Timråbo
Materiella anläggningstillgångar
Ingående balans
Årets investeringar
Avskrivningar (-)
Nedskrivningar (-)
Försäljningar, bokfört värde (-)
Utgående restvärde
Försäljning, materiella anl. tillg
Försäljningspris
Realisationsvinst
Finansiella anläggningstillgångar
Ingående balans
Årets investeringar
Avskrivningar (-)
Nedskrivningar (-)
Försäljningar, bokfört värde (-)
Utgående restvärde
Försäljning, finansiella anl. tillg
Försäljningspris
Realisationsvinst
Långfristiga skulder
Ingående balans
Amorteringar (-)
Nyupptagna lån
Omfört till kortfristiga skulder (-)
Övrigt
Utgående balans

Avstämning eget kapital, bokslut
Ingående balans
Förändringar:
Emissioner
Koncernbidrag
Skatt på koncernbidrag
Förskjutning mellan bundet och fritt
Utdelning
Årets resultat

Summa
Personal
Antal tillsvidareanställda
varav kvinnor

Bokslut 2108

Prognos 2112

645 600
18 070

663 670

40
0
0
0
0

0

40

0
468 000
0
40 000

0

508 000

0

0

Fritt eget
Bundet eget
kapital
kapital
Summa
131 976
21 000
152 976

-62
3 755

135 731

25
9

20 938

0
0
0
0
-62
3 755
0
0
156 669

Specifikation mellanhavanden
Bolag
Timrå kommun
Timrå kommun
Timrå kommun

Nr

Belopp
1
4
6

22 050
1 872
50 333

Instruktioner
Resultat- och balansräkning
Resultat och balansräkning skall innehålla både bokslut per 21-08-31 och en prognos för helåret.
Detta gäller både resultat- och balansräkning. Koncerninterna poster ska specificeras. De
interna posterna för hela kommunkoncernen anges. Observera att dessa inte är däravbelopp
utan ex nettoomsättningen är exkl. interna poster och sedan anges den interna
nettoomsättningen (se även mellanhavanden nedan).
Tilläggsuppgifter
För tertialboksluten ska tilläggsuppgifter anges för Materiella- och finansiella
anläggningstillgångar, långfristiga skulder samt eget kapital. För prognosen behöver endast de
gråmarkerade rutorna fyllas i (investeringar, amorteringar och nya lån).
Mellanhavanden
Samtliga koncerninterna mellanhavanden ska specificeras per bolag eller koncern. Kolumnen
NR ska hänvisa till numret i resultat- och balansräkningen (1-10).
Koncernkonto
Tänk på att redovisa koncernkonto på rätt rad och ej som Kassa och bank.
Inlämnande
Observera att dessa uppgifter måste vara oss tillhanda senast den 15 sept kl 16.00.

Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Jämförelsestörande intäkter
Reavinst fast förs m.m.
Summa verksamhetens intäkter
Not 2
Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter/pensioner
Köp av huvudverksamhet
Lokal och markhyror
Lämnade bidrag
Köp av material, övriga tjänster och övriga kostnader
Bolagsskatt
Jämförelsestörande kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Not 10
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar och pågående nyanläggningar
Omb pågående nyanläggningar
Värde av avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar/nedskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation bokfört värde
Mark
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Summa
Not 12
Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Värde av avyttringar/utrangeringar
Utgående balans
IB ackum avskrivningar
Årets avskrivningar/nedskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Specifikation bokfört värde
Maskiner
Inventarier
Transportmedel
Speciella inventarier
Summa
Not 15
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Div kortfristiga fordringar
Förutbet kost/Upplup intäkt
Summa
Not 21
Långfristiga skulder, lån
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Årets amorteringar
Omklassificering kort/lång skuld
Delsumma
Varav kort del av lång skuld
Summa
Räntebindningstider
0-12 månader
1-3 år
3-5 år
5 år och mer
Summa
Not 23
Kortfristiga skulder
Skulder inom koncernkontot
Leverantörsskulder
Personalens skatter och avgifter
varav semesterlöneskuld
Upplupna kostnader
varav upplupna pensioner inklusive löneskatt
Förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Alla belopp i mnkr med 1 dec
Kostnader med minustecken

Gäller ……………………………………..
202108
97187,0

202008
96044,0

97187,0

96044,0

Sammanställd redovisning
202108
202008
-11 210,0
-10 188,0
-1 718,0

-610,0

-61 408,0

-49 163,0

-74 336,0

-59 961,0

Sammanställd redovisning
202108
202008
1 002 526,0
914 269,0
18 070,0
57 152,0
839,0
0,0
1 021 435,0
-378 718,0
-15 790,0
-394 508,0
626 927,0

971 421,0
-378 282,0
-13 001,0
-391 283,0
580 138,0

23454,0
603473,0

14117,0

626927,0

14117,0

Sammanställd redovisning
202108
202008
11293,0
11426,0
3315,0
146,0
14608,0
-7711,0
-836,0
-8547,0
6061,0

11572,0
-6728,0
-880,0
-7608,0
3964,0

4319,0
1742,0

3100,0
864,0

6061

3964

Sammanställd redovisning
202108
202008
50590,0
29853,0
218,0
816,0
3467,0
2152,0
54275,0
32821,0

Sammanställd redovisning
202108
202008
468000,0
468000,0
40000,0

508000,0

468000,0

508000,0

468000,0

70000,0
252000,0
186000,0
0,0
508000,0

45000,0
118000,0
284000,0
21000,0
468000,0

Sammanställd redovisning
202108
202008
10678,0
4803,0
1201,0
3716,0

8708,0
3700,0
1077,0
2627,0

5757,0
24954,0

722,0
15757,0
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-04-06

SN/2022:45

kommunstyrelsen

Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialreko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt
se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård.
Syftet med uppdragsdirektivet var att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och
föreslå utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva genomföras. Utredningen
återredovisades i oktober år 2021.
Utredningens resultat, som redovisades för socialnämnden i november, visar att det finns
utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera områden och i synnerhet för personer med
samsjuklighet. Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer
uttalat uppdrag för specialistvården utifrån individer med mer stora och omfattande svårigheter.
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt och
specifikt.
Projektledarna har tagit fram en missbruks- och beroendeplan som bygger på tre prioriteringsförslag.
Initialt inleds arbetet med det som i förslaget kallas steg 1 för att därefter komma vidare och arbeta
med steg 2 och 3. Prioriteringsförslagen genomföras i samverkan och samplanering mellan länets
socialtjänster och hälso- och sjukvården.
Socialnämnden har antagit den övergripande missbruks- och beroendeplanen med målsättning att
planen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod och att steg 1 ska genomföras under 2022.
Beslutsunderlag
SN/2022-03-16 § 37
Missbruks- och beroendeplan

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-16

§ 37

Missbruks- och beroendeplan i Västernorrland
SN/2022:45

Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Anta den övergripande missbruks- och beroendeplanen.
2. Planen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod från att beslutet fattats.
3. Genomföra steg 1 i missbruks- och beroendeplanen under 2022.
Ärendet
Socialreko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att kartlägga aktuellt nuläge samt
se över de utvecklings- och förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård.
Syftet med uppdragsdirektivet var att få en gemensam bild av länets missbruks- och beroendevård och
föreslå utvecklings- och förbättringssatsningar som kan komma att behöva genomföras. Utredningen
återredovisades i oktober år 2021.
Utredningens resultat, som redovisades för socialnämnden i november, visar att det finns
utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera områden och i synnerhet för personer med
samsjuklighet. Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer
uttalat uppdrag för specialistvården utifrån individer med mer stora och omfattande svårigheter.
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt och
specifikt.
Projektledarna har tagit fram en missbruks- och beroendeplan som bygger på tre prioriteringsförslag.
Initialt inleds arbetet med som i förslaget kallas steg 1 för att därefter komma vidare och arbeta med
steg 2 och 3. Prioriteringsförslagen genomföras i samverkan och samplanering mellan länets
socialtjänster och hälso- och sjukvården.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar socialrekos förslag till missbruks- och
beroendeplan, att genomföra hela planen inom fem år samt att genomföra steg 1 under 2022.
Verksamhetschef Johan Vikström presenterar förslaget ytterligare i samband med sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
SN/2021-11-16 § 160
Beslutsunderlag
Förslag på Missbruks- och beroendeplan
Konsekvensanalys prioriteringsförslag
Konsekvensanalys sammanfattning
Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland 2021
Protokollsutdrag till
Socialreko
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Missbruks- och beroendeplan i
Västernorrland

Antagen av socialnämnden 2022-03-16 § 37

Övergripande slutsatser från utredningen 211117
Personer som ökar sitt intag av alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel har en förhöjd
risk att utveckla ett missbruk eller beroende. Det gäller även personer som har ett missbruk eller
beroende gällande spel om pengar. Det kan i sin tur medföra att dessa personer utvecklar olika
psykosociala, psykiatriska och somatiska besvär. Omvänt har patientgruppen med psykiatriska
tillstånd en större risk än den övriga befolkningen att utveckla missbruk och beroendeproblem. I
många fall har personen med ett beroende större behov av stöd- och behandlingsinsatser från både
kommun och hälso- och sjukvård. Insatser som bygger på en personcentrerad och nära vård är viktiga
att kunna erbjuda för att personen ska ha en möjlighet att komma ur sitt missbruk eller beroende
och påbörja sin förändringsprocess.
Utredningens resultat visar att det finns utvecklingsbehov och förbättringsområden inom flera
områden och framför allt för personer med samsjuklighet och personer från åldersgruppen 65 år och
äldre. Det råder stor variation mellan hur länets kommuner och regionens primär- och specialistvård
erbjuder och använder screening- och bedömningsinstrument, psykosociala behandlings- och
stödinsatser utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Inom länets kommuner är det individ- och
familjeenheterna som i hög grad ansvarar för området och som i större utsträckning följer
de rekommenderade insatserna än regionens primär- och specialistvård. Här skulle även äldre – och
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri behöva se över hur de rekommenderade insatserna kan
utvecklas inom den egna verksamheten, i samarbete med andra inom socialtjänsten samt med
primärvård och specialistvård inom regionen.
En orsak till låg eller ingen användning av de rekommenderade insatserna inom regionens primäroch specialistvård är att inte finns någon verksamhet som har ett samlat uppdrag för att hjälpa de
målgrupper som är aktuella för rapportens uppdrag.
Utbudet behöver utvecklas inom primärvården som första linjens insats och ett mer uttalat uppdrag
för specialistvården utifrån de med mer stora svårigheter.
Specialistvården inom regionen använder dock i hög utsträckning Socialstyrelsens rekommenderade
medicinska insatser, däremot saknas öppenvårdsinsatser för gruppen med omfattande
samsjuklighet.
Ett av utvecklingsområdena som föreslås är att regionen ger en verksamhet ett mer samlat
uppdrag för specialiserade insatser inom både sluten- och öppenvård. Det skulle kunna ge dessa
individer en bättre sammanhållen vård och tydliggöra att regionen måste ta ett större ansvar även
för personer som har ett pågående missbruk och beroende. Inom regionen behöver insatserna
läggas på fler nivåer utifrån problematikens omfattning.
För målgruppen personer med samsjuklighet erbjuds i stort sett inga av de rekommenderade
metoderna, varken av individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt
socialpsykiatri inom socialtjänsten eller primär- och specialistvård. Här finns således stora
förbättringsbehov hos båda huvudmännen, dock i samarbete med länets elevhälsa och
ungdomsmottagningar.
Resultatet visar även på behov av att förmedla kunskap om missbruk och beroende både generellt
och specifikt.
Utgångspunkter för det fortsatta arbetet
Förslag till fortsatt process för att gemensamt utveckla en stabil organisering av länets missbruk och
beroendevård, den behöver ha sina utgångspunkter i den gemensamma målbilden för God och nära
vård och så långt möjligt harmonisera med förväntade förändringar av lagstiftningen inom
området (Samsjuklighetsutredningen). Utvecklingen bör präglas av en gemensam syn på
prioriteringar, kostnadseffektivitet, vara långsiktigt hållbar och ska generera ett stort värde för de
som har behov av insatserna och de som finns i dess närhet t.ex. anhöriga och närstående.

Del 2. STRUKTUR och INNEHÅLL
Utredningen visar på brister inom främst hälso- och sjukvårdens olika vård och insats
nivåer där personer med ett risk- och missbruk eller beroende av substanser och/eller spel om
pengar befinner sig. Dessa grupper återfinns inom flera av socialtjänsten och hälso- och
sjukvårdens verksamheter. Det innebär att de förslag på fortsatt process innefattar följande
verksamheter inom kommunens socialtjänst: individ och familjeomsorg, äldre -,
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri. När det gäller regionens hälso- och sjukvård är
det såväl primärvårdsnivån som specialistnivån som omfattas.
Gränssnittet är otydligt mellan primärvård och specialistvård när det kommer till att hjälpa en person
som har medelsvåra till stora och omfattande svårigheter. Här behöver ansvaret för medicinska,
psykologiska och psykosociala insatser tydliggöras mellan primärvården och
specialistvården, samt hur samverkan och samarbetet skall utformas för att rätt insats ges av rätt
verksamhet från socialtjänsten. Nedan illustreras uppdrag och nivå av samlade insatser som
primärvård, specialistvård och socialtjänst behöver utveckla både internt och i samverkan.
Prio - steg 1
Stora och omfattande svårigheter
•Specialistvård: Psykiatri och infektionsklinik
•Socialtjänst: Individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri.
Prio - steg 2
Medelsvåra
•Specialistvård och Primärvård:Psykiatri och utsedda HC med riktat uppdrag
• Socialtjänst: Individ och familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri.
Prio - steg 3
Lindriga
•Egenvård
•Primärvård
•Stödgrupper
•Socialtjänst
•Civilsamhället

När det gäller personer som har stora och omfattande svårigheter och följder av sitt
beroende, exempelvis vid samsjuklighet, ska specialistvården och socialtjänsten (individ och
familjeomsorg, äldre -, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) erbjuda insatser och ta ansvar
och samverka med varandra för en personcentrerad och sömlös vård.
När det gäller personer med medelsvåra svårigheter delas ansvaret att erbjuda behandlingsinsatser
och samverka för en samplanering tillsammans med socialtjänsten (individ och familjeomsorg, äldre funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) mellan regionens primärvård och specialistvård. Här
behöver gränssnittet gällande ansvar, roller och mandat mellan primärvården och
specialistvården tydliggöras.
När det gäller lindriga svårigheter ligger ansvaret att erbjuda behandlingsinsatser och samverka för
en samplanering tillsammans med socialtjänsten (individ och familjeomsorg, äldre -,
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri) hos primärvården. Här behöver nämnda verksamheter
inom socialtjänsten och primärvård skapa samverkan och samplanering för att kunna erbjuda
personer personcentrerad och sömlös behandling och stöd.

1
Beroende med omfattande
problematik där flera
livsområden påverkas

2
Beroende med låg till
måttlig problematik finns där delar av livsområden
påverkas

3
Högkonsumtion eller
riskbeteende där
problembilden inte är
omfattande eller mindre
påverkan i det dagliga livet

En stegvis utveckling av missbruk och beroendevården förordas både ur en ekonomiskt och
kompetensmässigt beaktande, syftet är att bygga upp en stabil organisering och inte greppa
över hela området på en och samma gång. Prioriterade förslag bygger på befintliga strukturer.
Steg 1
I det första steget föreslås att fokus läggs på utvecklingen av insatser till den grupp som utredningen
visar att både regionen och kommunerna har begränsade förutsättningar att möta upp behovet för.
Det är personer som har ett beroende med omfattande problematik där flera livsområden påverkas,
det vill säga samsjuklighet. Det innebär att vi föreslår dessa aktiviteter:
• Utveckla ett länsövergripande beroendeteam kopplad till psykiatriska verksamheten (avd.
7) Sundsvalls sjukhus som bistår hela länet som ett kunskapscentrum och kan ge
vägledning/stöd till regionens vårdverksamheter och länets 7 kommuner
• Införande av sprututbytesprogram likt det region Jämtland/Härjedalen med hemvist
Infektionskliniken, Sundsvall. På sikt ska satellitmottagningar arbetas ut på särskilda
hälsocentraler i länet.
• En fortsatt utveckling av SPOT team i södra delen av länet.
• Utöka samtliga SPOT-teamens uppdrag till att även gälla aktuell målgrupp. Tillskapa mer
multidisciplinära SPOT teamen genom att utöka med resurser från socialtjänstens.
• Gemensamma utbildningssatsningar där Socialstyrelsens rekommenderade insatser inom
området missbruk och beroende anordnas på årsbasis utifrån ett kompetenshjul.
Steg 2
I steg 2 föreslår vi att arbetet fokuserar på två delar. Dels på att utarbeta förslag på vilka
förebyggande och tidiga insatser på primärvårdsnivå som behöver förstärkas eller utvecklas
(såsom arbetssätt och verksamhetsinnehåll), dels på att införa anpassade former för att möta
behoven på rätt nivå.
Steg 3
I steg tre ser vi att förebyggande och tidiga insatser är av vikt att utveckla. Här är handlar det i första
hand om att utforma information till allmänheten och medarbetare som kan vara till stöd och hjälp i
ett tidigt skede. Vi föreslår följande aktiviteter:

•

•
•
-

Utforma lättillgänglig informationen om exempelvis hjälp och stöd som finns att tillgå inom
respektive organisations verksamheter samt informera om självhjälpsprogram, utforma
kognitivt digitalt stöd för att kunna sprida information.
Utvecklat självhjälpsaktivitet/egenvård genom att upprätta fler behandlingslinjer inom
området risk-missbruk och beroendeområdet
Utveckla arbetet med och samverkan kring tidiga förebyggande insatser inom
Primärvård
Skolhälsovård
Ungdomsmottagningar
Stödgrupper
Civilsamhälle
Socialtjänst

Nedan beskrivs de förutsättningar som vi som projektledare bedömer vara viktiga för att kunna
omsätta utredningens slutsatser och de prioriteringar som blir aktuella att genomföra.
•

•
•
•
•
•

•

Det behöver finnas en politisk enighet inom och mellan regionen och länets kommuner
att missbruk och beroendevården i länet är en gemensam angelägenhet som
behöver prioriteras och utvecklas.
Det behöver fortsätta ske en kontinuerlig dialog och samverkan med länets brukarråd i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
Utforma samverkansstrukturen i länet utifrån att missbruk och beroende samt psykisk hälsa
är ett fokusområde i stället för som i nuläget två .
Tillsätt en länssamordnarfunktion inom regionen som tillsammans med länssamordnaren för
länets kommuner driver utvecklingen av det gemensamma arbeten framåt.
Skapa en robust organisering för att planera och genomföra gemensamma utbildningar inom
kunskapsområdet
Använd de länsgemensamma statsbidragen inom området psykisk hälsa till riktade
insatser som syftar till att utveckla missbruk och beroendeområdet i länet
samt finansiera beslutade utvecklingsaktiviteter
För att få kunskap om ifall de utvecklings- och prioriteringsarbeten som beslutas genomföras
genererar nytta och ge de effekter som både brukare, profession och organisationerna
eftersträvar, behöver följeforskning kopplas till arbete, exempelvis kommunernas egen
forskningsenhet inom FoU Västernorrland och regionens forskningsenhet.
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Verksamhetsberättelse 2021 - socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Ekonomienheten har i samråd med socialförvaltningens ledning sammanställt en
verksamhetsberättelse för socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning.
Verksamhetsberättelsen har anmälts till socialnämnden.
Beslutsunderlag
SN 2022-02-15 § 9
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/
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§ 117

Verksamhetsberättelse 2021 - socialnämnden
KS/2022:148

Ärendet utgår.
____
Ärendet
Ekonomienheten har i samråd med socialförvaltningens ledning sammanställt en
verksamhetsberättelse för socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning.
Verksamhetsberättelsen har anmälts till socialnämnden.
Beslutsunderlag
SN 2022-02-15 § 9
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

2022

Justerandes sign
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Årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Ekonomienheten har i samråd med förvaltningsledningen sammanställt en verksamhetsberättelse för
socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021
Protokollsutdrag till
Controller
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-15

§9

Årsredovisning 2021
SN/2022:1

Beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Ekonomienheten har i samråd med förvaltningsledningen sammanställt en verksamhetsberättelse för
socialnämnden att ingå som en del i kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021
Protokollsutdrag till
Controller
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nämndens ansvars- och verksamhetsområden
Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras
Förvaltningschef: Sara Grape Junkka
Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva
deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet.”
Reglemente för socialnämnden anger:
1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
2§


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



Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården



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



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

Individ- och familjeomsorg
Socialtjänstens individ- och familjeomsorgs (IFO) ansvarsområden omfattar den
sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och
beroendevården, arbetet för våldsutsatta och hemlösa, området psykisk ohälsa,
arbetsmarknadsinsatser samt integration. Socialtjänstlagen (SoL) reglerar största
delen av verksamheten men även Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämpas.
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vänder sig till äldre och kan hjälpa till med det man inte själv klarar av. Det kan
röra sig om hjälp med allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad. Vad man
får hjälp med beror på vad just den personen behöver och vilken hjälp som kan ges
av andra. Oavsett om man bor kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende
ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv. I Timrå bedrivs all äldreomsorg
i kommunal regi. Det två största delarna av det här området är hemtjänst och vårdoch omsorgsboende.
Stöd och omsorg
Verksamheten regleras till stora delar av SoL men också av Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamhetsområdet finns
handläggningsenheter, LSS-insatser, personlig assistans, anhörigkonsulent,
personliga ombud samt ledsagarservice

Bidrag till mål och uppdrag
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att
påverka sitt eget liv och samhällslivet
Bidrar till målet (pil upp)
Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
-

Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. Att arbeta med
kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i
arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och
samhällslivet

-

Deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska
långvarigt bidragsberoende.

Analys: Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som
erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot
egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer
justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om
individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt
att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.
Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är
utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett
resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. Ett resultat av projektet är
arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns
för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som
kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet.
Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020
och den budget som lades inför 2021.
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela
livet
Bidrar till målet (pil upp)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
-

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

-

Samarbete med vuxenutbildningen för arbetssökande för att möjliggöra fler
till studier

-

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

-

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

Uppföljning/Analys: Daglig verksamhet har flyttat in i nya lokaler i februari 2021
enligt plan, pga rådande situation med Covid 19 har verksamheten inte kunnat
bedrivas i full drift under perioderna då smittspridningen i samhället varit stor.
Vuxenutbildningen deltar i projektet förstärkt samverkan via
Samordningsförbundet tillsammans med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
TUFF-projektet är pausad pga Covid 19 under hela 2021, med möjlig uppstart
2022. Då grupperna inte kunnat genomföras har man tagit fram tips och länkar
om fallförebyggande samt träningsfilmer för att stärka muskulatur och förbättra
balans. Dessa filmer och tips ligger öppna för allmänheten och är fria att använda
och tipsa personer som kan behöva lite uppmuntring och inspiration till träning,
både i ordinärt boende och inom särskilt boende. Plan finns med räddningstjänsten
om start 2022 så fort restriktionerna tillåter.
Äldreomsorgslyftet: Sedan hösten 2020 har totalt 19 medarbetare i olika omgångar
påbörjat utbildning till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Nio medarbetare
har slutfört utbildningen och de övriga fortsätter sina studier, utom två som har
avbrutit.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med
ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
Pågår enligt plan (pil upp)

Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen till uppdraget. Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta
in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa
och social problematik.


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



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



Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun
ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.
Tillsammans med barn och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att
tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad
risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser
kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar i ett
länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska
vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen
ingår.
För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens
sommarläger ska samverkan genom bl.a. informationsinsatser.
Uppföljning/ Analys:
Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn – och utbildningsnämden samt
kommunstyrelsen för uppdraget. Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta
in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa
och social problematik.


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



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



Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun
ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.
Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att
tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad
risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser
kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.
Socialförvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen ingår i ett
länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska
vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen
ingår.
Uppföljning/Analys
Förvaltningschefer har tillsammans med verksamhetsutvecklare tagit fram
uppdragsdirektiv och tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från
enhetschefer och rektorer. Utvecklingsgruppen har haft sin första träff i april och
har efter det arbetat med följande uppdrag.
Uppdrag 1: Framarbeta ett förslag på struktur som beskriver hur och när
enhetscheferna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn- och
familjegruppen) och kommunens rektorer ska mötas.
Resultat uppdrag 1:
Fortsatt arbete kommer att utgå från och centrera kring befintliga strukturer och
redan skapade nätverk. För hållbar och värdeskapande samverkan på enhetsnivå
finns ett värde av att alla rektorer deltar tillsammans med enhetschefer från IFO
barn och familj. Ett årshjul som säkrar ett systematiskt arbetssätt är upprättat.
Uppdrag 2: Ta del av och reflektera kring redan identifierade samverkansområden
och framarbetade processer och rutiner – är dessa relevanta? Finns det behov av
justeringar eller nya samverkansrutiner/ samverkansformer?
De redan framarbetade samverkansrutinerna är:


Anmälningsrutiner



Skolsamordning för placerade barn och unga



SKIP



Planeringsdialog i samverkan

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

Resultat uppdrag 2:
De redan identifierade samverkansområdena och framarbetade processer och
rutiner är relevanta. Små justeringar är genomförda under hösten 2021. Ett
samverkansprojekt gällande elever med stor skolfrånvaro kommer att initieras
under 2022.
Uppdrag 3: Uppdrag från VP
Beskriv hur arbete med handledning till förskolans personal kan planeras,
genomföras och följas upp. Detta uppdrag ligger redan som ett initierat uppdrag
men det finns ett behov av att konkretisera arbetet och säkra att insatser kommer
igång och följs upp.
Resultat uppdrag 3:
Utvärderingen visade att de handledningstillfällen som genomförts har varit mycket
uppskattade.
Uppdrag 4: Beskriv behov av ytterligare insatser där skola och socialtjänst
tillsammans kan jobba för att utveckla och säkra tidig upptäckt av barn och unga
med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.
Resultat uppdrag 4:
Fortsatt fokus och dialog kring tidiga insatser bör enligt utvecklingsgruppen vara
ett återkommande tema i nätverkens dialoger, men prioriteringen just nu är att få
igång de rutiner och aktiviteter som vi redan identifierat som värdeskapande
Samverkan kultur- och teknik:
För att få fler barn i Socioekonomiskt svaga områden att delta i kommunens
sommarläger sker samverkan mellan socialnämnden och kultur och
tekniknämnden. Inför årets läger på Tolvösand gavs socialnämnden möjlighet att
prioritera 20 platser för målgruppen. Av dessa 20 platser använde nämnden 14
stycken.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra
livsvillkor
Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget
Samverkan
Socialnämnden har en strukturerad och välfungerande samverkan med barn- och
utbildningnämnden, den utgår från gemensamt framtagen plattform för ändamålet
och samverkan fungerar väl. Samverkan med kultur- och tekniknämnden är också
välfungerande och samarbetet runt Tolvösand samt feriearbeten har varit värdefulla
för socialnämnden.

Nyckeltal
Mått

År 2020

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

5,7

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomist bistånd, andel (%)

39,3

År 2021

38,3

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
Bidrar till målet (pil upp)
Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:
- - - - Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i
aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.
- - Avsätta medel till sommarlovsentreprenörer.
- - - Inför större upphandlingar föra en tidig dialog med lokala entreprenörer och
näringsidkare.
Uppföljning/Analys: Personal från Socialförvaltningen står reda att tillsammans
med klienter delta när Näringslivskontoret anordnar aktiviteter, pandemin har
begränsat dessa under våren 2021. Från budgeten till ferieungdomar har det avsatts
medel för att Näringslivskontoret ska kunna driva sommarlovsentreprenörer under
sommaren. Under sommaren 2021 fanns det 15 stycken sommarlovsentreprenörer.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete
Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)
Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
-

Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. Att arbeta med
kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i
arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och
samhällslivet

-

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

-

Språkombudsutbildning

-

Fortsätta arbetet med Heltidsresan (om erforderliga beslut tas)

-

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

-

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

Uppföljning/ Analys:
Språkombud: Av de ursprungliga deltagarna som gick språkombudsutbildningen
2018/2019 så är det idag endast 8 personer kvar. I december 2021 hölls därför ett
uppsamlingsheat för att damma av deras kunskaper. Vi kommer under 2022 att
köpa 10 utbildningsplatser för nya språkombud och denna utbildning beräknas
komma igång under första halvåret.
Heltidsresan: förstudien har färdigställts och tagits i socialnämnden samt
kommunstyrelsen. Ärendet är återremitterat till socialnämnden med uppdraget att
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån
tilldelad ekonomisk ram, ska öka.
Under våren 2021 deltog vi i en arbetsgrupp tillsammans med Vård- och
omsorgscollage för att se över APL-planeringen eftersom omvårdnadsprogrammet
skulle får en ny studieplan från och med höstterminen.
Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds
ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen
försörjning. Processen har varit igång under ett år och har efter några små

justeringar visat sig fungera väl. Flödet av personer som deltar i processen fungerar
och flertalet har gått ut i studier och arbete – med och utan anställningsstöd.
Timrå har deltagit i det nationella projektet att sänka långvarigt försörjningsstöd
som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för
att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projekttiden.
Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket
behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det
att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla
för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en
mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.
På grund av pandemin har det ej gått att bedriva verksamhet med
arbetsmarknadsåtgärder inom de ordinarie verksamheterna, en dialog har förts
kring att kunna utföra enklare ej klientnära arbeten men på grund av ökad
smittspridning fick det arbetet tillfälligt avbrytas. Dialog med fackliga
organisationer har förts under året för att kunna starta upp arbetet när pandemin
lättar.
Med kommunens övriga förvaltningar har det förs dialog om möjligheten att ta
emot personer i arbetsmarknadsåtgärder. Några förvaltningar har trots pandemin
tagit emot deltagare.
Arbetet pågår enligt plan förutom de delar söm behövt pausas, justeras eller skjutas
upp på grund av pandemin.
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier
Pågår enligt plan (pil upp)
Socialnämnden, tillsammans med barn och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår.
Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på
arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens. Socialförvaltningen har tagit
fram tre inriktningar på lokala jobbspår. Till alla spår ingår en gemensam, och
obligatorisk, introduktionsmodul samt branschinformation innan
yrkesorienteringen för jobbspåret påbörjas. Orienteringen mynnar därefter ut i tre
separata spår där individens intresse och önskemål avgör inriktning och ett
arbetsplatsförlagt lärande påbörjas. På så vis säkerställs vi att individen fått en god
handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom
det valda yrkesområdet och korrekt yrkesterminologi. Genom detta ges
förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar
till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

Uppföljning/Analys:

Allt arbete har haft individen i fokus och tillsammans med deltagarna har
individuella planeringar gjorts för att hitta vägar för att nå egen försörjning.
Tre insatser har prioriterats under året:
-

-

-

Lokala jobbspår. Utifrån de yrkesområden där det kommer att behövas
kompetensförsörjas har lokala jobbspår arbetats fram. I dag pågår ”bygg och
anläggning”, ”hotell och våningsansvarig”, ”Café och restaurang” samt
”lokalvård”. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att starta inom
”vård- och omsorg” samt ”barn och ungdom” men dialoger pågår.
Utvecklingsår Ett utbildningsår innebär att personer med försörjningsstöd
har möjlighet att via anställningsstöd från arbetsförmedlingen ha en
anställning inom kommunen under ett år
Kommunikation med arbetsplatser.

Under hösten har ett samarbete Näringslivskontoret påbörjats som kommer att
fortsätta under 2022, temat för samarbetet är kompetensförsörjning.
Tillsammans med Kommunförbundet tas ett verktyg fram för att följa arbetet med
våra insatser. Dialogen med Arbetsförmedlingen är god och de medverkar med sina
insatser för vår gemensamma målgrupp. Anställningsformen extratjänster finns inte
längre kvar för målgruppen, men möjligheter till alternativa anställningsstöd finns.
I dag finns introduktionsanställningar och inom kort även förstärkt nystartsjobb.
Kompetenscenters interna Arbetsarena har utvecklats och är en viktig insats för att
komplettera de externa arbetsplatserna, deltagarna kan bland annat träna på
yrkessvenska där.
Vuxenutbildningen har aktivt bidragit till framtagande av vissa jobbspår och
samarbetet både på individ och strategisk nivå har funderat mycket bra.

Nyckeltal
Mått
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) avTimrå december 2021 8,1%
befolkningen
Deltagare i kommunala
139 st december 2021
arbetsmarknadsåtgärder, antal
Antal som går vidare till arbete 48 till anställning utanför kommunen
efter arbetsmarknadsplanering 21 extratjänster inom kommunen
54 påbörjat studier och några avslut mot studier
2021

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen är intensifierad under hösten 2021. För
socialnämnden räkning är det viktigt att delta på en strategisk nivå så att processen
ger förutsättningar för socialnämnden att påtala målgruppernas behov samt
volymökningar som påverkar samhällsbyggnadsprocessen. Det är av vikt att
socialnämnden kan tidigt komma in i processen t ex när kommunen planerar nya
bostadsområden eller om annan information kommer fram som kan påverka våra
verksamheters lokaler och utrymmen.
Samverkan
Samverkan med vuxenutbildningen är även i detta sammanhang framgångsrik, vi
arbetar gemensamt för att våra medborgare ska komma vidare till egen försörjning
t ex via studier. Samverkan sker både på strategisk samt på individnivå
I den samhällsbyggnadsprocess som är under utarbetande sker samverkan med alla
övriga nämnder. I planering av eventuell byggnation av ett Äldreomsorgscenter sker
samverkan med Kultur- och tekniknämnden samt Timråbo. Arbetet med
Äldreomsorgscenter sker i projektform.
Vi deltar aktivt i det kommunövergripande samverkansavtalet mellan Timrå
kommun och Mittuniversitetet.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel.
Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att
upphandla närodlat.
Vid nyinköp av fordon till förvaltningen ska miljöaspekter beaktas.
Uppföljning/Analys:
Andelen ekologiska livsmedel i kosten uppgick till 24%

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå
Pågår enligt plan (pil upp)
Hänvisar till uppföljning av uppdraget som redovisats under målbild Tillväxt,
sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla
Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:
-

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

-

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

-

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

Uppföljning/ Analys: Alkohol och drogbehandlare är anställd och har startat upp
verksamhet. Öppenvård bedrivs sedan början av 2021. Utvecklingsboendet startade
1 juni. För att få i gång arbetet med uppsökande och motiverande arbete förstärktes
arbetsgruppen med en socialsekreterare, för att arbetssättet inte ska bli
personbundet utförs det arbetet av all befintlig personal. Nu bedrivs uppsökande
arbete samt motivationsgrupp för unga missbrukare och har hittills under 2021
resulterat i att flera personer frivilligt sökt vård för sitt missbruk.
Under året som gått har de flesta av BPSD-utbildningarna skjutits upp på grund av
pandemin och vi har inte kunnat fullfölja de planerade insatser kring att utbilda
BPSD-administratörer på våra vård och omsorgsboende samt att vidare
implementera detta arbetssätt i verksamheterna. Det har funnits planering för
utbildning men de har fått ställas in allt eftersom. I höstas möjliggjordes dock att
ha två tillfällen för grundutbildning och en uppföljningsträff. Utbildningen i
BPSD-administratörer innefattar två dagars grundutbildning samt en halv dags
uppföljning. Målet är att under 2022 möjliggöra utbildning för BPSDadministratörer på de två återstående vård och omsorgsboendena och att även
kunna implementera detta mer frekvent.

Samverkan
Samverkan sker med barn och utbildningsnämndens kostverksamhet.

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

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning
under 2020

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

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning
under 2020

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning
Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera,
skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas
verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i
nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra
till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess
grundläggande syften; vad, för vem och varför?
Socialnämnden deltar i det gemensamma arbetet tillsammans med samtliga
nämnder av framtagandet av verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp med politiska
representanter samt tjänstemän från socialförvaltningens ledningsgrupp har tillsatts

under 2021. Kommungemensam uppstart hölls i juni 2021 och arbetet har
fortskridits under hösten 2021. Utvecklingsgruppen har färdigställt förslag på
verksamhetsidé för beslut kvartal 1 2022. En framtagen tidsplan finns för att ta
fram en plattform för ledning och styrning på nämndsnivå.
Samtliga chefer inom socialförvaltningen har under hösten 2021 påbörjat en
utbildningsinsats för ett utvecklat ledarskap med sikte på att styrmodellen ska
etableras och utvecklas.
Processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering har utvecklats
under året.

Samverkan
IOP inom socialförvaltningen:


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



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

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

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

Tkr

Förbrukningsmaterial

1 046

Personalkostnad

12 546

Försörjningsstöd

55

Övrigt

1 604

Summa:

15 251

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

Driftbudget
Resultaträkning jan-dec (tkr)
NÄMND
INTÄKTER
KOSTNADER (-)

Budget
2021

Utfall 2021

Avvikelse
2021

Utfall 2020

77 104

105 741

28 636

101 097

-527 638

-585 859

-58 220

-547 883

NETTOKOSTNADER (-)

-450 534

-480 118

-29 584

-446 786

Budget
2021

Utfall 2021

Avvikelse
2021

Utfall 2020

2 294

6 247

3 953

6 081

KOSTNADER (-)

-37 051

-40 881

-3 830

-44 982

NETTOKOSTNADER (-)

-34 757

-34 634

123

-38 901

2 357

705

2 380

Resultaträkning jan-dec (tkr)
Hälso- och sjukvård
INTÄKTER

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd
INTÄKTER
1 652
KOSTNADER (-)

-17 018

-18 337

-1 319

-15 909

NETTOKOSTNADER (-)

-15 366

-15 980

-613

-13 529

10 156

13 732

3 576

10 625

KOSTNADER (-)

-77 648

-92 971

-15 323

-79 336

NETTOKOSTNADER (-)

-67 492

-79 239

-11 747

-68 711

28 995

32 848

3 852

28 847

KOSTNADER (-)

-141 516

-154 691

-13 175

-146 188

NETTOKOSTNADER (-)

-112 521

-121 844

-9 323

-117 340

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

214

1 561

Äldreomsorg - Hemtjänst
INTÄKTER

Äldreomsorg - Särskilt boende
INTÄKTER

KOSTNADER (-)

-14 783

-16 759

-1 975

-16 020

NETTOKOSTNADER (-)

-13 849

-15 611

-1 761

-14 458

7 098

6 586

-512

8 408

KOSTNADER (-)

-25 975

-24 565

1 409

-26 385

NETTOKOSTNADER (-)

-18 877

-17 980

897

-17 978

4 575

5 559

984

5 834

KOSTNADER (-)

-48 479

-53 518

-5 039

-48 809

NETTOKOSTNADER (-)

-43 904

-47 958

-4 055

-42 975

2 254

2 201

-53

3 176

LSS/SFB Personlig assistans
INTÄKTER

Övriga verksamheter LSS
INTÄKTER

Socialpsykiatri
INTÄKTER

KOSTNADER (-)

-13 505

-13 152

353

-11 043

NETTOKOSTNADER (-)

-11 251

-10 951

300

-7 868

2 700

7 640

4 940

6 276

KOSTNADER (-)

-96 451

-108 509

-12 058

-97 104

NETTOKOSTNADER (-)

-93 751

-100 869

-7 117

-90 828

1 716

1 189

-526

3 627

-2 592

-3 092

-501

-4 505

-876

-1 903

-1 027

-878

Individ- och familjeomsorg
INTÄKTER

EKB
INTÄKTER
KOSTNADER (-)
NETTOKOSTNADER (-)
Arbetsmarknadsenheten
INTÄKTER

14 730

25 192

10 462

23 970

KOSTNADER (-)

-33 798

-40 795

-6 998

-41 343

NETTOKOSTNADER (-)

-19 068

-15 604

3 464

-17 373

Ledning och stöd
INTÄKTER

0

1 041

1 041

312

KOSTNADER (-)

-16 509

-16 378

131

-14 082

NETTOKOSTNADER (-)

-16 509

-15 337

1 172

-13 770

Politisk verksamhet
INTÄKTER

0

0

0

0

KOSTNADER (-)

-2 312

-2 210

103

-2 177

NETTOKOSTNADER (-)

-2 312

-2 209

103

-2 176

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård
Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på 22,7 mnkr för 2021
Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 0,1 mnkr
Överskottet beror på intäkter för Covid från 2020, mestadels för inköp av
skyddsmaterial. En nettointäkt för Covid -19 har redovisats med 2,3 mnkr.
Kostnaderna överstiger budget beroende på behov av hyrsjuksköterskor samt
extrapass.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -11,7 mnkr
Hemtjänsten har under året fått ett ökat antal beviljade insatser att verkställa,
minnessvaga brukare bor hemma och kräver stora resurser med många besök per
dag och ibland många larm, mycket sjuka personer som bor hemma kräver stora
resurser med dubbelbemanning och många och långa besök. Dubbelbemanningen
samt bristen på undersköterskor försvårar för både schemaläggning samt planering
då den kräver att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt. Det
finns också brukare i grupperna som har behov av att vara 3 - 4 st personal vid
vissa insatser. Då det är kö till boendeplatserna för särskilt boende gör att ett flertal
personer behöver ha utökad hemtjänst hemma i väntan på en boendeplats.
Enskilda individärenden har krävt kraftig utökning av personal, vilket medför
ökade kostnader. Ett av ärendena som socialnämnden beslutat bevilja nödbistånd
för utförs i form av hemtjänstinsatser, vilket belastat hemtjänstbudgeten med 1,5
mnkr. Detta ärende är nu avslutat.
Hemtjänsten är den verksamheter som har den största differens mellan intäkter och
kostnader för Covid 19 under 2021. Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 5,1
mnkr.
Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -9,3 mnkr
Under årets första månader var det en stor smittspridning på det största vård- och
omsorgsboendet med stort behov av extra personal. Kostnadsökningarna beror
utöver det på behov av extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare.
Lokalernas utformning på en del av enheterna försvårar för en resurseffektiv
bemanning
Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 0,9 mnkr.
Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar
ett underskott på -1,8 mnkr
Korttidsvården hade under årets första månader en stor smittspridning.
Korttidsvården påverkas av att många personer står i kö till särskilt boende. Det gör
att verksamheten har fler och mer vårdkrävande ärenden. Under hösten har
ytterligare sju korttidsplatser öppnats i förvaltningens befintliga lokaler för att
kunna ta hem de medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en
boendeplats. Dagverksamheten visar ett budgetöverskott, vilket beror på att
verksamheten varit stängd under stor del av året på grund av pandemin och
personal lånats ut till andra verksamheter. Kostnaderna för Hospice överstiger
budget med 0,8 mnkr.

Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 1,2 mnkr.
Stöd och omsorg
Stöd och omsorg redovisar ett underskott på -3,2 mnkr
Bostad med särskild service har ett fortsatt underskott av boendeplatser. Så som
tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service har
påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS ökat.
Det innebär att verksamheten inte kan verkställa alla nya beslut i egen regi, både
beroende av platsbrist men också avsaknad av lämpliga boenden utifrån den komplexa
problematik som är bakgrund till vissa boendebeslut.
De mer komplexa ärenden, handlar bland annat utskrivningar från rättspsykiatrin
som kräver ett säkerhetstänk som inte kan tillgodoses i befintliga boenden även om
det funnits platser.
Utöver detta har personalförstärkningar krävts inom två av verksamhetens
gruppboenden då boende fått större behov av vård, stöd och omsorg som härrör
från både tillstötande somatiska sjukdomar samt hög ålder.
Personlig assistans visar ett överskott på 0,9 mnkr på grund av antalet ärenden har
minskat.
Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 1 mnkr. Detta beror på justerad
verksamhet på grund av pandemin och att personal lånats ut till andra
verksamheter.
Övriga delar av verksamheterna inom stöd och omsorg visar på ett mindre
överskott.
Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till 0,6 mnkr.
Individ och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -4,4 mnkr
Underskottet kommer främst från placeringar, barn och unga 9,4 mnkr och
placeringar för vuxna 4,5 mnkr. Detta kopplas mot volymökningar inom båda
enheterna samt några få komplexa dyra placeringar tillsammans med Region
Västernorrland. Barn och familj har under hela 2021 hanterat en stor volymökning
av inkomna orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. I var tredje
anmälan som inkommit 2021 förekommer det våld vilket innebär att den per
automatik leder till en social utredning. Under våren 2021 låg antalet utredningar
på varje socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för förgående år.

Majoriteten av de utredningar som går till insats blir inte en placering utan
hanteras i kommunens egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt
avslutas utan insats. Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken
och skyddsbehovet är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från
cirka 3 000 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således
utfallet kraftigt och ofta handlar det om mer än ett barn per familj som måste
placeras.
Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 3,1 mnkr, vilket beror på ett minskat
inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning. Arbetsmarknad och
integration har ett positivt resultat på 3,5 mnkr. Överskottet för verksamheten beror
på tillkommande externa projektmedel samt vakanssatta tjänster. Socialpsykiatri har
ett positivt resultat på 0,3 mnkr.
Ledning och stöd
Ledning och stöd redovisar ett överskott på 1,2 mnkr
Förändring av semesterlöneskulden visar på ett underskott på -1,1 mnkr.
Överskottet inom ledning och stöd beror på IT samt inställda aktiviteter.

Investeringsbudget
Investeringar (tkr)
Inventarier soc, ITutrust
Invest soc, övrigt
Larm Soc
Invseteringsbidrag Larm Soc
Verksamhetsanpass AME
Inhägnad Verkstadsvägen
Investeringar Soc Budget
SUMMA

Budget
2021
0
0
0
0
0
0
4 149

Utfall 2021

4 149

2 019

Avvikelse
2021

156
227
1 357
-287
370
197
0
2 130

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

Uppföljning av privata utförare
Uppföljning av privata utförare 2021
Bakgrund
Enligt socialnämndens plan för uppföljning av privata utförare för
mandatperioden avgränsas uppföljningen till avtal tecknade med en leverantör av
konsulentstödda familjehem årligen. Där avtal har tecknats efter 2019-02-25 då
”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare” antogs av Kommunfullmäktige. Uppföljning ska enligt
planen ske innan årsbokslut.
Metod
Utsedd tjänsteperson har med hjälp av avtalscontroller tagit fram uppgifter om
vilken/vilka leverantörer som använts under 2021, 4 leverantörer hade använts.
Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av en leverantör. Nedanstående frågor
besvarades sedan av enhetschef och/eller socialsekreterare som haft kontakt med
aktuell leverantör.
Frågeställningar
1. Leverantör
Svar: Formea Care AB, har använts i samband med placering av tre olika barn
under 2021.
2. Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några
ytterligare kostnader uppstått?
Svar: Kostnader har överensstämt och inga ytterligare kostnader har uppstått
3. Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det
nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?
Svar: De har levererat vad som förväntas
4. Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?
Svar: Bara positivt. En konsult med flexibilitet och ett helhetstänk för att det ska
bli bra för alla parter, främst barnen. De utgör ett mycket gott stöd till
familjehemmen och har underlättat vårt jobb. Placeringarna är mycket

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

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera
Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar
vi verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad
automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik
som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika
arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna
processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en
intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter.
För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa
förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den digitala kompetensen höjas
hos medarbetare och chefer.
Det är viktigt att vi skapar digital trygghet. Det vill säga att våra system har hög
säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig
trygga i kontakten med kommunen. Det är viktigt att kommunens chefer leder
arbetet målinriktat för digitalisering.
En förutsättning för digitalisering är att vi bygger och skapar förutsättningar för
digital infrastruktur. Det handlar om en stabil infrastruktur i form av moderna
system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög
automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar
samtidigt som vi rustar de digitala vägarna inom kommunen. Där bredband är en
förutsättning för att skapa attraktivt boende och som ger en möjlighet till att driva
både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under 2021 bör vi
tillsammans starta ett arbete för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå
kommun.
För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande
befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del. Att digitalisera vissa
arbetsuppgifter underlättar också den kommande utmaningen med
kompetensförsörjning. Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi och de
insatser som kommer planeras påbörjas/utföras under 2021 är:
-

Nyckelfria lås till gemensamhetsutrymmen samt portar inom hemtjänsten

-

Hotellås särskilda boenden (upphandling våren 2021)

-

Elektronisk faderskapsbekräftelse (inväntar beslut om lagförslag)

-

Fortsatt arbete med Digga-projektet

-

Läkemedelsrobot (pilot)

-

E-tjänster: sjuklönekostnader, anmälan vuxen

-

Trygghetskamera (under utredning, ingår i larmupphandling)

-

Nykterhetskontroll via mobil enhet

Kommentar: Larmupphandlingen är genomförd och implementering av larm samt
trygghetstjänster pågår. Då global brist råder på komponenter som är nödvändiga
för framställning av trygghetslarmen påverkas planerad leveranstakt negativt.
Tidsplanen har därav förskjutits och implementering färdigställs under början av
2022.
E-tjänsten sjuklönekostnader pausades under pandemin. E-tjänsten orosanmälan
Vuxen publicerades under hösten 2021. I övrigt pågår arbetet enligt plan

Säkra kompetens
Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är
avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta
gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer,
vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I
förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig
kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.
Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning.
Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny
kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla
och avveckla.
Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer
även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.
Kommunövergripande insatser som planeras är;
-Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och
kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att
använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som
inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.

- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen.
Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan
lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera
vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma
behovet av kompetenshöjning.
-Kommunövergripande digital introduktion. Erbjuder en inblick i organisationen
som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd
verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar
och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya
medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla
medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan
påbörjad anställning.
-Avgångssamtal -När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras
erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett
sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när
medarbetare säger upp sig.
Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med
syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och
personalförsörjning. Nästa steg är att konkreta handlingsplaner med aktiviteter
kommer att tas fram per verksamhetsområde. En stor satsning under 2020-2021 är
äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att
kombinera arbete och studier.
Kommentar: Arbete med komptensförsörjningsplan har pågått under året. Under
2021 har kompetensförsörjningsplaner på verksamhetsnivå tagits fram.

Skapa utveckling
Sedan våren 2020 har socialförvaltningen en utvecklingsledare som med systematik
kommer att arbeta med förvaltningens ledning och styrning, implementering av
nya styrmodellen, processer samt avvikelsehantering. Fokus 2021 har varit att
påbörja implementering av Timrå kommuns nya styrmodell inom förvaltningen.
Arbetet med en god och nära vård kommer att vara tongivande i allt
utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.
IFO har antagit en verksamhetsstrategi som bland annat innehåller arbete med
hemmaplanslösningar som ett tydligare spår för arbetsmarknad.
Kommentar: Arbetet med införandet av nytt avvikelsesystem är i slutfasen,
utbildning av det nya systemet har skett under hösten/vintern 2021. Det som

kvarstår är att implementera modulen ”synpunkter och klagomål”, planerat
införande 2022.
Ett arbete med att ta fram socialnämndens verksamhetsidé tillsammans med en
utvecklingsgrupp bestående av förvaltningsledning och utsedda politiker är i
slutfas. Beslut av verksamhetsidé för socialnämnden är planerat första kvartalet
2022.
Under hösten har alla chefer erbjudits att delta på Timrå Kommuns gemensamma
chefsutbildning.
Ett aktivt arbete pågår med en god och nära vård tillsammans med övriga
kommuner och Region Västernorrland. En samordnare för nära vård anställdes
under våren 2021.

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

Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO

-

Brukarundersökning LSS

-

Anhörigträffar

-

Patientsäkerhetsberättelsen

-

KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet

-

Brukarpanelen (socialpsykiatri)

-

Brukarråd LSS

-

Brukarpanel försörjningsstöd

-

Brukarundersökning FRC

-

Brukarundersökning Familjehem

-

Barns brukarmedverkan

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

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

-

En god och nära vård är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan regionen
samt alla länets kommuner.
Socialförvaltningen har en nära samverkan med skolan och har
gemensamma ledningsgrupper.
Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande
områden; socialchefsnätverket, IFO-chefsnätverket, missbruk, äldre,
funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, LSG, Barnhus
och TSI.
Timrås socialförvaltning har deltagit i SKRs treåriga projekt angående
ekonomiskt bistånd.
DUA
Rådet för trygghet och hälsa

Kommentar: SKRs nationella projekt om försörjningsstöd avslutades under året. I
övrigt pågår alla samarbeten med vissa justeringar på grund av pandemin.
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Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Andreaz Strömgren
Kommunchef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Sid 1 av 3

TJÄNSTESKRIVELSE

Yvonne Öberg
073-275 19 39

Datum

Diarienr

2022-03-16

21/xx

Teknisk uppräkning av budget 2023 med plan 2024 - 2025
Förbundsdirektionen beslutar
att göra en teknisk uppräkning av kostnader och intäkter för budget 2023 med plan 2024 –
2025 enligt förslaget.
Bakgrund
En av aktiviteterna som åligger förbundsdirektionen, är att besluta om teknisk uppräkning av
kommunalförbundets kostnader och intäkter inför budgetarbetet. Detta för att kunna göra
ekonomiska beräkningar inför dialogen om kollektivtrafikens utveckling och förutsättningar i
Västernorrland för planeringsperioden 2023 – 2025. Ett första utskick av budgetunderlag, baserat på
tidigare uppräkning från 2022’s budgetunderlag har legat till grund för pågående budgetdialoger.
Kostnader och biljettpriser justeras årligen efter förutbestämda indexmodeller. I nuvarande
trafikavtal, både för den linjelagda busstrafiken och den särskilda persontrafiken, regleras hur index
ska beräknas. Trafikavtalen utgör den största delen av myndighetens bruttokostnader.
Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex) eller LCI (Labour cost index), KPI
(konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt HVO (index för hydrerad
vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan
trafikavtalen.
Inför 2023 års budgetbeslut, har kommunalförbundet begärt att få skjuta fram beslutet, att slå fast
nivåerna för teknisk uppräkning, för att följa utvecklingen av index, främst för drivmedel, under de
första månaderna 2022. Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina, vilket medfört att pris på
drivmedel ytterligare höjts till betydligt högre nivåer.
Med den utveckling som nu råder, ser Kommunalförbundet stora svårigheter att beräkna en prognos
både inför budget 2023 samt plan för perioden 2024 – 2025. Det råder en stor osäkerhet kring de
närmaste årens utveckling av de olika indexparametrar som Kommunalförbundet använder för
indexering av både intäkter och kostnader – främst trafikkostnader.
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Diagram: Indexutvecklingen för respektive indexkorg från jun 2016 – dec 2021 med prognos 2022 - 2025

Den särskilda persontrafiken regleras från och med trafikstart juni 2021, med motsvarande
indexmodell som trafikavtalen.
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Utveckling Index 2022?

Kommunalförbundet ser en svårighet att kunna förutse hur indexeringen av våra trafikavtal kommer
att utvecklas inom ramen av Mål och Resurs plan 2023 – 2025.
Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerevision
inom Kommunala företagens samorganisation. Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI, vilken
angivits till 2,0 procent i utskick inför budgetdialoger. Enligt SCB är dock inflationstakten enligt KPI
3,7 procent för januari 2022 jämfört med samma period föregående år. Kommunalförbundet föreslår
därför en justering till en uppräkning med 3 procent per år.
Enligt tidigare beslut i förbundsdirektionen ska biljettintäkterna justeras årligen enligt KPI men inför
budget 2022 beslutades i stället en föreslagen återhämtningsgrad för perioden 2022 - 2024. Vår
bedömning är att modellen bör bibehållas även för 2023 – 2025.
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Övriga intäkter följer även de indexering och föreslås därmed justeras med 2,5 procent i stället för de
1,7 procent som angivits i utskick inför budgetdialoger.
Kommunalförbundets bedömning
De tidigare budgeterade nivåerna kommer troligtvis inte att vara tillräckliga inför kommande år sett
till prognosen för 2022 och därför föreslås en justering av uppräkning som kan ligga till grund för
ekonomiska beräkningar i budgetarbetet enligt tabellerna nedan.
Indexuppräkningar (%) Trafikavtal

2023

2024

2025

Trafikkostnader buss tätort, uppräkning från trafikstart 2014

26,4

29,5

32,7

Trafikkostnader buss landsbygd, uppräkning från trafikstart 2014

27,1

30,2

33,4

Trafikkostnader linje 50, uppräkning från trafikstart

27,1

30,2

33,4

8,0

12,0

15,0

Särskild persontrafik, uppräkning från trafikstart 2021
Indexuppräkningar (%) Intäkter och övriga kostnader

2023

Personalkostnader, uppräkning per år från budget 2022

2024

2,5

2025

2,5

2,5

Övriga kostnader, uppräkning per år från budget 2022

3,0

3,0

3,0

Biljettintäkter, andel utfall 2019 - återhämtningsgrad

95%

100%

105%

2,5

2,5

2,5

Övriga intäkter, uppräkning per år från budget 2022

Kommunalförbundet kommer att revidera tidigare budgetunderlag för nytt utskick till samtliga
medlemmar.

Charlotta Hellhoff
Förbundsdirektör

Expedieras till:
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Med vänliga hälsningar

Sara Semeraro
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Ämne: Reviderad budget 2023 med plan 2024 - 20285 Timrå kommun
Hej
Med anledning av den senaste tidens händelser men också hur pris på drivmedel utvecklat sig sedan
fjärde kvartalet 2021, har vi gjort en översyn på hur utvecklingen kan slå framöver på kostnader men
även intäkter. Det har även inkommit skrivelser från trafikbolagen i frågan – både från buss och SÄKOtrafiken - som nu behandlas av kommunalförbundet.
För 2022 kommer därför en fullständig tertialrapport att produceras, för att se hur de indexerade
kostnadsökningarna slår för respektive medlem men också för att få en uppföljning på biljettintäkter och
subventionsutveckling. Det kommer sannolikt innebära en justering av medlemsbidraget inför
fakturering av tredje kvartalet, då även justering av resultatet för 2021 avräknas.
En reviderad teknisk uppräkning tas upp på direktionsmötet 2022-03-24 för budget 2023 med plan 2024
– 2025. Bifogar tjänsteskrivelse samt reviderat underlag för er del. De poster som reviderats är
markerade med blå text – index samt bankkostnader. Generellt har jag även dragit ned
förstärkningskostnader till 0:- då det är oklart hur behov av förstärkningstrafik kommer se ut framöver.
Från och med 2022-03-01 har Michael Arnstigen tagit över som ekonomiansvarig på
kommunalförbundet och vi kommer att arbeta parallellt fram till och med maj då jag avslutar min tjänst.
Med vänlig hälsning
Yvonne Öberg
ekonom
072-141 89 28
Din Tur

Box 143
841 22 ÅNGE

Timrå kommun

Sammanställning nettokostnad
Landsbygdstrafik
Ränteintäkter
Tätortstrafik
Utdelning
Intäktsförda bidrag avslutade projekt
Bidrag Trafikverket
Vinst avyttr maskin/inventarie
Nedskrivning fin. anläggningstillgång
BOB-projekt 2021-2023
Projekt byte 3G till 4G fordon
Biljettmaskin, avskrivning
Realtid, drift och underhåll
Realtid, avskrivning
Stationsavgifter
Särskild persontrafik
Miljöincitament färdtjänst
Intäkter särskild persontrafik
Medlemsbidrag

Landsbygdstrafik
Intäkter
Biljettintäkter
Intäkter skolor
Bussgods
Resplus
S:a intäkter
Subventionerat kommunkort
Summa intäkter
Kostnader
Trafikkostnad
Index
Miljöincitament
Resandeincitament (O17/21)

Förstärkning
Komplettering, anropsstyrd taxi
Bankkostnad
S:a kostnader
S:a nettokostnad landsbygd

Resultat
Årsprognos
2020
T2 2021
-14 863 395 -17 611 564
-54
0
0
0
0
0
0
500 345
359 001
353 203
23 075
0
-58 767
0
0
0
0
0
-7 798
-13 204
-54 943
-43 208
-5 727
-5 727
0
0
-3 015 236
-3 530 363
0
0
99 626
0
-17 524 218 -20 350 519

Resultat
2020

Årsprognos
T2 2021

Resultat
2021
-17 014 593
-228
0
0
500 156
419 426
0
0
-10 405
0
-13 175
-66 723
-7 554
-34 933
-3 097 822
0
116 046
-19 209 807

Resultat
2021

Budget 2022
prod.avtal
int 85% av 2019

-18 640 322
0
0
0
0
118 450
0
0
-14 902
-11 040
-13 025
-25 770
-5 980
0
-5 165 399
0
203 400
-23 554 588

Budget 2022
prod.avtal
int 85% av 2019

3 875 879
2 064 590
1 197
19 031
5 960 696
0
5 960 696

2 939 805
1 648 569
723
20 392
4 609 489
0
4 609 489

3 534 105
1 903 629
726
34 932
5 473 391
0
5 473 391

2 781 264
1 415 372
1 165
27 707
4 225 507
0
4 225 507

-17 816 563
-2 315 365

-18 562 148
-3 230 876

-18 503 046
-3 540 620

-17 711 680
-4 153 228

0
246 350
-628 861
-100 878
-208 773
-20 824 091
-14 863 395

0
0
-171 623
-94 505
-161 902
-22 221 054
-17 611 564

0
0
-151 375
-95 405
-197 539
-22 487 985
-17 014 593

0
0
-829 517
-105 092
-66 313
-22 865 830
-18 640 322

Trafikkostnad inkl incitament

-20 514 440

-21 964 647

-22 195 041

-22 694 425

MRP 2023-2025 ny uppräkning
Budget 2023
prod.avtal
95% av 2019

-17 964 415
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-16 560
-8 923
-26 286
0
0
-5 372 015
0
206 858
-23 230 542

Budget 2023
prod.avtal
95% av 2019

Plan 2024

Plan 2025

prod.avtal
100% av 2019

prod.avtal
105% av 2019

-18 266 967
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-26 286
-8 923
-26 286
0
0
-5 586 896
0
206 858
-23 757 700

-18 587 292
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-26 286
-8 923
-26 286
0
0
-5 810 372
0
206 858
-24 301 501

Plan 2024

Plan 2025

prod.avtal
100% av 2019

prod.avtal
105% av 2019

MRP 2023-2025 - tidigare utskick

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

prod.avtal

prod.avtal

prod.avtal

-18 613 093
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-16 560
-8 923
-26 286
0
0
-5 372 015
0
206 858
-23 879 220

-18 895 884
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-16 560
-8 923
-26 286
0
0
-5 586 896
0
206 858
-24 376 891

-18 348 676
0
0
0
0
0
0
0
-49 200
-16 560
-8 923
-26 286
0
0
-5 810 372
0
206 858
-24 053 158

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

prod.avtal

prod.avtal

prod.avtal

3 108 471
1 581 887
1 302
30 966
4 722 626
0
4 722 626

3 272 075
1 665 144
1 370
32 596
4 971 185
0
4 971 185

3 435 679
1 748 401
1 439
34 226
5 219 744
0
5 219 744

3 108 471
1 581 887
1 302
30 966
4 722 626
0
4 722 626

3 272 075
1 665 144
1 370
32 596
4 971 185
0
4 971 185

3 435 679
1 748 401
1 439
34 226
5 219 744
0
5 219 744

-17 711 680
-4 799 865

-17 711 680
-5 348 927

-17 711 680
-5 915 701

-17 711 680
-4 619 206

-17 711 680
-5 150 557

-17 711 680
-5 681 907

0
0
0
-107 194
-68 302
-22 687 041
-17 964 415

0
0
0
-107 194
-70 351
-23 238 152
-18 266 967

0
0
0
-107 194
-72 462
-23 807 037
-18 587 292

0
0
-830 000
-107 194
-67 639
-23 335 719
-18 613 093

0
0
-830 000
-107 194
-67 639
-23 867 069
-18 895 884

0
0
0
-107 194
-67 639
-23 568 420
-18 348 676

-22 511 545

-23 060 607

-23 627 381

-23 160 886

-23 692 237

-23 393 587

Kommentar

Engångshändelse 2021
Ingen prognos om bidrag för perioden 2023 - 2025
Ej budgeterad - utfall kopplat till substansvärde aktier i Bussgods AB
Kontroll mot investeringplan
Kontroll mot investeringplan
Kontroll mot investeringplan
Kontroll mot investeringplan
Kontroll mot investeringplan
Kontroll mot nytt avtal med Jernhusen
Osäkerhet kostnadsutveckling till följd pandemi och uppdämt vårdbehov.
Osäkerhet kring fortsatt hantering åt Timrå av arbetsresor - samma budget

Biljettintäkter, procenttrappa från utfall 2019
Biljettintäkter, procenttrappa från utfall 2019

Diskussion pågår om framtida ägandeform - teknisk uppräkning tsv
Biljettintäkter, procenttrappa från utfall 2019

Utgått

Utgår från orörd trafik enligt vad som är kommunicerat hösten 2021
Teknisk uppräkning - ny indexprognos
Oförändrad trafik = samma trafikkilometer
Oklart behov inför 2025 - anger 0 tills vidare
Oklart behov inför 2025 - anger 0 tills vidare
Oklart behov inför 2025 - oförändrad budget
Uppräkning 3% per år
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Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att
företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om
barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för
att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.
Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i
kommuner, regioner och myndigheter. Barnombudsmannen
informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och
förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.
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Barn kan inte vänta

M

Inför att barnkonventionen blev lag betonade regeringen att rättigheterna enligt
barnkonventionen ska säkerställas på alla
nivåer inom offentlig verksamhet och att
ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra
all verksamhet som berör barn och unga.
Mycket arbete återstår innan vi har kommit
dit. För att lyckas krävs systematik och rutiner kring barns delaktighet, bedömningar
kring barnets bästa och redogörelser för hur
bedömningarna har gjorts. Om detta görs
metodiskt och efterfrågas av huvudmännen
kan barns rättigheter stärkas på många
områden, inte minst i barnens vardag.
I mer än två år har barnkonventionen
varit lag, nu måste rättigheterna bli verklighet i alla barns liv. Barn kan inte vänta – en
barndom går inte i repris.
Och till sist, jag vill tacka alla barn som
deltagit med sina tankar och erfarenheter i
denna rapport, utan er hade vi inte kunnat
göra den!

FOTO: KRISTIAN POHL

ålet för den svenska
barnrättspolitiken är
att barn och unga ska
respekteras och få
möjlighet till utveckling,
trygghet, delaktighet och
inflytande. Riksdagen har antagit en strategi för att stärka barnets rättigheter utifrån
barnkonventionen. I den betonas ett förhållningssätt som sätter barnet i fokus vid
beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp barn. Detta speglar
en syn på barn som fullvärdiga medborgare
och kompetenta individer som ska bemötas
med respekt i alla sammanhang.
Ett barnrättsbaserat synsätt, kärnan i
barnkonventionen, innebär att varje barn
ska erkännas, respekteras och skyddas
som rättighetsbärare. Genom åren har vi på
Barnombudsmannen tagit del av tusentals
berättelser från barn. En återkommande
känsla barn beskriver är att ingen bryr
sig eller lyssnar. Att få känna att man blir
tagen på allvar är viktigt ur flera aspekter.
Det skapar ansvarskänsla, en förståelse för
sammanhang och är ofta grunden för engagemang och tillit till samhället.
Barns delaktighet är också avgörande
för att beslut, processer och åtgärder ska
kunna beakta barnets bästa. Det är en
grundläggande förutsättning för att kunna
analysera konsekvenser för barn och för att
verksamheter ska kunna bedrivas i enlighet
med barnkonventionen.
I årets rapport tar vi avstamp i tre delar
i barnets vardag: rätten till en trygg bostad, rätten till delaktighet i skolan och
barns delaktighet vid kommunala beslut.

Elisabeth Dahlin,
barnombudsman
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Rekommendationer
och förslag

D

et är i vardagen som barns
rättigheter ställs på sin
spets. Det är staten och de
som staten delegerat ansvar
till som kan avkrävas ansvar
enligt barnkonventionen.
Beslut på nationell nivå påverkar lokala och
regionala förutsättningar, där politiker och
tjänstemän i sin tur fattar beslut som får
direkt inverkan på barns liv. Barnombudsmannens årsrapport 2022 lyfter hur barns
rättigheter uppfylls i vardagen. Det handlar
om rätten till en trygg bostad samt rätten till
delaktighet i skolan och lokalt på samhälls
nivå.

stödprogram för barnfamiljer som saknar
permanent bostad. Av direktivet bör
framgå att barn själva ska göras delaktiga
i utredningsarbetet.
> Inför krav på tillgång till barnanpassade
akutboenden.
Barnanpassade akutboenden måste
garanteras i varje kommun. En tidsgräns
bör också införas som anger att ett barn
inte ska bo i dessa boenden längre än 14
dagar.

Barns rätt till delaktighet
i skolan
Gemensamma normer, värderingar och
delaktighet är grundläggande för en fungerande och utvecklande skolmiljö. Det finns
samband mellan delaktighet och goda studieresultat. Delaktighet ökar också barns
förtroende för vuxenvärlden och skapar tillit
till de demokratiska värderingar som samhället vilar på. Skolan, vars hela verksamhet
och uppdrag är till för barn, är en plats där
rättigheterna i barnkonventionen måste
prioriteras.

Barns rätt till en trygg bostad
Det borde vara självklart för varje barn att ha
ett hem där barnet kan känna sig tryggt, vila
och hämta kraft. Trots det befinner sig tusentals barn i Sverige i hemlöshet eller i tillfälliga
och osäkra boenden. Målet måste vara att
alla barn ska ha en permanent bostad.
> Utred hur en nollvision för barn i
hemlöshet kan uppnås.
En utredning bör ta fram en nationell
definition av hemlöshet. Det finns också
ett stort behov av en översyn av den
bristfälliga folkbokföringen som försvårar
insatser för barn. För att kunna sätta in
effektiva åtgärder behövs kunskap om hur
många barn som befinner sig i hemlöshet
eller i tillfälliga och osäkra boenden och
vilka orsakerna är till det. Utredningen bör
se över möjligheten att utforma särskilda

> Inför tydliga krav på skolans huvudmän att bedriva ett strukturerat och
systematiskt delaktighetsarbete.
Det krävs en högre ambitionsnivå för
skolans arbete med delaktighet. Ökad
kunskap om barnkonventionen med fokus
på hur den kan omsättas i praktiken är
nödvändig för att barnets rätt till delaktighet ska uppfyllas.
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Barns rätt till delaktighet
i kommunen

att målgruppsanpassad information om
processer, beslut och återkoppling finns
tillgänglig för barn.

Kommuner tar många beslut som rör barn.
Barns delaktighet är enligt kommunerna
den största utmaningen i barnrättsarbetet.
Barn själva vittnar om brister när det gäller
information, processer och återkoppling.
Det krävs ett systematiskt och målmedvetet arbete för att barnrättsperspektivet ska
genomsyra besluten.

> Skärp kommunernas ansvar för att göra
bedömningar om barnets bästa vid
beslut i enskilda ärenden som rör barn.
När det gäller beslut om insatser kring
enskilda barn, t.ex. inom socialtjänst,
skola eller i samband med vårdnadstvister
är det ytterst viktigt att det finns systematik, tydlig styrning och dokumentation.
Har barnet kommit till tals? I så fall hur?
Vilken tyngd gavs barnets åsikt? Hur
gjordes en bedömning av barnets bästa?
Dokumentation är viktig för att kunna följa
upp hur barnets rättigheter tillvaratagits
och avgörande vid ett överklagande.

> Förtydliga kommunernas ansvar för att
bedriva ett systematiskt delaktighetsarbete.
Centralt för att barnkonventionen ska få
genomslag på kommunal nivå är förutsägbarhet och att systematik och rutiner för
barns deltagande är på plats. Det kräver
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Delaktighetstrappan
En vanlig modell för att förstå artikel 12 i barnkonventionen och dess fokus på graden av medverkan
kallas delaktighetstrappan. Den Irländske praktikern och forskaren Harry Shiers modell är utvecklad
med utgångspunkt i barnkonventionen och särskilt framtagen för att barns delaktighet och inflytande
ska få genomslagskraft och beskriver fem nivåer av delaktighet.
Ju högre upp på stegen man befinner sig desto högre grad av reell delaktighet är möjlig. Det är
givetvis inte möjligt, och inte heller önskvärt, att barn ges inflytande och delar ansvar med vuxenvärlden i alla frågor. I vissa fall är det inte heller lämpligt att barn involveras i en beslutsprocess. Inflytande
ska ges i förhållandet till barnets ålder och mognad och även i genomförandet av artikel 12 behöver
barnets bästa vara vägledande. Det är dock av stor vikt att barns delaktighet noga övervägs i varje
enskilt fall och att barnets medverkan möjliggörs så högt upp som möjligt på stegen.

5. Barn delar inflytande och ansvar
över beslutsfattande processer.
4. Barn involveras i
beslutsfattande processer.

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas.

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter.

1. Barn blir lyssnade till.
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Barnkonventionens grundprinciper
Artikel 2
1. Konventionsstaterna ska respektera och
tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion
de rättigheter som anges i denna konvention
utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets
eller dess förälders eller vårdnadshavares
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller
sociala ursprung, egendom, funktionsned
sättning, börd eller ställning i övrigt.

vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och
administrativa åtgärder.
3. Konventionsstaterna ska säkerställa att
institutioner, tjänster och inrättningar som
ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn
uppfyller av behöriga myndigheter fastställda
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa,
personalens antal och lämplighet samt behörig
tillsyn.

2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering
eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller familjemedlemmars
ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller
tro.

Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner varje barns
inneboende rätt till livet.

Artikel 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de
vidtas av offentliga eller privata sociala väl
färdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa.

Artikel 12
1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det
barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör
barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av
sin förmåga säkerställa barnets överlevnad
och utveckling.

2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet
att höras, antingen direkt eller genom en
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett
sätt som är förenligt med nationella procedurregler.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter
som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt
ansvar för barnet, och ska för detta ändamål
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Barns rätt till en
trygg bostad

R

ätten till bostad framgår av
såväl svensk lagstiftning som
internationell rätt. Varje barn
har rätt till en trygg bostad,
det är en grundpelare för den
levnadsstandard som krävs
för barnets utveckling.
Enligt barnkonventionen har alla barn
rätt till en levnadsstandard som tillgodoser
den fysiska, psykiska, andliga, moraliska
och sociala utvecklingen – framför allt i
fråga om mat, kläder och bostad.1
FN:s kommitté för sociala, ekonomiska
och kulturella rättigheter har tagit fram riktlinjer för vad som ska anses vara en lämplig
bostad. Det räcker inte med tak över huvudet. Bostaden ska uppfylla grundläggande

1.
2.
3.
4.

krav för en dräglig boendemiljö med besittningsskydd och vräkningar ska endast förekomma i mycket särskilda fall. Rätten till en
bostad är sammankopplad med individers
rättigheter till social trygghet, värdighet och
till rätten att bli hörd.2 Rätten till bostad
finns även inskriven i regeringsformen. Där
framgår att det allmänna ska trygga rätten
till bostad, privatliv och familjeliv.3
Under de senaste 20 åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hemlöshet.
Regeringen har gett myndighetsuppdrag om
bl.a. kartläggningar, medelstilldelning och
uppföljning, därtill har statliga utredningar
tillsatts. 2007 antogs en nationell strategi
för att motverka hemlöshet4 med målet att
inget barn ska vräkas och 2012 tillsatte re-

Barnkonventionen, artikel 27.
CESCR:s allmänna kommentar nr. 4: The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant), p. 7 och 8.
1 kap 2 § regeringsformen.
Socialdepartementet (2007), Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar. En strategi för att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden.
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geringen en nationell hemlöshetssamordnare,
ett uppdrag som slutredovisades 2014.5
Trots de insatser som gjorts, och de mål
som antagits, har barnperspektivet ofta varit
bristfälligt och barns hemlöshet ökat. Idag
lever tiotusentals barn i hemlöshet, en stor
del av dem i så kallad akut hemlöshet.6 En
del bor i hemlighet hos en släkting eller
är inneboende hos främmande människor
medan andra bor på härbärgen tillsammans
med vuxna som ofta brottas med missbruk
och psykisk ohälsa.

bästa ska kunna beaktas behöver barn
göras delaktiga i processen. Annars riskerar
beslutet att fattas i strid med barnets bästa.
Barnkonventionen ska tolkas och til�lämpas i sin helhet. Av artikel 4 framgår att
konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga
åtgärder för att genomföra rättigheterna i
konventionen. FN:s kommitté för barnets
rättigheter, barnrättskommittén, säger att
rätten till överlevnad och utveckling endast
kan genomföras utifrån ett helhetsperspektiv. Kommittén förväntar sig att staterna tolkar ordet ”utveckling” i dess vidaste bemärkelse och åtgärder ska syfta till att uppnå
bästa möjliga utveckling för varje barn.7
Artikel 2, en av konventionens grundprinciper, anger att rättigheterna gäller alla
barn som befinner sig inom medlemsstatens jurisdiktion utan någon åtskillnad. Det
innebär att rätten till en trygg bostad även
gäller barn som söker asyl eller befinner sig
i landet utan tillstånd.
Varje barns rätt till den levnadsstandard
som krävs för sin utveckling ska i första
hand tillgodoses av barnets förälder eller
den som annars ansvarar för barnet. Enligt
artikel 27.3 ska medlemsstaterna inom ramen för sina resurser bistå föräldrar att genomföra denna rättighet. Det kan handla om
materiellt bistånd och stödprogram, särskilt
i fråga om mat, kläder och bostad. Eftersom
rätten till bostad och social trygghet och
utveckling är en så central del i de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive
barnkonventionen, finns en förväntan på
medlemsstaten att axla ett långtgående
ansvar för varje barns rätt till detta.
Rätten till bostad framgår även av flera
andra bindande fördrag som Sverige ratificerat. Den internationella konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättig-

Om rätten till bostad
Barns rätt till en god levnadsstandard är
grundläggande för att de ska kunna utvecklas
på ett gynnsamt sätt. En trygg bostad är en
förutsättning för en god levnadsstandard. I
synnerhet då det gäller barn. Genom artikel
27 i barnkonventionen erkänner varje konventionsstat barnets rätt till den levnadsstandard
som krävs för sin fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling. Där framgår
också att staten, vid behov, ska bistå föräldrarna med till exempel mat, kläder och bostad.
För att förstå vad barns rätt till bostad
innebär behöver man se till barnkonventionen i sin helhet. Artikel 6 säger att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga
ska säkerställa barnets överlevnad och
utveckling. Artikel 27 ska tolkas och genomföras i överensstämmelse med barnets
bästa, (artikel 3) och i enlighet med artikel
12 om barns rätt till delaktighet.
Barnkonventionen är sedan den 1 januari
2020 svensk lag. Varje beslut, administrativ
eller lagstiftande åtgärd måste därmed ske
i enlighet med barnkonventionen. Detta gäller både vid utformningen av lagar, policyer
och strategier och vid tillämpningen av dem
och i all offentlig verksamhet. För att barnets

5. Socialdepartementet (2014), Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren.
6. Socialstyrelsen (2017), Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.
7. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr 5, punkt 12 (CRC/GC/2003/5 p. 12).
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heter säger att var och en har rätt till en
levnadsstandard som är tillräcklig för den
egna familjens hälsa och välbefinnande, t.ex.
kläder, bostad och sociala tjänster. Liknande skrivningar finns även i konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i den allmänna förklaringen om
mänskliga rättigheter.8
Det är inte en slump att just rätten till
bostad återkommer i flera fördrag. Att ha ett
hem där man kan känna sig trygg är en förutsättning för individens utveckling och möjlighet att bidra till och ta del av samhället.

hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Socialnämnden ska
också medverka i samhällsplaneringen, utifrån sina erfarenheter och påverka utformningen av bostadsområden. Den ska även
ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas
för att skapa en god samhällsmiljö och goda
förhållanden för barn och unga, äldre och
andra grupper som har behov av stöd.
Socialnämnden ska främja den enskildes
rätt till arbete, bostad och utbildning10 och har
ett särskilt ansvar att verka för att barn och
unga växer upp under trygga och goda förhållanden.11 Den ska ge stöd och hjälp till kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld eller
andra övergrepp av närstående och ansvarar
också för att ett barn som utsatts för brott,
och dennes närstående, får stöd och hjälp.12

Regeringsformen
Rätten till bostad återfinns även i den svenska grundlagen. Regeringsformen 1 kap 2 §
konstaterar att den offentliga makten ska
utövas med respekt för alla människors lika
värde, och för den enskilda människans frihet
och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Det allmänna ska särskilt trygga rätten till
arbete, bostad och utbildning samt verka för
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska vidare
verka för att alla människor ska kunna uppnå
delaktighet och jämlikhet i samhället och för
att barns rättigheter tas till vara.

Hyreslagstiftning
Enligt hyreslagstiftningen måste hyresvärden, i de flesta fall, underrätta socialnämnden innan ett hyreskontrakt sägs upp. Om
uppsägningen orsakas av obetalda hyror får
hyresvärden inte heller säga upp hyresgästen om socialnämnden inom viss tid åtagit
sig betalningsansvaret för hyran.13
Politiska målsättningar
Målet för regeringens barnrättspolitik är
att barn och unga ska respekteras och ges
möjlighet till utveckling och trygghet samt
delaktighet och inflytande.14 Det ungdomspolitiska målet är att alla ungdomar (13–25
år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.15 Den nationella strategin för att

Socialtjänstlagen
Varje kommun har, genom sin socialtjänst,
det yttersta ansvaret för att enskilda får det
stöd och den hjälp som de behöver.9
Socialnämnden ska ge omsorg och service,
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk

8. Se bl.a. artikel 11 i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 28 i FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionshinder och artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna.
9. 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
10. 3 kap. 2 § socialtjänstlagen.
11. 5 kap. 1 § socialtjänstlagen.
12. 5 kap. 11 § socialtjänstlagen.
13. Se 12 kap. 42 och 44 §§ jordabalken.
14. Mål för barnets rättigheter - Regeringen.se.
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stärka barnets rättigheter säger att aktuell
kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga
till grund för beslut och prioriteringar. Beslut
och åtgärder som rör barn ska följas upp och
utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.16

och om förtursregler är ett effektivt verktyg
för en socialt hållbar bostadsförsörjning.
Även allmännyttans roll och skillnader mellan kommuner ska utredas. Kommittén ska
redovisa sitt uppdrag den 31 mars 2022.18

Nationella insatser mot hemlöshet
År 2007 antog regeringen en nationell strategi för att motverka hemlöshet som gällde
fram till 2009. Ett av målen var att inget
barn ska vräkas. Regeringen har därefter
tillsatt flera utredningar om bostadsbrist
och hemlöshet och gett bl.a. Socialstyrelsen,
Boverket och Länsstyrelserna i uppdrag att
utreda hemlösheten. Efter 2009 har ingen
ny nationell strategi mot hemlöshet antagits.
År 2018 presenterade den statliga utredningen för kommunal planering av bostäder
sitt slutbetänkande.17 Där diskuterades begreppet ”godtagbar bostad” och om säkerheten i besittningen, d.v.s. om hushållet kan
räkna med att få bo kvar i bostaden, ingick i
begreppet. Utredaren menade att bostaden
ska finnas på en plats där de som bor i hushållet kan nå arbetsplatser för att boendesituationen ska vara godtagbar. Utredningen
pekade på kända fel i folkbokföringssystemet, t. ex. att personer är folkbokförda på
fel adress eller att människor som befinner
sig i Sverige inte är folkbokförda här.
2020 tillsatte regeringen en kommitté som
ska föreslå åtgärder för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredningen ska bl.a. se över regler och
system för hyresgarantin och kommuners
möjlighet att bidra ekonomiskt för en enskilds bostad, enligt lagen om vissa kommunala befogenheter. Den ska också utreda hur
kommunala bostadsförmedlingar fungerar

Barn som lever i hemlöshet
För att säkerställa barns rätt till en bostad
måste livssituationen för barn som lever i
hemlöshet kartläggas. Vi behöver veta hur
många barn som befinner sig i hemlöshet,
vilka dessa barn är och varför de befinner
sig i den situation de gör. Vi behöver också
veta hur barnen själva ser på sin situation
och vad de önskar för stöd och lösningar.
Ett hinder för att kunna göra detta är att
folkbokföringen inte alltid stämmer överens
med verkligheten. Det kan bero på att barn
helt enkelt är skrivna på andra adresser än
där de verkligen bor eller inte alls är folkbokförda. Det saknas också en enhetlig, nationellt samstämmig definition av hemlöshet.
Befintlig statistik

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten
i Sverige vart sjätte år sedan 1993 men på
grund av bl.a. att definitionen har förändrats
och att uppgiftslämnarna utökats mellan
åren är direkta jämförelser mellan åren inte
möjliga att göra.19 Den senaste kartläggningen avsåg 2017.20 I den har Socialstyrelsen
försökt ringa in personer som är i olika
situationer av hemlöshet: akut hemlöshet,
personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den
sekundära bostadsmarknaden och personer
som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller
andra privatpersoner. Uppgiftslämnare var
kommuner, Stadsmissionen, trossamfund,

15. Prop. 2013/14:191.
16. Prop. 2009/10:232 s. 16 f.
17. Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35.
18. En socialt hållbar bostadsförsörjning, Dir, 2020:53.
19. Socialstyrelsen (2017), Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär, s. 14.
20. Socialstyrelsen (2017), Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.
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ideella organisationer och delar av vården.
Där framkom att 24 000 barn hade föräldrar
som befann sig i någon form av hemlöshet.
En femtedel av dem befann sig i akut hemlöshet och nästan 1 100 barn bodde stadigvarande med en ensamstående förälder i
akut hemlöshet. Ytterligare minst 890 barn
bodde växelvis hos en förälder i akut hemlöshet. Socialstyrelsen pekar också på att resultatet av kartläggningen är en miniminivå och
att det finns ett antal begränsningar, bl.a. har
51 kommuner valt att inte svara på enkäten.
Kronofogden publicerar löpande statistik
över antalet barn som vräks i Sverige.21 Där
ingår barnfamiljer som haft ett förstahandskontrakt och som vräkts. Den stora gruppen hemlösa är dock barnfamiljer som står
utanför den reguljära bostadsmarknaden
och de omfattas alltså inte av Kronofogdens
statistik. Statistiken är ändå av intresse då
den vittnar om trender i bostadssituationen.
Antalet vräkta barnfamiljer har sedan 2018
ökat från 188 till 298. Bland barnfamiljerna är
ensamstående föräldrar extra utsatta – tre av
fyra vräkningar i den här gruppen består av
ensamstående föräldrar, främst mammor. 87
procent av förra årets vräkningar av barnfamiljer berodde på hyresskulder och det var
framför allt familjer med långvariga ekonomiska problem som drabbades. Antalet berörda
barn har under samma period ökat från 449
till 572. Bland dessa bodde 316 permanent i
det vräkta hushållet, en ökning med 12 procent. Statistiken för 2021 visar stora regionala
skillnader. I 180 av 290 kommuner berördes
inga barn av vräkning.
Riskfaktorer i familjen
Enligt Socialstyrelsen är det vanligare att
kvinnor i hemlöshet bor med sina barn,
stadigvarande eller växelvis. Den vanligaste
faktorn för hemlöshet är att de inte god-

känts på den ordinarie bostadsmarknaden.
Mer än var femte person uppgav att de blivit
hemlösa efter att de blivit vräkta från sin
bostad. Våld i nära relationer och skilsmässa är också vanliga orsaker. Cirka en tredjedel av föräldrarna som bor tillsammans med
sina barn uppgav att de inte hade några
andra behov av stöd förutom till boendet.
Detta återspeglar den rådande bostadsbristen och svårigheten att komma in på den
ordinarie bostadsmarknaden.22
Rädda Barnen publicerade 2017 rapporten
”En plats att kalla hemma”.23 Där framgår att
även om vräkningarna minskat sedan barns
hemlöshet uppmärksammades av regeringen
och myndigheterna för drygt 20 år sedan,
har utestängningen av barnfamiljer från den
ordinarie bostadsmarknaden ökat drastiskt.
Bostadsbristen har lett till större konkurrens
på bostadsmarknaden och högre krav på hyresgästerna. Det har bidragit till att en ökad
andel barnfamiljer är hemlösa.
Otrygga boenden
Hemmet är en plats för vila och återhämtning men också den plats som övriga livet är
starkt sammankopplat med, i synnerhet under
uppväxten. Det handlar om kontakter med
kompisar, en sammanhållen skolgång och
möjlighet till fritidsaktiviteter. Som barn lär
man sig gradvis att hitta i sin omgivning, att
känna sig trygg i ett område för att sedan ta
steget vidare ut i livet och delta i samhället.
Hemlösa barnfamiljer som får stöd av
socialtjänsten blir ofta placerade på tillfälliga
boenden som hotell, vandrarhem, skyddade
boenden, delade lägenheter eller campingplatser. Andra hänvisas till den sekundära
bostadsmarknaden, genomgångsbostäder eller till lägenheter som hyrs av socialtjänsten.
Många bostadslösa familjer nekas hjälp
av socialtjänsten, ofta med hänvisning till

21. Statistik om vräkningar | Kronofogden.
22. Socialstyrelsen (2017), Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär.
23. Rädda Barnen (2017), En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i bostadskrisens skugga.
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att de anses ha tillräcklig förmåga att lösa
situationen på egen hand. De hyr då ofta
istället rum eller lägenheter på den svarta
bostadsmarknaden. Det ökar risken för att
man ofta flyttar, saknar en stadigvarande
adress och inte kan tillgodogöra sig familjepolitiska stöd, som t.ex. bostadsbidrag.
Oavsett boendeform innebär hemlöshet
nästan alltid extrem trångboddhet och ofta
bristfällig standard. Familjer som bor på
hotellhem och campingplatser saknar dessutom ofta tillgång till egna toaletter, våtutrymmen och kök. Trångboddhet innebär brist
på avskildhet och överskott på stimuli och
interaktion. Båda delar kan ha negativ effekt
på barns psykiska och fysiska välmående och
utveckling. På många hotellhem och akutboenden bor även personer med missbruk, psykiska problem eller ett kriminellt leverne vilket
kan upplevas som skrämmande och otryggt.

hälsa, arbetsliv och välfärd en kunskapsöversikt om ungdomars och unga vuxnas
levnadsvillkor i Sverige.25 Rapporten visar
att låg ekonomisk standard påverkar ungdomars och unga vuxnas övriga levnadsvillkor
negativt. Risken ökar för fysisk och psykisk
ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och
föräldrar, kriminalitet, utsatthet för brott och
otrygghet, trångboddhet, låga studieresultat,
arbetslöshet, bidragsberoende och ingripanden av den sociala barnavården.
Särskilt drabbas ungdomar som bor med
en ensamstående förälder, som har utrikesfödda föräldrar och/eller som lever i hushåll
med låg socioekonomisk status. Bristande
ekonomiska resurser begränsar individens
valmöjligheter och påverkar barns sociala relationer negativt. Ungdomar och unga vuxna
från hem med låg socioekonomisk status har
sämre fysisk och psykisk hälsa än de från
hem med högre socioekonomisk status. De
har generellt ett mer ohälsosamt beteende,
utsätter sig för fler risker och drabbas mer av
olyckor, sexuellt och fysiskt våld och dödsfall
på grund av olycka eller självskada. Risken
ökar också att diagnostiseras med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller att drabbas av depression och psykossjukdom.
En fungerande skolgång har mycket stor
betydelse för ungdomars hälsa, välmående
och framtida möjligheter. Godkända betyg, bra

Att växa upp i hemlöshet
Barn som lever i hemlöshet befinner sig
nästan alltid också i en ekonomisk utsatthet. En del av barnen har dessutom varit utsatta för, eller bevittnat, våld inom familjen.
Andra är relativt nyanlända i Sverige, ibland
med trauman med sig från krig eller annan
utsatthet. Det handlar alltså om barn som är
utsatta på flera sätt.24
2018 publicerade Forskningsrådet för

24. Rädda Barnen (2017), En plats att kalla hemma.
25. Forte (2018), Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige – En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet.
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relationer till klasskamrater och lärare är viktiga faktorer för att minska risken för ohälsa.
Att leva i ekonomisk utsatthet, trångboddhet
och osäkra bostadsförhållanden påverkar
barns skolgång och studieresultat negativt.

Orsaker till bostadslösheten
För att motverka otrygga boenden för barn
behöver man förstå vilka hinder som finns
för att familjen ska kunna etablera sig på
bostadsmarknaden. Boverket beskriver de
mekanismer som utestänger hushåll med
svaga förutsättningar från att komma in på
den ordinarie bostadsmarknaden.26 Utöver
den växande bostadsbristen missgynnar
också regelverket svagare grupper. Hyresvärdar har ofta regler för hur många som får
bo i en lägenhet. Detta i kombination med
ekonomiska krav, exempelvis att årsinkomsten ska vara fyra gånger högre än hyran,
skapar hinder. Om föräldern har en betalningsanmärkning eller skulder hos Kronofogden nekar de flesta privata hyresvärdar kontrakt, oavsett storleken på skulden eller de
bakomliggande orsakerna. Personer som är
timanställda, visstidsanställda eller som har
någon typ av behovsprövat bidrag har också
svårt att bli accepterade som hyresgäster.
Den nationella hemlöshetssamordnarens
slutrapport 2014 visar också att inlåsningseffekter för personer som befinner sig på
t.ex. skyddat boende har ökat. Bostadsbristen har medfört att nya grupper utestängs
från bostadsmarknaden, t. ex. unga vuxna
som ännu inte kunnat flytta hemifrån och
nyanlända immigranter. Det ökade trycket
har lett till att nya grupper av människor
söker sig till socialtjänsten för att få stöd att
hitta en bostad.27
I en avhandling28 publicerad 2020 har
forskaren Tove Samzelius intervjuat ensam-

stående mammor som under minst 7 år befunnit sig i hemlöshet tillsammans med sina
barn. Där framtonar en bild av ett socialt
välfärdssystem som inte är till för alla. Bostadspolitiken utestänger vissa barnfamiljer
från marknaden och akutboendena är inte
på något vis anpassade för barn.
Får inte stöd
Flera av mammorna beskriver hur de har försökt att få hjälp av socialtjänsten men nekats
eftersom de anses ha tillräcklig egen förmåga att lösa sin situation. Eftersom många av
mammorna har en inkomst, ofta i form av deltidsanställning, studiebidrag/lån eller bidrag,
är de inte aktuella för ekonomiskt bistånd, som
är det vanligaste stödet socialtjänsten ger.
De flesta är i övrigt fungerande föräldrar,
och hemlöshet eller ekonomisk utsatthet
anses inte vara en omsorgsbrist om barnet.
Därför öppnas inte heller utredningar kring
barnens situation. De flesta kommuner har
visserligen ett arbete för att förebygga vräkningar men för att kvalificera sig för stödinsatser behöver familjen ofta ha haft ett hyreskontrakt i första hand, vilket många aldrig haft.
Föräldrarna lämnas därmed ofta ensamma
att lösa en omöjlig situation. I vissa fall leder
stressen och den psykiska påfrestningen av
hemlösheten i förlängningen till att omsorgsbrist uppstår. Den fanns alltså inte där från
början utan skapades av situationen.
Flera av dem som fick erbjudanden om
tillfälliga boenden blev tvungna att avböja då
boendena låg på platser som, i förhållande till
barnens skola eller föräldrarnas arbetsplatser,
gjorde det omöjligt för familjen att bo där.
Olika regler
I januari 2019 genomförde Sveriges Allmännytta en enkätundersökning om bolagens

26. Se bl.a. Boverket (2013), Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar.
27. Socialdepartementet (2014), Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren.
28. Samzelius, T. (2020), Den tysta exkluderingens onda cirkel – Ensamstående mödrars perspektiv på hemlöshet och fattigdom
i Sverige. Malmö universitet.
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bostadssociala arbete.29 Där framkommer
att de allmännyttiga bostadsbolagen tillämpar olika regler för inkomstkrav. Gemensamt
är krav på varaktighet i inkomsten samt att
bidrag, inklusive bostadsbidrag och tillägg,
inte godkänns som inkomst.
Två tredjedelar av bolagen har regler för
hur många personer som får bo i olika lägenheter men det finns ingen gemensam samsyn
kring detta. De flesta hyresvärdar som samarbetat med kommunen i ett tidigt skede har
lyckats undvika vräkningar. För dem som står
långt från bostadsmarknaden finns särskilda lösningar som exempelvis förtur, sociala
kontrakt och Bostad först (genom vilken
hemlösa personer erbjuds eget boende utan
att krav ställs på att t.ex. vara drogfri eller att
ha genomgått psykiatrisk behandling).
Omkring hälften av företagen som besvarat enkäten beviljar förstahandskontrakt
till personer som av olika skäl har svårt att
bli godkända som hyresgäster eller har för
kort kötid. Så gott som samtliga kommunala

bostadsbolag tillhandahåller lägenheter till
sina kommuner för andrahandsuthyrning
till personer som har svårt att bli godkända
som hyresgäster. Av studien framkom att
uppskattningsvis sex procent av allmännyttans lägenhetsbestånd olovligen hyrs ut
i andra hand, det motsvarar 48 000 lägen
heter.

Vad säger aktörerna?
Flera aktörer30 menar att den bristfälliga
folkbokföringen försvårar för myndigheter
och andra aktörer att identifiera och stödja
de barn som lever under otrygga boendeförhållanden. Både socialtjänst, företrädare för
Kronofogden och fastighetsägare har beskrivit
hur de ofta först på själva vräkningsdagen blir
varse att det bor barn i en lägenhet. Även barn
som bor växelvis hos sina föräldrar är ibland
okända för aktörerna, eftersom de bara får ha
en folkbokföringsadress.
En annan faktor som påverkar möjligheten att identifiera barnen är att många av

Internationella exempel
I Finland har man sedan 25 år tillbaka haft en
samlad och kontinuerlig nationell strategi.31
Fram till 2020 har personer i hemlöshet
minskat från 18 000 till 4 600. Vid sidan av
sociala åtgärder har den finska strategin haft
ett stort fokus på just bostadsfrågan. Genom
olika system och nya aktörer på marknaden,
exempelvis en stiftelse startad av finska
motsvarigheten till Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR), statliga stöd för bostadsbyggande och reglering av bostadsmarknaden
för att skapa fler hyresrätter, har bostäder
kunnat erbjudas även till personer som av
olika skäl inte tidigare fått kontrakt.

Skottland har under en längre tid bedrivit ett
effektivt och långsiktigt arbete för att minska
hemlösheten. Strategin32 är rättighetsbaserad
och grundar sig i lagförändringar år 2003
som bl.a. ger alla lagstiftad rätt till bostad.
Trösklar för hyreskontrakt och stöd och hjälp
från sociala myndigheter har sänkts. Strategin har utvecklats i nära samarbete med
frivilligorganisationer, den har ett personcentrerat tillvägagångssätt och sedan 2019 har
Skottland också en lagstiftning som anger
maxgränser för hur länge en person får bo i
tillfälliga boendelösningar som vandrarhem.

29. Sveriges Allmännytta (2020), Allmännyttans bostadssociala ansvar.
30. Främst genom rundabordssamtal den 17 november 2021, under mötet deltog representanter från Sveriges Kommuner och 		
Regioner (SKR), Boverket, Kronofogden, Länsstyrelsen Stockholm, Rädda Barnen, Socialstyrelsen, Stadsmissionen, Sveriges
Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige.
31. https://valtioneuvosto.fi/sv/marin/regeringen/regeringsprogrammet/bostadspolitiken.
32. Ending homelessness together: updated action plan - October 2020 - gov.scot (www.gov.scot).
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familjerna inte är föremål för någon annan
insats eller ärende hos myndigheterna. Det
kan vara en ensamstående förälder som
inte har tillräckligt stor inkomst för att få
ett förstahandskontrakt och därmed hyr
bostad på andrahandsmarknaden. Om inga
betalningsanmärkningar finns upptäcker
Kronofogden inte barnets situation. Det kan
också handla om barn som lever i landet
utan tillstånd eller som på annat sätt inte
uppmärksammats av skyddsnätet.

Barns röster
År 2016 publicerade Barnombudsmannen
en rapport33 som byggde på samtal med barn
i hemlöshet. Barnen beskrev en tillvaro som
är långt ifrån den goda levnadsstandard som
de enligt barnkonventionen har rätt till. De
lever med ständig oro över var familjen ska
bo. Täta uppbrott gör att de inte kan koncentrera sig på vare sig skolgång eller sociala
kontakter. Många bär med sig trauman och
mår psykiskt dåligt ända upp i vuxenlivet. Ett
otryggt boende riskerar att bli ett allvarligt
hot mot deras hälsa och utveckling.
”Man sitter alltid på nålar”
Barnen berättade om livet i en kappsäck:
”Det är som att ha skygglappar. Man
sitter alltid på nålar. Man sitter i beredskap,
krigsberedskap på något sätt”.
”Ibland orkade man inte packa upp grejerna mellan alla flyttar. Man bara lät det
stå i kartongerna. Datorn var väl det enda
jag orkade packa upp egentligen och sedan
hade jag kläderna i en väska. Eller två väskor,
en väska för smuts och en för rena kläder”.
Att inte veta var familjen ska bo i morgon eller
om en vecka skapar ett vakuum i barnens liv:
”Man sitter och väntar på saker hela tiden
just nu, det blir aldrig så att man kan ta det
lugnt, utan det är alltid något som man måste vänta på. Så det skulle vara skönt att ha

en lägenhet som ... där alla har ett rum och
att man inte behöver flytta därifrån”.
”Vi har inte berättat för våra vänner”
Både barnen och föräldrarna känner en
skam över situationen:
”Vi har inte berättat för våra vänner, ingen
vet om det, vi har hållit det hemligt i tre
månader… Det var väl att man inte ville att
kompisarna skulle märka någonting… Sedan
sade vi att det var typ en möglig lägenhet
och därför skulle vi flytta”.
Barn axlar ofta ett stort ansvar för situationen och gör allt för att hjälpa sina föräldrar.
”Jag registrerade morsan på lokala
bostadskön, vi kollade väldigt mycket på
Blocket, jag fick börja ringa samtal för att
hyra någonting i andra hand, jag förstod inte
hälften av vad referenser och sådant där,
det hade inte jag någon koll på”.
Barnens skolgång påverkas och en pojke
uttryckte sin frustration över att han inte
fått samma chans som andra:
”När jag räknade tillbaka här ... sex år, jag
kunde sitta på mitt sista år på universitetet
idag. Men istället ska jag bli en ryggskadad
lagerknegare som alla andra i släkten, det
känns inte så jävla roligt”.

Analys
Ett hem där barnet kan känna sig tryggt,
vila och hämta kraft vilket är en grundläggande förutsättning för ett gott liv. Trots detta
befinner sig tusentals barn i Sverige i hemlöshet och i tillfälliga och osäkra boenden.
Hemlösheten är ofta kopplad till ekonomisk
utsatthet men drabbar också exempelvis barn
till föräldrar som efter våld i hemmet bott på
skyddade boenden och sedan flyttats runt till
vandrarhem eller andra tillfälliga platser.
Allvarliga konsekvenser
Konsekvenserna och riskerna för barn som

33. Barnombudsmannen (2016), Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet.
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växer upp i socioekonomisk utsatthet och
otrygghet är väl kända och belagda. Barn i
hemlöshet mår ofta dåligt, skolgången blir
lidande och hela den sociala utvecklingen
med fritidsintressen och kompisar fragmentiseras. Risk för missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och socialt utanförskap ökar och
tilliten till samhället är betydligt lägre.
Brister i kartläggningen
Fokus har länge legat på vräkningar där
nollvisionen varit central men det berör i
praktiken en liten del av alla de barn som
har ett osäkert boende. Enligt den senaste
mätningen 2017 var det ca 24 000 barn som
saknar en plats att kalla hemma men hur
många barn som de facto lever i hemlöshet
eller utan ett tryggt boende är det ingen som
vet. Den stora gruppen barn som saknar ett
tryggt boende – och istället har boende genom allt ifrån korttidskontrakt, rivningskontrakt, inneboende, skyddat boende, akutboende eller boende med andra-, tredje- eller
fjärdehandskontrakt – syns inte i statistiken.
Utan kunskap om hur många barn det rör
sig om och varför de lever i hemlöshet är det
svårt att sätta in rätt åtgärder för att komma
åt problemet. En stor andel av de barnfamiljer som befinner sig i hemlöshet har inte
någon myndighetskontakt vilket gör dem
svåra att identifiera. I vissa fall beror det på
att de inte sökt stöd, andra har sökt stöd
men inte fått något. Barn växer upp i familjer där en osäker bostadssituation är själva
orsaken till att barnet och familjen hamnar
i en utsatt situation. En del barn befinner
sig i landet utan tillstånd och lever utanför
samhällssystemet. Här är det viktigt att
poängtera att barnkonventionen gäller för
varje barn som vistas i Sverige, även barn
som inte syns i statistiken.
Svagt barnrättsperspektiv
Under de senaste 20 åren har ett flertal
utredningar och satsningar gjorts kring

bostadspolitiken men ingen av dem har eller
har haft ett tydligt barnrättsperspektiv. Sverige har en högre andel personer i hemlöshet än övriga nordiska länder. Till skillnad
från dessa, och många andra europeiska
länder, saknar Sverige sedan 2009 en nationell strategi för att motverka hemlöshet.
Även om en strategi i sig inte löser problemet så underlättar en tydlig målsättning det
långsiktiga arbetet. Det finns därför ett stort
behov av en nationell ansats med barnperspektiv för att motverka hemlöshet.
Samordning och reformer
Frågan om barn i hemlöshet är nära sammankopplad med en generell ekonomisk
utsatthet. Målet för både bostads- och
socialpolitiken måste vara att alla ska ha en
trygg och permanent bostad. Men även om
det är angeläget att sätta in åtgärder för att
motverka hemlöshet kvarstår grundproblemet så länge det råder bostadsbrist. I ett
system utan tydligt barnrättsperspektiv och
i en situation av akut bostadsbrist kan inte
kommunernas socialtjänster lämnas ensamma att hantera frågan. Det krävs samordning mellan flera olika aktörer, såväl offentliga som privata, för att komma till rätta med
problemen. Erfarenheterna från t.ex. Skottland pekar också på civilsamhällets viktiga
roll i arbetet mot hemlöshet. Det handlar om
bl.a. bostadsförsörjning och bostadsbyggande men också om hyreslagstiftning, hyressättning och kraven på hyresgästerna.
Det sociala trygghetssystemet behöver
reformeras så att barnfamiljer som behöver
stöd i en otrygg boendesituation också får
det. Det första steget måste vara att utreda
området utifrån barnens situation. Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020, alltså
över två år, och barns rätt till en trygg uppväxt, goda levnadsvillkor och social trygghet
är centrala delar av konventionen. Problemen behöver utredas i sin helhet för att ett
nytt system därefter ska kunna formas.
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Barns rätt till
delaktighet i skolan

R

ätten till delaktighet gäller
alla barn, enskilda och som
grupp, oavsett ålder eller bakgrund. Det innebär att barnet
har rätt till information, rätt
att komma till tals och bli
lyssnad på, rätt till inflytande utifrån ålder
och mognad och rätt till återkoppling. Det
räcker inte att enbart lyssna på barnet. När
barnet är i stånd att bilda sig en egen uppfattning måste barnets åsikter också noga
beaktas enligt barnkonventionen.34
Barnet har rätt att få fullständig och
åldersanpassad information om sin rätt att
fritt uttrycka sina åsikter, hur deltagandet
ska genomföras, vad syftet är, samt i vilka
delar barnets åsikt kommer tillmätas bety-

delse.35 Av respekt för barnet är det viktigt
att klargöra hur barnets åsikter och erfarenheter kommer att beaktas och vilka andra
faktorer som påverkar ett beslut. Barnrättskommittén betonar att för att barns deltagande ska bli effektivt och meningsfullt
måste det vara en löpande process, inte en
engångshändelse.36

Skollagen om delaktighet
Regeringens mål för grundskoleutbildningen är att den ska hålla hög och likvärdig
kvalitet. Alla elever ska ges förutsättningar
att uppnå de nationella målen och utveckla
sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt.37
Både skollagen och läroplaner betonar

34. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd, punkt 28 (CRC/C/GC/12).
35. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd, punkt 134a (CRC/C/GC/12).
36. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd, punkt 133 (CRC/C/GC/12).
37. Mål för barn- och ungdomsutbildning, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/		
mal-for-barn--och-ungdomsutbildning/
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skolans uppdrag att förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Skolan
ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling.38

kunna ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla den och informeras i frågor som rör
dem. Detta ska anpassas efter elevernas ålder och mognad.40 Förarbetena till skollagen
säger att det krävs ett barnrättsperspektiv
inför varje beslut eller åtgärd som rör barnet
för att kunna bedöma barnets bästa. Barnets bästa ska väga tungt i förhållande till
andra intressen.41
Skolans värdegrundsarbete ska skapa ett
klimat där elever känner sig trygga och respekterade. Det ska också främja likabehandling
och barns och elevers rätt till delaktighet och
inflytande. Det är viktigt att de vuxna i skolan
har likvärdiga förväntningar på, och skapar
samma förutsättningar för, alla barn och
elever.42 Huvudmannen har ansvar att skapa
förutsättningar för att skolans personal ska
nå målen i skollagen och läroplanen. Ansvaret
gäller även det systematiska kvalitetsarbetet,
värdegrunds- och likabehandlingsarbetet.

Huvudmannen har ansvar
Barns rätt till delaktighet formuleras uttryckligen i skollagen. Där finns bestämmelser om att barnets bästa ska vara
utgångspunkten i utbildningen och att
barnets inställning, så långt det är möjligt,
ska klarläggas. Skollagen säger också att
barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina
åsikter i alla frågor som rör barnet och att
åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.39 Elever
ska också ges inflytande över utbildningen,

Barnkonventionen och skollagen
Barnkonventionen och beaktandet av barnets
bästa, rätten till delaktighet och likvärdighet,
har sedan en längre tid tillbaka varit en del
av den svenska skollagstiftningen. I skolans
demokratiuppdrag ingår inte bara att förmedla
kunskap om de mänskliga rättigheterna utan
också att genomföra dem. Där sker också
mycket arbete kring värdegrund och demo
kratifrågor.
Barnombudsmannens rapporter, forskning
och andra myndigheters arbete visar att
kunskapen om barns rättigheter och vad de
innebär i praktiken skiljer sig åt bland elever,

skolpersonal och beslutsfattare. Att genomföra
barnkonventionen är ännu inte en integrerad
och självklar del av skolans verksamhet. Många
skolor saknar fortfarande metoder, verktyg,
kunskap och kanske framförallt resurser för
att bedriva ett aktivt barnrättsarbete. Stöd hos
ledningen kan också saknas. Kraven att lyckas
med kunskapsuppdraget överskuggar de övriga
uppdrag skolan har. Arbetet med att genomföra
barnkonventionen hänger ofta på att det finns
någon eller ett par individer på skolan som har
ett särskilt engagemang för detta, antingen
bland personal eller elever.

38. Se 1 kap 4 § skollagen och https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/
laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2F
curriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_2
39. 1 kap. 10 § skollagen.
40. 4 kap. 9 § skollagen.
41. Prop. 2009/10:165 s. 229 ff.
42. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-med-forskolans-ochskolans-vardegrund
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Undervisningen ska förmedla mänskliga
rättigheter, däribland barnkonventionen,
och demokratiska värderingar. I läroplanen
betonas att när eleverna deltar i planering
och utvärdering av undervisningen, väljer
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan de
utveckla sin förmåga att ta personligt ansvar
och förbereds för att delta aktivt i samhällslivet.43

Delaktighet i praktiken
Forskning visar att elevers delaktighet i
skolans beslutsfattande processer i klassoch elevråd, intressegrupper och i undervisningen ger många positiva effekter. Inte bara
för eleven själv utan också för relationen
mellan elev och lärare och för skolan som
organisation.44 Regler och rutiner förbättras,
engagemanget för den egna skolan ökar och
skol- och klassrumsklimatet förbättras. När
elever upplever att de blir lyssnade till och
när de själva får vara med i beslutsfattandet
accepterar de mer de beslut som fattas.45
Delaktighet främjar själva lärandet. När
elever uppmuntras att reflektera över sitt
lärande, när lärprocessen i undervisningen
blir synlig och begriplig för dem och de får
inflytande i utformningen av undervisningen, stärks deras självkänsla. Det främjar
välbefinnande, utveckling och goda skolresultat.46
Forskare som undersökt faktorer till
självupplevd positiv hälsa bland elever i

åldersgruppen 10-17 år, ser ett tydligt samband mellan delaktighet i klassrummet och
undervisningen, stöd från lärare, och positiv
hälsa. De elever som upplevde högre grad
av delaktighet hade en mer positiv bild av,
och känsla för, skolan. De upplevde att de
klarade skolarbetet, hade bättre hälsa och
kände att livet blev mer meningsfullt.47
Brister kvarstår
I en kunskapsöversikt om barns delaktighet48 framgår att det fortfarande finns
samma frågor och hinder som när FN antog
barnkonventionen 1989. Det är brister i
synen på barn och barndomen, utmaningar att nå alla grupper av barn och brister
i återkoppling till barnen. Den generella
acceptansen för att barn har rätt till delaktighet och inflytande är hög men hur och
när rättigheten ska tillämpas är fortfarande
oklar hos yrkesverksamma. Forskning visar
att en elev kan uppleva sig delaktig även
utan att aktivt påverka skolans verksamhet.
Eleverna kan ingå i en gemenskap där det är
tillåtet att göra sin röst hörd, samtidigt som
de förstår att det inte alltid är möjligt att
påverka och ändra beslut.49
Det finns alltså tydliga indikationer på
att barns aktiva delaktighet leder till ökad
självkänsla, bättre kontakt med vuxna, större samarbetsförmåga och en mer positiv bild
av det omgivande samhället.50 Barn som är
delaktiga upplever sig mer respekterade av

43. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolansamt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.
url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
44. Mager, U. & Nowak, P. (2012), Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis
of empirical research. Educational Research Review, s. 7, 38–61.
45. Ibid.
46. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/framja-trygghet-och
-studiero
47. Ibid s. 74.
48. McMellon, C. och Tisdall, E. (2020), Children and young people’s participation rights: looking backwards and moving forwards.
International Journal of Children’s Rights, Vol. 28(1), s. 157-182. DOI: 10.1163/15718182-02801002.
49. Aspán, M. (2009), Delade meningar. Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och igenkännande.
Doktorsavhandling, Stockholms universitet.
50. Hansen, David M., Larson, Reed W., Dworkin, Jodi B. What Adolescents Learn in organized Youth Activities: A Survey of 		
Self-Reported Developmental Experiences. Joural of research on adolescence, 13(1), 2003.
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samhället. Det skapar en positiv spiral som
leder till mer engagemang i, och intresse för,
samhället i stort och ett aktivare medborgarskap.51

Barnrättsarbete i skolan
Det finns stora vinster med ett tydligt
system för barns rättigheter i skolan, i
synnerhet rätten till delaktighet. Det är ett
av skolans grunduppdrag och om elever
får vara delaktiga i, och ha inflytande över,
arbetet i skolan ger det bättre kunskaps
resultat, demokratisk kompetens och välmående hos eleverna. Om skolan bedriver ett
tydligt värdegrundsarbete stärks förtroendet
för samhället och känslan av utanförskap
minskar hos eleverna. Det kan därför räknas
som en viktig brottsförebyggande insats.52
När elever upplever att de blir lyssnade till
och när de själva får vara med och ta beslut
minskar risken för utanförskap. Samtidigt
ökar acceptansen för de beslut som fattas.
En förutsättning för ett välutvecklat och
inkluderande arbete för barns delaktighet i
skolan är att både personal och elever har
kunskap och förståelse för barnkonventionen och barnrättsarbete. Det krävs för att
kunna omsätta rättigheterna i praktiken.
Hinder för arbetet
I arbetet med denna rapport såg vi att
befintlig forskning identifierar två tydliga
hinder för att genomföra barnkonventionen
i skolan.
Det ena är att det saknas tillräckliga
kunskaper hos elever, skolpersonal och
huvudmän i vad barnkonventionen i praktiken innebär och hur ett barnrättsarbete
bör bedrivas. Kunskapsnivån varierar över
landet och är ofta kopplad till om det finns
enstaka personer i verksamheten som har

ett särskilt engagemang för frågan. Genomförandet av barnkonventionen får aldrig vara
avhängigt enskilda personers engagemang.
Det måste vara en integrerad del av den
löpande verksamheten.
Det andra hindret, som inte minst Barnombudsmannens samtal med elever visade,
är bristen på anpassade former för delaktighet. Ibland är elevrådet den enda formen
för inflytande som erbjuds. En konsekvens
är att ett fåtal elever får ansvaret att representera samtliga elever och deras åsikter.
Barn och ungas engagemang och individuella resurser ser olika ut. För få former för
delaktighet bidrar till att bara de barn som
är mest engagerade och intresserade av demokratifrågor ges möjlighet till delaktighet.
Skolan behöver därför stötta, uppmuntra
och möjliggöra för alla elever, även de som
inte har intresset eller tror på demokratins
former, att vara delaktiga på ett sätt som är
anpassat och format utifrån eleverna själva.
Ett litet utbud av former för deltagande
skapar också en mycket sårbar tillgång till
delaktighet. På en av skolorna Barnombudsmannen besökte under hösten 2021 hade
elevrådet pausats under pandemin, under
ett par år fanns alltså ingen möjlighet till
delaktighet. Varje skola bör därför ha en palett av metoder, former och arbetssätt för att
kunna skapa förutsättningar för delaktighet
och för att kunna möta barn med olika typer
av engagemang och individuella resurser.

Vad säger aktörerna?
Barnombudsmannen bjöd in aktörer verksamma inom skolområdet till ett rundabordssamtal med temat barns delaktighet
i skolan. Skolverket, Skolinspektionen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Barnoch Elevombudet, Lärarförbundet, Sveriges

51. Taylor, Nicola, Smith, Anne B., Gollop, Megan (2008), New Zealand children and young people’s perspectives on citizenship, The
international journal of children’s rights s. 195–210.
52. BRÅ (2009), Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling – en kunskapsinventering, s. 13.

23
BLIR DET NÅN SKILLNAD

– eller säger vi det här helt i onödan?

kommuner och regioner, Elevernas riksförbund samt forskare från Örebro och Linköpings universitet deltog.53
I samtalet bekräftades att det råder stora
skillnader både mellan skolor och mellan
kommuner om vad delaktighet i praktiken
innebär. Viktiga framgångsfaktorer i arbetet
med delaktighet är att det finns vuxna med
kunskap på plats och styrdokument. Bristen på en samstämmighet i definitionen av
begreppet leder i praktiken till att elevers
möjlighet till delaktighet varierar stort.
Delaktighet ska genomsyra skolan
Definitionen är också avgörande för skolans utvecklingsarbete. Samtliga aktörer
var eniga om att arbetet med delaktighet
inte får begränsas till endast kunskapsförmedling om demokratiska värderingar utan
ska användas som en del i undervisningen.
Genom demokratiska arbetsformer kan
skolan förbereda eleverna för att aktivt delta
i samhällslivet. Delaktighet ska genomsyra
det sociala samspelet mellan lärare och
elever. Kvalitetsarbete och undervisning
ska genomföras tillsammans med eleverna.
Formerna för elevernas inflytande måste
dock vara tydliga från början för att undvika
att det upplevs som skendemokrati.
Aktörerna var eniga om att elevråden

inte är representativa för alla elever på
skolan. Det är oftast de redan insatta och
engagerade eleverna som blir representanter, inflytandet blir ojämnt fördelat och
vissa barn, eller grupper av barn, riskerar
att hamna utanför. Men även när elever
ges mer individbaserat inflytande kan det
finnas stora skillnader mellan elever. Barn
med funktionsnedsättning eller bristande
språkfärdigheter kan exempelvis ofta inte
förhandla på samma sätt. Även gruppstorleken, föräldrarnas inflytande och lärarnas
uppfattning om enskilda elever nämns som
faktorer som kan påverka möjligheten till
delaktighet. En av myndighetsaktörerna
förmedlade en synpunkt från myndighetens
ungdomsråd om vikten av att huvudman och
skolpersonal förstår att rättigheten omfattar
hela skoldagen, inklusive skolväg, matsal,
raster, kompisar och fritids. Det pekar på
ämnets bredd och att det kan se väldigt
olika ut utifrån elevernas individuella behov
och förutsättningar, särskilt ur ett funktionshinderperspektiv.
Barn måste tas på allvar
Vikten av återkoppling lyftes i samtalet.
Barn och ungas förtroende för vuxna riskerar
att minska om barn upplever att de sällan blir
tagna på allvar. Just bristen på återkoppling

53. 2022-11-12, kl, 10.00-11.30, Barnombudsmannens kontor, Stockholm.
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och skillnader mellan olika lärares kunskap
och kompetens är något som elever ofta tar
upp som ett problem. När elever möter lärare
som har olika attityder, engagemang och
förståelse för delaktighet upplevs skolan helt
enkelt inte likvärdig av eleverna.
En av de forskare som deltog i rundabordssamtalet lyfte att delaktighet är en
relativt outvecklad pedagogik och att det
finns förhållandevis få studier om hur detta
kan fungera i verkligheten. Det fanns en
önskan bland samtliga aktörer att delaktighetsarbetet ska få en större plats i skolans
uppdrag och inte uppfattas som valfritt.

Barns röster
Hösten 2021 genomförde Barnombudsmannen samtal med drygt 250 barn och unga
mellan 6 och 15 års ålder. Samtalen hölls i
sex kommunala skolor i tre slumpmässigt
utvalda kommuner. De berättade om hur de
upplever sin möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan. De åsikter och reflektioner
som barnen framfört till Barnombudsmannen
i den här rapporten representerar inte alla
barns åsikter, utan ska ses som exempel.
”Jag skulle vilja vara med”
Kunskapen om barnkonventionen och vilka
rättigheter man har skiljer sig åt. Barnen i
de lägre årskurserna (åk 3–5) hade förhållandevis stor kunskap om sina rättigheter
jämfört med barn i högstadiet. De kunde
också reflektera över vad det innebar för
dem själva.
”När man ska ta ett beslut så måste man
referera till rättigheterna. Se så att allting
stämmer in och så”.
”Genom att vi får mer kunskap kring
rättigheterna vi barn har, gör det att man
är medveten om de problem som faktiskt
finns. Även fast vi inte kan göra något
åt vissa problem är det viktigt att alla är
medvetna och utifrån det kan jämföra och
förbättra.”

När eleverna får frågan på vilket sätt de
kan påverka i skolan nämner många elevråd,
klassråd och trygghetsråd. Två barn i åk 5
svarar att de tycker att det verkar bra med
elevråd, men säger att de själva aldrig skulle
vilja vara med för att de inte gillar att prata
med personer de inte känner. Man vill känna
sig trygg för att kunna delta.
”Vi har ett elevråd och jag skulle vilja vara
med men jag känner ju ingen där” (barn i åk 5).
I några av klasserna har eleverna ingen
relation alls till elevrådet, som en konsekvens
av pandemin har elevrådet på deras skola pausats. På en annan skola med elever i årskurs
F-9 erbjuds endast elevråd för elever i årskurs
7–9. Barnen på den skolan upplevde dock att
de hade nära till sin rektor som de också kände förtroende för och kunde föra dialog med.
”Det är ingen som riktigt vet”
Barnen nämner bristen på information som
ett skäl till varför de inte engagerar sig.
”Rektorerna borde ju komma och säga
liksom, det här kan ni göra och det här, ge
exempel på vad som har gjorts.”
”Det är ingen som riktigt vet vad de
egentligen gör i ett elevråd.”
”Lärarna och rektorerna måste nog, tror
jag, berätta i början till alla att det här kan
ni göra. Och så här vilka steg, vilka som är
deras chefer också.”
”Drömperspektivet hade ju vart att alla
vet vad som händer.”
Vissa elever upplever att formen för
klassråd beror på lärarens engagemang och
kanske kunskap. De upplevde att det blir
deras eget ansvar att göra sig hörda.
”Det är väldigt olika. Vissa lärare är verkligen så här strikta. Nu ska vi ha klassråd.
Och vissa är så här, oj, just ja, nu skulle vi ta
upp klassråd. Jag glömde av det.”
”Jo, men nu är det ju för sent så då får
ju liksom själva individen komma med sina
egna åsikter.”
Nästan alla elever vill på något sätt vara
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med och påverka i skolan. Formerna kan
anpassas så att både elever som har lätt att
tycka till och de elever som kan känna en viss
rädsla eller obehag i att framföra sin åsikt
inför alla får samma utrymme. Exempelvis
genom anonyma enkäter eller omröstningar.
”Jag tror det där med att vara anonym, det
är väldigt viktigt om man vill träda fram. För
att vissa är osäkra och liksom så här, hur
kommer folk reagera?”
I en annan klass menar man att formerna för delaktighet också måste anpassas
utifrån ålder och mognad.
”Men det är ju omöjligt att tänka att man
kan lära en sjuåring på samma sätt som en
fjortonåring. Det är som att säga att en femåring ska lära sig pi. Det går inte. Man får
anpassa, liksom hur man lär ut sakerna och
informerar efter hur eleverna är liksom.”
”Önskar att det fanns andra alternativ.”
Flera av barnen nämner att de har viss
möjlighet att påverka undervisningen. En
elev berättar att eleverna tillsammans med
läraren har fått bestämma trivselregler i sin
klass vilket medfört ett lugnare klassrumsklimat och bättre studiero. Andra berättar att
de, i samråd med lärare, fått välja arbets
område, form för examination och när på
terminen detta ska förläggas. På en annan
skola upplever många elever att det skulle
vilja påverka i frågor som rör undervisningen.
”Kort med tid mellan lektionerna och vi
börjar 8:20 och slutar 15:10. Önskar att det
fanns andra alternativ. Exempelvis att börja
senare och sluta senare.”
Flera barn nämner också undervisningen
som en ingång till information, engagemang
och påverkan. De efterfrågar mer kunskap
om det som sker i samhället, exempelvis
gängkriminaliteten, om samhället i stort och
jämställdhet. De tycker att frågor som de
anser är viktiga inte alltid tas upp tillräckligt
mycket, som rasism, sexism och homofobi

– d.v.s frågor som rör skolans värdegrundsarbete.
Eleverna upplever också en brist i skolans hantering av kränkningar. De tycker
att elever och personal har kunskap om
värderingar och likabehandling men att den
kränkande jargongen elever emellan ändå
tillåts fortsätta.
”Alla vet att det är en självklarhet att man
inte ska säga det. Men folk säger det när de
inte får någonting emot sig.”
På en skola upplever eleverna att rektorn
inte ser eller har förståelse för hur allvarliga
kränkningarna är och att eleverna därför
inte tar upp allt. Det finns helt enkelt inget
förtroende för skolan.
”Men sen är ju också förtroendet, det blir
ju också mindre när man ser att de [skolpersonal] inte gör nåt. Och så blir det också
mycket att man släpper väldigt mycket som
man egentligen inte borde släppa. Men man
vet att det här är inte tillräckligt illa för att
de ska reagera. Så borde det inte vara. Utan,
om man säger att, ja men det här händer
ofta på en lektion, då borde det liksom hända nånting.”
På en annan skola har barnen valt att
lösa situationer på egen hand.
”Vi har haft mycket bråk om gungan. En
stor gunga. Och det har vi sagt till fröken.
Men det har inte hänt så mycket. Liksom,
dom kan inte heller göra nåt så det är då
vi får försöka göra lite själva. Vi pratar och
säger nu räcker det och sen kommer andra
barn och säger till också.”
Önskar mer återkoppling om det som
händer på skolan
Barnen uttrycker en tydlig önskan om mer
information och återkoppling om det som
händer på skolan, och vad som sker med
exempelvis en fråga eller ett förslag.
”Om en elev säger nånting som de vill ha
och så skriver vi ner det i protokollet och
sen så händer det ingenting mer. Och det är
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också en viktig grej. Vad händer efter?
Barnen efterfrågar också att få information redan från början om vad som är möjligt
att påverka. Många av de frågor som hanteras av skolan genom elevråd eller direkt
med rektor kan inte beslutas av skolan utan
behöver upp till en annan instans vilket ofta
gör att saker rinner ut i sanden.
”Men sen också det här med att vi inte är
medvetna om, när vi säger nånting är vi inte
medvetna om var det hamnar. Nu om jag
säger nånting så vill jag veta vad har gjorts,
vem kom med den här informationen, hur
ska rektorerna ta det här vidare?”
”De är sällan de [rektor] som kan göra
nånting åt det, utan det är ofta andra specifika personer som man måste prata med.”
”Vi har frågat om en linbana i typ nio år.
I skogen. De säger att de ska göra det, men
det har aldrig hänt. Och nu orkar vi inte tjata
längre. Vi har gett upp.”
I samtal med en av skolornas elevråd
framkommer att rådet inte tror att resten av
eleverna på skolan har lika mycket kunskap
om vare sig deras rättigheter eller hur man
kan påverka och att det också kan vara en
anledning till varför det varit svårt att rekrytera elever till elevrådet.
”Det var inte riktigt nån i min klass som
ville vara med i elevrådet. Jag tänkte så här
att jag kan lika väl vara med, det kan ju säkert
vara kul. Och det blir nånting att lära sig.”
Flera barn nämner kunskap och information som en viktig ingång till att vilja vara delaktig, även känslan av att kunna göra skillnad
i beslut som rör skolan är en viktig faktor.
”Och vi också, som då har kunskap om
det här, känner ju oss mer delaktiga och
känner att här kan vi göra skillnad.”
”Jag tror att alla elever nog inte har kunskapen som vi kanske har.”

Analys
Skolan är inte bara en arena för kunskaps
inhämtning utan också den plats där barn
tillbringar en stor del av sin vardag. Här utvecklar många barn sina första sociala relationer och möter för första gången, på egen
hand, samhället. Skolan behöver därför vara
en trygg plats där barnet kan utvecklas och
där dess rättigheter till fullo respekteras.
I de samtal med barn som fördes under
pandemin blev det väldigt tydligt hur viktig
skolan är som en trygg punkt och hur viktiga
vuxna i skolan är.
Förtroende skapar tillit – även till
demokratin
Skolan har ett uppdrag att både förmedla och
genomföra de mänskliga rättigheterna enligt
skollagen. Barns delaktighet i skolan är viktigt
inte bara för barnet utan också för samhällsutvecklingen i stort. Barnets självkänsla, engagemang och tillit till vuxenvärlden stärks. Då
barn kan bidra till olika beslut och processer i
skolan känner de ett ansvar och en acceptans
för den demokratiska processen.
Forskning visar också på ett samband
mellan känslan av delaktighet och goda
studieresultat.54 Gemensamma attityder,
normer, värderingar och delaktighet lyfts ofta

54. Se bl.a. Mager, U. & Nowak, P. (2012), Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and
synthesis of empirical research. Educational Research Review, 7, 38–61 och Walker, S.L. (2004). Learning environment research:
a review of the literature. San Marcos, TX: Texas State University.
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fram som bidragande orsaker till ett positivt
skolklimat. När eleverna kan påverka sitt eget
handlingsutrymme får detta positiva effekter på deras syn på skolan i allmänhet. Det
stärker skolklimatet och minskar risken för att
vissa elever ska hamna utanför.55 Delaktigheten och möjligheten att påverka, eller bara att
bli lyssnad på, ökar också barns förtroende
för vuxenvärlden och respekten för de demokratiska värderingar samhället vilar på.
Haltande likvärdighet
Det är viktigt att komma ihåg att rätten till
delaktighet är just det – en rättighet. Det
är hundra år sedan demokratin infördes i
Sverige, över 30 år sedan barnkonventionen
ratificerades och drygt två är sedan den
blev svensk lag. Ändå har barn fortfarande
inte full tillgång till sina rättigheter. Skolan,
vars verksamhet och uppdrag är till för barn,
ska vara en plats där barnkonventionen
genomförs fullt ut.
Utbildningen i Sverige ska vara likvärdig för
alla. Det betyder inte att den måste utformas
på samma sätt överallt, eller att alla elever
ska få precis lika mycket resurser. Men det
innebär att alla barn, oavsett individuella
förutsättningar, har rätt till lika god kvalitet
på utbildningen och att varje elev ska få
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt,
oberoende av sin bakgrund eller var i Sverige
man bor.56 Likvärdighetskravet gäller även
barns rätt till delaktighet och inflytande över
sin skolgång. Alla barn i Sverige har inte
samma möjlighet till delaktighet idag.
Punktinsatser skapar inte delaktighet
Definitionen av barns rätt till delaktighet, och
hur detta möjliggörs, varierar. Elevråd är ofta
väletablerade forum och det finns en vana att

behandla vissa frågor där. Men det passar inte
alla barn och är sällan individuellt anpassat
utifrån barnets ålder och mognad. Vissa grupper av barn riskerar att uteslutas från deltagande och det krävs därför ansträngningar
för att finna strukturer och arbetssätt för att
säkerställa att de inkluderas.
Flera forskare pekar på att barn och
unga kan uppleva en press och förväntan
på att de ska delta vilket lett till negativa
erfarenheter av detta. Detta indikerar att
delaktigheten inte är på barnets premisser
och därmed inte förenligt med barnkonventionen.
Ett hinder för delaktighet är bristen på
tid. Ett annat att man inte uppfattar delaktighet som en rättighet, lika viktig som
rätten till utbildning. Delaktighetsarbetet
bedrivs ofta vid sidan av skolans kunskapsuppdrag, som punktinsatser, istället för att
integreras i verksamheten. Stödmaterial för
hur delaktighet och inflytande kan tillämpas
i undervisningen har tagits fram av olika
myndigheter och organisationer.57 Ändå
visar Barnombudsmannens samtal med
elever, personal och aktörer inom skolan att
mycket mer behöver göras och att delaktighet ännu inte är en naturligt integrerad del i
skolans processer.
Former saknas för verklig delaktighet
Formerna för delaktighet i skolan måste ses
över och här vilar ett tungt ansvar på huvudmännen. Regeringen behöver säkerställa
att skolans huvudmän erbjuder en struktur
för och en palett av forum för delaktighet. Alla
barn, utifrån sina förutsättningar, ska kunna
göra sin röst hörd för att vi ska nå likvärdighet.
Elevernas och skolpersonalens kunskap
om vad barnkonventionen innebär varierar

55. Godkänd eller icke godkänd? En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers
skolprestationer. (oru.se) s. 74.
56. 1 kap. 4 § skollagen.
57. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-studiero/elevers-inflytande-ochdelaktighet-i-undervisningen-kan-framja-studiero.
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stort. Utan kunskap om vad barnkonventionen innebär är det svårt att genomföra
den. Därför behövs ett kunskapslyft hos alla
vuxna som arbetar inom skolan.
Formerna för barns delaktighet och inflytande behöver anpassas utifrån barnets
ålder, mognad, behov och förutsättningar.
Vissa grupper av barn tenderar att uteslutas, bland annat yngre barn och barn med
funktionsnedsättning. Barnkonventionens
grundprinciper blir därför särskilt viktiga att
följa. Enligt artikel 2 ska varje barn få sina
rättigheter tillgodosedda, utan åtskillnad av
något slag. Förhållanden som boendeort,
socioekonomi, ålder, könsidentitet, hudfärg
eller funktionsvariation ska inte påverka.
Arbetet måste anpassas till barnen
I skollag och läroplan står det att skolans
arbete med planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras under medverkan av eleverna och personal. Hur
detta ska ske behöver analyseras, kartläggas
och följas upp. Skolpersonal och ledning
behöver få tid och utrymme att hitta metoder
som möjliggör elevers delaktighet och inflytande i skolans arbetsprocesser och utveckling. Barnens deltagande i den här processen
behöver prövas och anpassas utifrån både
barnens och skolans förutsättningar.
För att delaktigheten ska bli meningsfull
är det nödvändigt att den blir hållbar. Barnen
måste få veta vad delaktigheten omfattar,
t.ex. regler i klassrummet eller upplägg av ett
studieavsnitt. Återkoppling ska ges löpande,
inte minst när det gäller frågor där elever haft
andra åsikter än t.ex. skolledningen. På det
sättet skapas en hållbar dialog.
Många utmaningar kvarstår. Ofta ses
barnet fortfarande som svagt och i behov
av stöd och skydd istället för en kompetent och handlingskraftig medborgare med
särskilda rättigheter. Barn ses ofta som en

homogen grupp istället för som enskilda
individer med olika förutsättningar.
Stort behov av stärkt kapacitet
Många yrkesgrupper upplever att det är svårt
att nå barn i de frågor som rör dem och de
saknar kunskap om hur man återkopplar till
barn och följer upp delaktighet och beslut
över tid. Det gäller även skolans personal. För
att möta varje barns behov, och fatta beslut
i enlighet med barnets bästa, krävs kunskap
om barnens levnadsvillkor och förmåga att
utifrån barnens situation agera i enlighet
med barnkonventionens bestämmelser.
Barns delaktighet i de frågor, beslut
och processer som berör dem är centralt för
att lyckas, både med skolans uppdrag och
genomförandet av barnkonventionen. Det
finns ett stort behov av att stärka kunskap,
kompetenser och kapacitet för att integrera
ett barnrättsperspektiv i skolans samtliga processer. Skolans möjlighet att bedriva ett starkt
värdegrundsarbete, att förstärka känslan av
anknytning till samhället samt att motarbeta
känslor av utanförskap hos eleverna är också
en viktig brottsförebyggande insats.58
Behovet av kompetensutveckling gäller
även för skolhuvudmän som ansvarar för
uppföljning och utvärdering av genomförda
insatser. En framgångsfaktor för ett lyckat
förändringsarbete är att detta förankras hos
ledningen.
Grunden för allt delaktighetsarbete är att
barn har kunskap om sina rättigheter och vad
dessa innebär i praktiken. Delaktighetsarbetet ska utgå från elevernas perspektiv och
bygga på verkligt inflytande. Eleverna ska
involveras i hela arbetsprocessen: planera,
genomföra, presentera och utvärdera. De
demokratiska värdena är en lika viktig del av
skolans uppdrag som förmedling av ämneskunskaper.

58. BRÅ (2009), Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling – en kunskapsinventering, s. 13.
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Barns rätt till
delaktighet i beslut

R

ätten till delaktighet gäller
alla frågor som rör enskilda
barn, barn som grupp och
barn i dess egenskap av
medborgare. Därför omfattas
även administrativa åtgärder
och strategiska beslut som tas av kommuner exempelvis gällande miljö, levnadsvillkor, stadsplanering och skydd. I samband
med detta ska alltså barn ges möjlighet
att höras, och deras åsikter ska beaktas.59
Barnrättskommittén betonar vikten av att
barn informeras om hur de kan göra sina
röster hörda, att barnanpassade forum för
delaktighet erbjuds och att återkoppling till
barnen sker där det framgår vad resultatet
blev och hur barnens åsikter har beaktats.
Rätten till information (artikel 17) betonas
särskilt som en avgörande förutsättning för

ett effektivt utövande av barns rätt att komma till tals.60 Det gäller till exempel information om barns rättigheter, alla åtgärder
som påverkar dem, nationell lagstiftning,
regler och strategier, samt överklaganden
och klagomål. Informationen ska anpassas
till barnets ålder och mognad. Det är i första
hand barnets bästa som ska beaktas vid
alla åtgärder och beslut som rör barn. Prövningar av barnets bästa ska göras även då
policyer, budgetar, riktlinjer, planer, strategier, organisationsförändringar, föreskrifter
och allmänna råd tas fram.61
Politiska målsättningar
I Sveriges strategi för att stärka barnets
rättigheter62 står det att barn ska ges
förutsättningar att uttrycka sina åsikter i
frågor som rör dem. Detta kräver metoder

59. Jfr. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd (CRC/C/GC/12).
60. Ibid.
61. Ibid.
62. Prop. 2009/10:232., Strategi för att stärka barnets rättigheter s. 13
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Kommunens uppgifter
Regeringsformen säger att det allmänna
bl.a. ska verka för att demokratins idéer blir
vägledande inom samhällets alla områden.
Alla människor ska kunna uppnå delaktighet
och jämlikhet i samhället och barns rätt ska
tas till vara. Av kommunallagen framgår att
nämnderna ska samverka med dem som brukar deras tjänster och att kommunerna ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat. Likabehandlingsperspektivet omfattar även barn.63

anger att barns och ungas rättigheter ska
genomsyra all offentlig verksamhet som
berör dem.67
I Sveriges kommuner fattas varje dag en
stor mängd allmänna beslut som påverkar
barns vardag och kommunerna är skyldiga
att säkerställa barns rättigheter i sina verksamheter. Inför varje beslut bör en barnkonsekvensanalys genomföras. Det fordrar att
barn ges möjlighet att höras. Det förutsätter
i sin tur att barn är informerade och att det
finns barnanpassade forum och former för
delaktighet.

Kommunernas ansvar och arbete
för hur barnets åsikter kan hämtas in utifrån
barnets ålder, förutsättningar och förmågor.
Det är viktigt att det känns tryggt för barnet.
I alla beslut som rör barn, bör det framgå hur barnets åsikter har inhämtats och
beaktats. Av strategin framgår också att det
är Sveriges kommuner som ansvarar för de
flesta av de verksamheter som rör barns levnadsvillkor och därmed måste kommunerna
säkerställa att barnets rätt till delaktighet
tillgodoses.64
Av det ungdomspolitiska målet framgår
att alla ungdomar (13–25 år) ska ha goda
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen.65 De
ska göras delaktiga, inkluderas och vara
en del av samhällsbyggandet. Ungdomars
kunskaper, erfarenheter och värderingar är
på så vis resurser för en hållbar samhällsutveckling.66
Både de barnrättsliga och ungdomspolitiska målen är sektorsövergripande och

Kommunen hanterar de flesta frågor som rör
barns vardag. Därför har kommunerna ett
stort ansvar för att barnkonventionen
tillämpas och att de mänskliga rättigheterna
tillgodoses.68 Det kräver ett systematiskt
och målmedvetet tillvägagångssätt så att
handlingsplaner och barnrättsperspektivet
inkluderas i besluten. Det kräver tid, kunskap, personella och ekonomiska resurser.
Det kan innebära att kompetensutvecklande
insatser behövs, att funktioner med ansvar
för rättighetsarbetet måste tillsättas, att
ekonomiska medel avsätts och att mänskliga rättigheter inkluderas i verksamhets- och
budgetprocesserna.69
Det krävs även ett systematiskt rättighetsbaserat processarbete utifrån fem steg:
> att alla medborgare får jämlika möjligheter
att delta i kommunens beslutsfattande;
> att rättigheter inkluderas i målformuleringar och får utgöra en del av olika avvägningar vid beslutsfattandet;

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Se 1 kap 2 § regeringsformen samt 2 kap. 3 § och 8 kap. 3 § kommunallagen.
Prop. 2009/10:232., Strategi för att stärka barnets rättigheter s. 16.
Prop. 2013/14:191, Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, s. 1.
Prop. 2013/14:191, Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande, s. 21.
Skr. 2020/21:105, Ungdomspolitisk skrivelse, s. 18.
Spång, M. (2009), Kommunernas ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter – en kartläggning av 16 kommuner i Sverige,
DiVA: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1410307&dswid=8144
69. Abiri, E., Brodin, A. & Johansson, P. (2008), Mänskliga rättigheter…? ”jag vet att dom finns och jag tror Sverige är bra på dom”
– En handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå, Stockholm: Fritzes.
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> att ett rättighetsperspektiv integreras i
verksamhetens alla led från deltagande i
beslut till genomförande;
> att ett rättighetsperspektiv genomsyrar
hela styrkedjan i organisationen och relationerna inom och mellan verksamheterna;
> att arbetet regelbundet följs upp och
utvärderas.70
Barns rättigheter ska genomsyra och integreras i kommunernas strategiska styrdokument och operativa verksamhet. Många
kommuner har dock svårt att omsätta sina
strategiska beslut i praktiken.71
Barnombudsmannens årsrapport 2021
”Alla tar ju inte ansvar” visar att beslut och
rutiner för barns delaktighet i kommunala
beslut saknas i flera kommuner. Barns delaktighet är kommunernas största utmaning
i barnrättsarbetet och barnen själva vittnar
om brister i information, processer och återkoppling under pandemin.72

Enkät till kommunerna
Barnombudsmannen har under 2021 genomfört en enkätstudie där Sveriges kommuner73
tillfrågats om hur de arbetar med barns delaktighet i till exempel beslut inom samhällsbyggnad, utbildning, hälsa, miljö och skydd.74
Enkätsvaren har delats upp i tre teman:
> Barns rätt till information (Artikel 17)
> Prövningar av barns bästa och barns delaktighet (Artikel 3 och 12)
> Kommunernas behov av stöd (Artikel 4)
Frågorna handlade om information till barn,
barns möjligheter till delaktighet i besluts-

processer, i vilken utsträckning kommuner
beaktar barns synpunkter och ger återkoppling samt hur kommunerna arbetar med
prövningar av barnets bästa.
Resultatet visar att det råder stora skillnader mellan Sveriges kommuner i fråga
om att genomföra barnkonventionen. Bland
annat i fråga om huruvida barns åsikter beaktas inför beslut, om det finns utarbetade
rutiner för barns delaktighet och om barnen
får återkoppling. Det handlar också om
grundläggande administrativa förutsättningar för barns delaktighet, t.ex. om beslut om
barns deltagande har fattats och om det har
inrättats särskilda funktioner för barnrättsarbetet. Allt detta varierar mellan kommunerna. I de flesta fall saknas det helt.

Barns rätt till information
En förutsättning för ett framgångsrikt
delaktighetsarbete är att barnet har fått
relevant information samt att informationen
är anpassad till barnets ålder, mognad och
förutsättningar. Tillgång till information är
grundläggande för delaktighet i alla former
av beslutsfattande.
Av enkätsvaren framgår att endast 8 procent av de kommuner som svarat har styrdokument för att säkerställa barnanpassad
information. Lika många svarar att de har
barnanpassad information i samband med
övergripande strategiska frågor och beslut.
Ett litet antal kommuner har förtydligat
att de förser barn med information: via
kommunens hemsida (3 procent), via skolan
(2 procent) via tillgänglighetsanpassad
information (1 procent) och i samband med
dialogmöten (1 procent).75

70. Spång, M. (2009), Kommunernas ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter – en kartläggning av 16 kommuner i Sverige, DiVA:
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1410307&dswid=8144
71. Barnombudsmannen (2008), Från beslut till praktik. Barnkonventionen i kommunala verksamheter.
72. Barnombudsmannen (2021), Alla tar ju inte ansvar.
73. Enkäten skickades ut till landets 290 kommuner och av dessa svarade 180 kommuner (62 procent).
74. Enkäten omfattar med andra ord inte barns delaktighet i frågor och beslut gällande enskilda fall av barn inom exempelvis skola,
omsorg eller socialtjänst.
75. Tematisering av svar baserad på fritextfråga som grupperats och där procent beräknats utifrån 180 deltagande kommuner.
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Styrdokument finns för hur kommun
säkerställer barnanpassad information
Vet ej/
inget svar
17%

Barnanpassad information finns om kommunens
övergripande strategiska frågor och beslut

Ja 8%

Vet ej/
inget svar
15%

Ja 8%

Nej
75%

Nej
77%

Prövningar av barns bästa och
barns delaktighet
Barns inflytande och delaktighet är en förutsättning för att kommunernas ska kunna
arbeta utifrån barnkonventionen och genomföra prövningar av barnets bästa. Det är
en nödvändig del av prövningen och central
för att bedöma barnets bästa.
I svaren framkommer stora skillnader
mellan kommuner när det gäller frågan om
barns åsikter beaktas inför övergripande
strategiska beslut och återkoppling till
barnen. Grundläggande administrativa
förutsättningar för barns delaktighet varierar mellan kommunerna och i de flesta fall
saknas dessa helt.
Endast en tredjedel (33 procent) av
kommunerna har tagit beslut om att prövningar av barnets bästa ska genomföras
inför alla övergripande strategiska beslut
som rör barn. I 35 procent av kommunerna
har kommunalfullmäktige fattat beslut om
att barn ska ges möjlighet att höras och en
fjärdedel av kommunerna anger att de både
fattat beslut om att prövningar av barnets

bästa ska genomföras och att barn ska ges
möjlighet att höras. Samtidigt anger hälften
av kommunerna att de genomför prövningar
av barns bästa inför övergripande strategiska beslut.
Bara fyra av tio kommuner anger att de
har upprättat en särskild funktion för att
arbeta med barnrättsfrågor. Några särskilda
funktioner som nämns är barnombudsman,
barnrättssamordnare eller barnrättsstrateg
(13 procent), barnrättsgrupp eller barnrättsnätverk (9 procent), folkhälsostrateg eller
hållbarhetsstrateg (5 procent) och barnoch/eller ungdomsstrateg (4 procent).76
Det varierar stort i vilken utsträckning
barns åsikter beaktas samt om barnen får
återkoppling på delaktighetsprocesser och
beslut som fattas. En knapp fjärdedel (23
procent) svarar att de beaktar barnens åsikter i ganska eller mycket hög utsträckning.
En lika liten andel (23 procent) av kommunerna svarar att barn får återkoppling om
hur deras åsikter beaktats i ganska eller
mycket hög utsträckning.

76. Tematisering av svar baserad på fritextfråga som grupperats och där procent beräknats utifrån 180 deltagande kommuner.
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Kommunfullmäktige har tagit beslut om att
prövningar av barnets bästa ska genomföras inför det att
kommunen fattar övergripande strategiska beslut
Vet ej/
inget svar
17%

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att barn
ska ges möjlighet att höras inför övergripande
strategiska frågor och beslut
Vet ej/
inget svar
12%

Ja
33%

Nej
50%

Ja
35%

Nej
53%

Kommun prövar barnets bästa inför
övergripande strategiska beslut

Kommuner som har upprättat en särskild
funktion för att arbeta med barnrättsfrågor
Vet ej/inget svar
5%

Vet ej/
inget svar
20%

Ja
50%

Ja
40%

Nej
30%

Nej
55%

Den utsträckning barns åsikter beaktas inför
övergripande strategiska frågor och beslut

Den utsträckning barn får återkoppling om
hur deras åsikter har beaktats

Vet ej/inget svar
9%

Vet ej/inget svar
15%
I ganska/mycket
hög utsträckning
23%

I ganska/
mycket låg
utsträckning
43%

Varken eller
25%

I ganska/mycket
hög utsträckning
23%

I ganska/
mycket låg
utsträckning
42%
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Varken eller
20%

Kommunernas behov av stöd
Kommunerna kunde även svara på frågor
om vilka utmaningar och behov de ser i arbetet med att möjliggöra barns delaktighet.
Fyra olika teman kunde ringas in:
> Metoder, genomförande, rutiner och forum
(38 procent). Hur skapar man forum där
barnens åsikter och tankar kan framföras,
och lyssnas till, och hur vet man att man
fått med barnens perspektiv vid strategiska frågor och beslut?
> Förutsättningar för att möjliggöra barns
rättigheter och vilken prioritet detta har
hos ledningen (29 procent). Det gäller
kunskap, kompetens, en särskild funktion
och att frigöra resurser, tid och pengar.
> Oklarhet omkring arbetssätt och efterfrågan på bättre struktur, styrning och systematik i arbetet för barns delaktighet (17
procent). Tydliga nationella riktlinjer för
inhämtning av barns åsikter efterfrågas.
> Svårt att motivera barn till att delta och
säkra ett brett deltagande (11 procent).
Man vill nå en så bred delaktighet som
möjligt där inte bara ”utvalda” röster hörs,
men det är svårt att nå vissa grupper av
barn.77
Kommunerna beskrev också vilken typ av
stöd som skulle hjälpa till att stärka arbetet
med barns delaktighet:
1. Goda exempel, praktisk erfarenhet och
erfarenhetsutbyte (25 procent). Exempel
på beprövade metoder som har hållit
över tid.
2. Metodstöd (21 procent). Bra metoder
att höra barn och unga som inte är för
omfattande och fungerar i en kommunal
kontext. Gärna olika beroende på vilket

verksamhetsområde som omfattas.
3. Kunskap, utbildning och kompetensutveckling (20 procent). Kompetensutveckling i sak och systematik.
4. Resurser, till exempel tid, pengar och
funktioner (14 procent).
5. Systematik, strukturer och styrning (5
procent). Politiken behöver ställa krav
på att de ungas röster är viktiga och att
synliggöra barn och unga röster i handläggningsprocessen.78

Barns röster
I de barnsamtal som Barnombudsmannen
genomfört under 2021 har drygt 250 barn i
åldrarna 6–15 år delat med sig av sina tankar
och erfarenheter om hur de upplever sin
möjlighet till delaktighet och inflytande i sin
hemkommun.79 Barnen vill vara delaktiga i
de olika beslut som fattas som rör dem och
deras vardag. Flera av dem pekar på att de
inte upplever att deras åsikter värderas eller
tas tillvara i tillräcklig utsträckning.
”Hur vet jag vem jag ska ringa?”
Även om bara ett fåtal barn nämner att de
någon gång faktiskt varit med och påverkat besluten i samhället, har de idéer
och förslag på hur de kan göra sina röster
hörda. Exempelvis genom namninsamlingar,
insändare, strejk eller medverkan i samråd i
närområdet:
”Det finns ju, alltså i ens område, så kanske man har möten med resten av området.
Som ens föräldrar går till. Så där kan man ju
säga någonting”.
Ett annat exempel som barnen ger är
att kontakta kommunen via brev eller mejl
kollektivt.

77. Tematisering av svar baserad på fritextfråga som grupperats och där procent beräknats utifrån 180 deltagande kommuner.
78. Ibid.
79. Under oktober och november 2021 genomförde vi samtal med drygt 250 barn och unga mellan 6 och 15 års ålder. Samtalen hölls i
kommunala skolor i kommuner som slumpvist valts ut. Innan besöken visste vi inte hur demokratiarbetet och kunskapen om
demokratiska rättigheter på den aktuella skolan såg ut. De åsikter och reflektioner som barn har framfört till Barnombudsmannen
i arbetet med den här rapporten representerar inte alla barns åsikter, utan ska ses som exempel.
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”Jag kan kontakta partiledarna eller
kommunen genom att bara skriva ett väldigt
simpelt mejl, att bara vi skulle vilja-, […] att
försöka snacka med nån som är där inne.
Och bara ta med sig två, tre människor och
visa att ja men vi har ju mer än bara mig
som tycker det här. Så kan man ju försöka
förmedla det.”
Sociala medier nämns också som en kanal för påverkan. Ett sätt som nämns är att
ta hjälp av en känd person (influencer).
”Och man kan också (typ), om man känner någon eller man kan typ skriva till nån
kändis. Som har mycket inflytande på andra
[…] och då kanske om den känner samma
och vill uppmärksamma.”
Andra idéer är att helt enkelt själv sprida
sina förslag och åsikter i kanaler som både
beslutsfattare och barnen själva använder.
”Jag tänker, alltså för det mesta kommunicerar man ju på sociala medier. Så det
hade ju varit bra om man liksom till exempel
lägger ut kanske ett inlägg på vad man tycker och på så sätt kan man, alltså då är det ju
lättare att folk också ser det och inser bara,
ja, men så här tycker jag också.”
Barnen vill påverka allt från skolans innehåll och lekparker till fordonshastighet och
kollektivtrafik. I en klass berättar barnen om
en skatepark som det finns förslag om. Men
den skulle ligga en bit utanför samhället. Barnen tycker att det vore bättre om den låg närmare. Den plats som är tänkt känns inte trygg.
De vill påverka beslutet men vet inte hur.
”Hur vet jag vem jag ska ringa? Alltså,
vem ska jag mejla? Vem ska jag ringa? Vem
ska berätta det för oss? Alltså, det vet man
ju inte.”

vilket skapade frustration hos både lärare
och eleverna. Ett barn utbrister: ”Har de ens
sett det?”
Återkoppling är viktigt för att förstå och
acceptera beslut som påverkar livet. Det
gäller hela delaktighetsprocessen. Barnen
berättar att de varken får information om
hur de kan vara delaktiga eller återkoppling.
Trots att de skrivit brev och mejl till kommunen får de inte något svar.
”Och det är också en viktig grej. Vad händer efter? Blir det nån skillnad eller säger vi
det här helt i onödan?”

”Blir det någon skillnad?”
Information och återkoppling är viktigt för
barnen. I en av klasserna hade barnen skrivit ett brev till kommunpolitikerna. Brevet
hade skickats flera veckor tidigare men
de hade ännu inte fått någon återkoppling

”Vi ber dem göra nånting och sen
gör de det inte”
Barnen förstår, oavsett ålder, vem som
bestämmer vad i skolan. Men det är svårare
att förstå det som sker utanför skolan och
styrkedjan i kommunen:

”Man lyssnar mer på de vuxna”
Barnen upplever att de har mycket liten
makt att förändra och påverka och att vuxnas ord betyder mer än barns ord, att deras
röster inte är värda lika mycket. Vuxna får ta
mer plats på grund av att de har rätt slags
åsikter och mer erfarenhet.
”Det är lättare att påverka om man är
vuxen och har behörighet till att göra vissa
grejer än om man är barn och liksom fortfarande går i skolan”.
”Det är ju saker som påverkar oss. För
vi barn är också många, så vi borde ändå
kunna vara en del av den här procenten som
påverkar.”
”Jag kan nästan tycka att ibland känns
det som att en vuxen röst kan nästan vara
hundra små barnröster. Ja, för att man
lyssnar mer på de vuxna. […] För att vuxna
är typ mer mogna och har rätt åsikt jämfört
med barn som inte vet lika mycket.”
”Det är ju mer saker som liksom bestäms
åt oss och sen måste vi bara anpassa oss
efter det.”
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”Lärarna måste berätta det här kan ni
göra. Och så här vilka steg, vilka som är deras chefer också, för det lärde vi oss mycket
i går. Ja, det var första gången i går jag hörde
det, förvaltningen och sånt. Och det tror jag
är grejer folk måste veta från början som
vi liksom lär oss nu. För annars tror man
ju lätt att det är så här, ja men vi ber dem
göra nånting och sen gör de det inte för att
de inte vill, men det är ju för att de inte får,
ovanifrån.”
Barnen nämner också att skolan har en
viktig roll att hjälpa och hänvisa dem till rätt
instans. Det skapar förståelse och acceptans för vad de kan och inte kan påverka:
”Men om man hade kunnat gå till rektorn
så kanske de hade kunnat säga: ja, jag vet
inte hur bra detta kommer att gå igenom om
du lämnar det på mig. Men jag vet att om
du verkligen vill det här… så har vi de här
kanalerna du kan ringa, de här trådarna du
kan dra i liksom… Sen kan vi också hjälpa
dig på vägen.”
”Men det är också det här med att man
vet inte hur man gör heller. Det är så jättesvårt bara, ja, men dra i rätt trådar, men
hur gör jag det?”

Analys
Barns rätt till delaktighet är en av barnkonventionens grundprinciper och en viktig
förutsättning för att bedöma barnets bästa
inför allmänna beslut. Barn ska ha lika möjligheter och förutsättningar till delaktighet
oavsett var de bor och deras rätt till att bli
hörda i alla frågor som rör dem förutsätter
också att de är informerade, att deras synpunkter beaktas, att de får återkoppling och
en möjlighet att överklaga beslut.80
Barns delaktighet och inflytande är av
stor betydelse för såväl barns som samhällets utveckling:
> Deltagande främjar barns självförtroende,

känsla av egenvärde och att det går att
förändra sin omgivning.
> Det ökar barns tillit till samhället och skapar förtroende och förståelse för demokratiska processer och hur och var beslut tas.
> Det ger ett bättre beslutsunderlag, en
ökad kvalitet samt leder till en större
måluppfyllelse och ett bättre resursutnyttjande.
> Det främjar ett hållbart och inkluderande
samhälle där barns medborgerliga och
demokratiska rättigheter värdesätts och
kan praktiseras i det dagliga livet.
Ytterst är det regeringens ansvar att säkerställa att barnkonventionen genomförs,
men i praktiken vilar ett stort ansvar på
kommunerna. Kommunerna fattar dagligen
tusentals beslut som rör barn och deras
vardag. Tillämpningen av barnkonventionen
i de kommunala beslutet är därför av stor
vikt även för det nationella genomförandet
av barnrättspolitiken.
Kommuner saknar rutiner
Kommunen är den demokratiska arena
barnen i första hand kommer i kontakt med.
Målgruppsanpassad information, delaktighet och kunskap om den demokratiska
processen är därför viktigt för barns tillit
och förståelse för samhället i stort.

80. Jfr. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd. (CRC/C/GC/12).
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Barn vill delta i kommunala beslut och
frågor, men de vet inte hur. Deras upplevelse är att de inte tas på lika stort allvar
som vuxna och att det är svårt att veta hur
de ska göra sina röster hörda. Det är dock
inte barn som har ansvar för detta. Ansvaret
ligger hos de vuxna.
En majoritet av kommunerna saknar,
enligt resultatet av enkäten, rutiner och
arbetssätt för att tillgodose barns rätt till information. Dessutom skiljer sig kommunernas arbete åt i prövningar av barnets bästa.
Grundläggande förutsättningar för barns
delaktighet saknas i de flesta kommuner.
En prövning av barnets bästa förutsätter att
barn ges möjlighet att bli hörda och barns
rätt till delaktighet gäller alla barn utan
åtskillnad.
För att barns delaktighet i allmänna kommunala beslut ska stärkas och säkerställas
behöver kommunerna:
> få ökad kunskap om vad barnets rättigheter enligt barnkonventionen i praktiken
innebär och de måste sätta sina ramar för
barnrättsarbetet.
> förankra arbetet i alla led av styrkedjan
vilket kräver tydlig ledning och struktur.
> identifiera utvecklingsområden.
> upprätta handlingsplaner med konkreta
insatser och åtgärder som följs upp systematiskt och utvärderas.
> bedriva arbetet med att genomföra barnkonventionen som en dynamisk process i
nära dialog med, och skräddarsydd för, de
barn som befinner sig i kommunen.
> dra egna, erfarenhetsbeprövade slutsatser, och anpassa metoder och processer
utifrån de specifika förutsättningar som
råder i respektive kommun.

gande och uppföljning av arbetet. Det skulle
möjliggöra utvärderingar och underlätta att
olika modeller testas.
När det gäller beslut om olika insatser
kring enskilda barn, t.ex. inom socialtjänst,
skola eller i samband med vårdnadstvister
är det ytterst viktigt att det finns en dokumenterad systematik och tydlig styrning.
Har barnet kommit till tals? I så fall hur? Vilken tyngd gavs barnets åsikt? Hur gjordes
en bedömning av barnets bästa? Det finns
en stor förbättringspotential när det gäller
konkreta förhållningssätt inför beslut som
berör barn som grupp och barn i egenskap
av medborgare.
Information till barn central
Barn vi talat med har ofta lyft vikten av
information och återkoppling. De vill kunna
förstå de beslut som fattas. Vissa barn har
idéer och tankar kring hur de kan göra sina
röster hörda. Skolan spelar en viktig roll i att
ge kunskap om beslutsprocesserna i kommunen. I vår förra årsrapport framgick tydligt att det saknades arenor där barn kunde
söka eller få information kring beslut som
rörde pandemin och många barn pekade då
på vikten av att få och förstå information
kring frågor som rörde deras vardag.
Barnkonventionens rättigheter ska tillförsäkras varje barn och de stora skillnaderna
mellan kommunerna är inte acceptabla.
Kommuner står, utifrån sina förutsättningar,
inför olika utmaningar i arbetet med att möjliggöra barns delaktighet. De har själva uttryckt behov av en rad olika insatser, bland
annat goda exempel och praktisk erfarenhet
av hur barn kan göras delaktiga.

Kommuner har olika förutsättningar. En enhetsmodell som skulle passa alla kommuner
är därför knappast möjlig. Däremot behövs
tydliga krav på en struktur för barns delta-
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Barnkonventionen
och barnrättsarbete

B

arnkonventionen antogs av
FN:s generalförsamling 1989
och ratificerades av Sverige
året därpå. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen
en del av svensk lag. Barnkonventionen ska tillämpas och tolkas i sin helhet. Ingen artikel är viktigare än en annan
men fyra av artiklarna utgör grundprinciper
som uttrycker de grundläggande värderingar
som konventionen utgår från:

Artikel 2: Barnets rätt till samma rättig
heter och lika värde.
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska
i första hand det som bedöms vara barnets
bästa beaktas.
Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad
och utveckling.

Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.
Barnkonventionens övriga artiklar ska alltså
tolkas i ljuset av dessa fyra grundprinciper.

Delaktighet i hela processen
För att kunna ha ett barnrättsperspektiv
i frågor som berör barn gäller det att ha
barnkonventionen som utgångspunkt. Det
är inte möjligt utan att genomföra de fyra
grundprinciperna. Att barn görs delaktiga i
hela processen fram till beslut är också en
förutsättning för att barnperspektivet ska
kunna beaktas. Det gäller såväl enskilda
beslut som hela processer. En tidigare brist
på delaktighet kan inte ersättas genom att i
efterhand göra barn delaktiga. Delaktighetens olika delar hänger ihop och alla dessa
ska tillgodoses.
Barn är inte ”mini-människor” med
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”mini-mänskliga rättigheter”81 utan har
samma rättigheter och möjligheter som
vuxna. Enligt barnkonventionen är barn både
skyddsobjekt och rättssubjekt. Genom att
den innehåller såväl de politiska och medborgerliga som de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna, blir den dubbla
synen på barn också tydlig. Barn är kompetenta individer som, precis som vuxna, har
rätt till inflytande över sina liv. De har
yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet
och rätt till privatliv. Däremot saknar barn i
olika grad den mognad, erfarenhet och
kunskap som vuxna har och behöver därför
vägledas och få stöd från vuxenvärlden. Att
barn möjliggörs delaktighet i de processer,
beslut och den miljö de berörs av är en
elementär förutsättning för att deras rättigheter ska uppfyllas.

Barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första
hand beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa. Det gäller oavsett om åtgärden vidtagits av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ. Vid en
bedömning av barnets bästa behöver hänsyn
tas till samtliga grundprinciper och konventionen i sin helhet. Även barnets egna upplevelser och åsikter ska ha särskild betydelse.
Vi måste alltid höra vad barnet har att säga.
Barn har rätt att få sitt bästa prövat i alla
beslut och åtgärder som rör ett enskilt barn
eller barn som grupp. Barnrättskommittén
poängterar att barnets bästa är både en
kollektiv och en individuell rättighet.82 Den
81.
82.
83.
84.
85.

som fattar beslut som påverkar ett eller
flera barn i Sverige har alltså en skyldighet
att beakta barnets bästa. Alla statens handlingar påverkar barn på ett eller annat sätt,
men detta betyder inte att varje handling
har föregåtts av en process för att bedöma
och fastställa barnets bästa. När ett beslut
kommer få en betydande inverkan på ett
eller flera barn är det dock enligt kommittén
lämpligt att tillämpa en högre skyddsnivå
och ett noggrant förfarande för att ta hänsyn till barnets bästa.83 Om det är möjligt att
tolka en regel på olika sätt ska den tolkning
som mest verkningsfullt tillgodoser barnets
bästa ha företräde.84
Bedöm konsekvenser
Vad som är barnets bästa går inte alltid att
ge ett enkelt och entydigt svar på. Men de
beslut som påverkar barn ska föregås av en
bedömning av vilka konsekvenser beslutet
kan få för det enskilda barnet eller för barn
i grupp. I detta ingår, som konstaterats, att
ta del av barnets eller barnens åsikter och
upplevelser. Den som fattar beslut behöver
också motivera vad som har bedömts vara
bäst för barnet, hur prövningen har genomförts och hur barnets bästa har bedömts
gentemot andra intressen.85
Om ett beslut tas som inte är i linje med
vad som är bäst för barnet behöver åtgärder
genomföras som kompenserar detta. För
att säkerställa att barnets bästa kommer i
främsta rummet och att barnkonventionen
respekteras i lagstiftning och i strategier
på alla myndighetsnivåer, krävs fortlöpande
prövningar av barnets bästa.

På engelska ”Mini-human beings with mini-human rights”, ett uttryck som använts främst av Maud de Boer-Buquicchio, tidigare
vice generalsekreterare för Europarådet, numera FN:s särskilda rapportör om handel med och sexuell exploatering av barn.
FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 23 (CRC/C/GC/14).
FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 20 (CRC/C/GC/14).
FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 6 b (CRC/C/GC/14).
Jfr. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 6 c (CRC/C/GC/14).
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Det krävs alltså förebyggande konsekvensanalyser, som förutsäger effekterna av
lagförslag, politik eller budgetfördelningar.
Det krävs också analyser i efterhand, som
bedömer vilken faktisk effekt genomförandet har haft. Denna process måste enligt
barnrättskommittén vara inbyggd på alla
nivåer i statsförvaltningen, och på ett så
tidigt stadium som möjligt.86

Rätten till delaktighet
Rätten för barn att fritt utrycka sin åsikt i
alla frågor som rör barnet samt att åsikten
ska tillmätas betydelse framgår av artikel
12. I genomförandet av artikeln ska hänsyn
tas till barnets ålder och mognad.
Barn har rätt att vara delaktiga i alla
frågor som berör dem. Det är viktigt ur flera
aspekter. Dels stärker det barnets känsla
av betydelse och barnets förtroende för
vuxenvärlden. Dels motiverar det barnet att
ta ansvar för och kontroll över sitt liv. Men
barns delaktighet är också en grundläggande förutsättning för att barnets bästa ska
kunna vara vägledande vid beslut. Att låta
barnet komma till tals är det enda sättet för
vuxenvärlden att förstå barnets upplevelser,
uppfattningar, önskemål och behov och därmed också en nödvändig del av en adekvat
barnkonsekvensanalys.
Rätten till delaktighet består av flera delar:
> För att rätten att komma till tals ska vara
meningsfull har barn rätt till information
de förstår. Annars kan det vara omöjligt
för ett barn att ta ställning eller att uttrycka en åsikt. Rätten till information är
därför en grundläggande förutsättning för
barnets delaktighet.
> För att barn ska kunna uttrycka sina åsikter vet vi att de behöver känna sig trygga. Barn är individer, precis som vuxna,

och en arena som kan kännas trygg och
bekväm för ett barn behöver inte göra det
för ett annat. Det är därför viktigt att man
noga tänker igenom vilka former för delaktighet som erbjuds barn.
> För verklig delaktighet behöver barnens
åsikter också tas i beaktande i den process eller i det beslut saken gäller. Det är
viktigt inte bara för att barnet ska känna
att åsikterna har betydelse utan också för
att en barnkonsekvensanalys med barnets
bästa i fokus ska kunna genomföras.
Alla delar av delaktigheten är lika viktiga
och man kan inte välja bara en av dem. Utan
rätt till inflytande skulle möjligheten att uttrycka sin åsikt inte vara något annat än just
det. Utan adekvat information om vad saken
gäller betyder möjligheten att uttrycka sin
åsikt inte mycket och riskerar att inte få
någon betydelse för utgången. Det skulle
omöjliggöra adekvata barnkonsekvensanalyser och skulle påverka barns vilja att delta
och förtroende för vuxenvärlden negativt.
I vissa fall är detta så långt man kommer i
nuläget. Det kan hända att system ännu inte
har utarbetats för bättre delaktighet eller
att ett beslut eller en händelse inträffat som
inte har gått att förutse. I vissa fall är information och/eller en möjlighet att uttrycka
sin åsikt och få återkoppling tillräckligt för
att barnets rätt till delaktighet kan anses ha
respekterats. Det kan handla om situationer
där barnet är i behov av information men
där det inte finns något att påverka, som t.ex.
när en förälder avlider. Formen för delaktighet måste vara anpassad till situationen
och noga övervägas i förhållande till övriga
artiklar i barnkonventionen. För att barnkonventionen ska ha anses ha genomförts
fullgott behöver delaktighet genomsyra hela
processen.

86. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 5 (2003) om allmänna åtgärder för genomförandet av
konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6), punkt 45 (CRG/GC/2003/5).
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Kopplingen mellan artikel 3 och 12
För att kunna bedöma barnets bästa behöver barn göras delaktiga. Den nära kopplingen mellan artikel 3 och 12 har också
uttryckts av barnrättskommittén. Den ena
handlar om att förverkliga barnets bästa
och den andra handlar om tillvägagångssättet för att beakta barnets åsikt i de frågor
som rör dem, inklusive bedömningen av
barnets bästa. Det går, enligt kommittén,
helt enkelt inte att tillämpa artikel 3 korrekt
om kraven i artikel 12 inte uppfylls. På samma sätt stärker artikel 3 genomförandet och
funktionen av artikel 12.87

Varje barns lika rätt
utan åtskillnad
Konventionsstaterna ska tillförsäkra varje
barn inom landets jurisdiktion rättigheterna
som följer av konventionen, utan åtskillnad
av något slag.
Med ”varje barn” avses, enligt barnrättskommittén, samtliga barn som befinner sig
i konventionsstaten oavsett medborgarskap
eller legal status. Alla rättigheterna i konventionen ska tillförsäkras alla barn, oavsett var
i landet de befinner sig.88 Decentralisering av
makt genom självstyre och delegering av förvaltning minskar inte på något sätt ansvaret
för statens skyldigheter mot alla barn.89
Artikel 2 innebär att barnet inte får
utsättas för diskriminering på grund av
omständigheter som rör barnet eller dess
föräldrar. Barn får heller inte diskrimineras
i förhållande till vuxna eller andra barn.
Det krävs att staten vidtar förebyggande

åtgärder för att säkerställa att alla barn ges
möjlighet att jämlikt åtnjuta rättigheterna
för att leva upp till kraven i artikel 2.90

Statens ansvar för
genomförandet
Konventionsstaterna ska, enligt artikel 4,
vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder,
administrativa åtgärder och andra åtgärder
för att genomföra de rättigheter som följer
av konventionen.
I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till
fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för
att vidta dessa åtgärder. Statens ansvar för
att barnkonventionen genomförs är långtgående och strikt i den mening att det inte, genom exempelvis delegering, decentralisering
eller självstyrande områden, kan överföras.
Staten måste behålla sin befogenhet att
kräva sträng efterlevnad av konventionen.91
Alla övriga artiklar ska tolkas tillsammans
med artikel 4. Att staten ska vidta lämpliga åtgärder innebär att staten själv, med
respekt för varje rättighet, måste bestämma vilka åtgärder som är mest lämpliga.
I förhållande till de ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheterna (bl.a. rätten
till bostad och rätten till utbildning) ska
staten dock till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta åtgärder. Listan av
möjliga åtgärder som återfinns i artikeln är
inte uttömmande, andra typer av åtgärder
kan alltså komma ifråga om staten finner
det lämpligt.

87.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 43 (CRC/C/GC/14).
88. Se bl.a. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 6 (2013) om behandlingen av ensamkommande barn och
barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, punkt 12 (CRG/C/GC/6).
89. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 5 (2003) om allmänna åtgärder för genomförandet av
konventionen om barnets rättigheter, punkt 40 (CRG/GC/2003/5).
90. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som
bedöms vara barnets bästa, punkt 41 (CRC/C/GC/14).
91. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 5 (2003) om allmänna åtgärder för genomförandet av
konventionen om barnets rättigheter, punkt 40 och 41 (CRG/GC/2003/5).
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Barnkonsekvensanalyser
En central förutsättning för att genomföra
barnkonventionen är systematiska barnkonsekvensanalyser. Det innefattar en
bedömning av vilka konsekvenser ett beslut,
oavsett vilken typ av beslut det är, kan få för
ett enskilt barn, barn i grupp eller alla barn.
Detta följer bland annat av artikel 3 om
barnets bästa och artikel 4 om ansvar för
genomförande av konventionen.
Barnkonsekvensanalyser ska ske löpande och vara integrerade i beslutsprocesser
på alla nivåer i samhället. Ett minimikrav är
att analysen genomförs med konventionen
och de fakultativa protokollen som grund.
Beslutet behöver också följas upp med en
efterhandsanalys som visar vilka faktiska
effekter genomförandet haft för barn.92 Allt
för att kunna bedöma barnets bästa.
Barns delaktighet är central för bedömningen av barnets bästa och i en barnkonsekvensanalys. Till viss del kan ett
barnperspektiv anläggas även utan att barn
varit delaktiga. Men det är inte förrän barn
möjliggörs delaktighet som man med säkerhet kan avgöra barnets upplevelse av sin
situation och vilka konsekvenser ett beslut
skulle få för enskilda barn, grupper av barn
eller alla barn. Det gäller även då system
och processer arbetas fram.
Ett gott beslutsfattande
Varje dag fattas många beslut som påverkar
barn. Det kan handla om beslut i det enskilda mötet med barnet som exempelvis hur
ett bemötande ska ske eller hur den vuxna
interagerar med ett barn. Det kan också
handla om beslut som rör ett enskilt barn eller en grupp barn som t.ex. en klass, årskurs
eller skola. På gruppnivå fattas beslut utifrån andra förutsättningar och med en större komplexitet. Ju längre upp i en styrkedja

beslutet ligger och ju fler barn, sammanhang
och verksamheter det berör desto mer komplex blir även den process som leder fram
till ett beslut. Detta ställer även stora krav
på att barnkonventionen ska kunna tillämpas på många olika sätt, även om artiklarna
och grundprinciperna är desamma. Vuxna
har alltid ett stort ansvar gentemot de barn
de interagerar med, oavsett vilken roll de
har. Samtidigt finns det många strukturella
och kontextuella förutsättningar som också
måste fungera för att barn ska skyddas och
stärkas enligt barnkonventionen.
Det behövs alltså en palett av metoder,
arbetssätt och kompetenser för att kunna
lyckas med att göra prövningar av barnets
bästa som också beaktar barns delaktighet
i de processer som leder fram till ett beslut.
Det gäller även återkopplingen och processen när beslutet ska genomföras.
Det finns ett stort behov av att bygga upp
en kapacitet i både lokala och nationella
styrkedjor för att kunna göra prövningar av
barns bästa i både strategiska och dagliga
beslut. Då skapas även en flexibilitet att
kunna möta ett stort antal barn och den
heterogenitet som finns i gruppen.
Barnkonventionen pekar tydligt på barnets bästa och det enskilda barnets rättigheter. Vi vuxna behöver kunna verka för
barns bästa både som individer, som del av
en grupp och som likvärdiga medborgare.

92. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 5, punkt 45 och nr. 14 punkt 35 och 99 (CRC/GC/2003/5).
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Så gjorde vi rapporten

U

nderlaget till rapporten bygger i huvudsak på tre källor:
>Vi har pratat med barn om
deras syn på sina rättigheter
och hur delaktighet och inflytande möjliggörs i skolan
och i övergripande kommunala beslut.
> Vi har i en enkät frågat samtliga 290 kommuner hur barn ges möjlighet till delaktighet i övergripande strategiska frågor och
beslut som rör dem.
> Vi har samtalat med relevanta aktörer
inom skolväsendet och bostadspolitiken
om deras erfarenhet och kunskap om hur
barns rättigheter beaktats inom respektive
sakområde.
Därutöver har vi tagit del av litteratur, offentligt tryck och myndighetsrapporter inom
respektive område.

Samtal med barn
Barnrättskommitténs nio kriterier för meningsfullt deltagande har varit vägledande
i våra samtal med barn: ämnet ska vara
tydligt och relevant för barnen, det ska vara
frivilligt att uttrycka en åsikt och barnet ska
förstå vad samtalet kommer att användas
till.93
Utgångspunkten för samtalen med barn
har varit deras egna upplevelser och tankar
om rätten till delaktighet och inflytande.
Barnens egna berättelser illustrerar tydligt
hur de upplever sin rätt till delaktighet i skolan och på kommunal nivå. Vi har träffat och
pratat med drygt 250 barn i grupper om 5 till

30 personer mellan 6–15 års ålder. Mötena
hölls fysiskt under oktober och november
månad 2021.
Samtalen genomfördes i olika skolor
under lektionstid i tre utvalda kommuner.
Kommunerna var slumpmässigt utvalda
utifrån Sveriges kommuner och regioners
kommungruppsindelning:94
> Storstäder och storstadsnära kommuner.
> Större städer och kommuner nära större
stad.
> Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.
Vi kontaktade ett antal skolor från varje
kommun för att få en spridning utifrån storlek på skola, klasser och ålder på barnen
som medverkade. I samarbete med skolans
rektorer och lärare informerade vi både
barn och vårdnadshavare innan vi träffade
barnen. Under hela samtalet kunde barnen
välja att avstå att medverka. Om barnen
själva samtyckte spelades samtalen in. I
samtalen har grupperna först introducerats
till barnkonventionen och reflekterat över
vad det innebär att vara barn och att ha
makt. Utifrån detta har barnen diskuterat
vem som bestämmer vad på olika samhällsnivåer och vad delaktighet innebär.
Målsättningen har varit att varje barn ska
ha utrymme att själv berätta på ett sätt som
känns bra för barnet. Vi har därför utgått
från ett lektionsupplägg där barnen erbjuds
att berätta muntligt i större grupp, i par och
via text och bild. I de yngre åldersgrupperna
har vi arbetat med kreativa uttrycksformer

93. FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr. 12 (2009) om barnets rätt att bli hörd, punkt 26 (CRC/C/GC/12).
94. https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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som pyssel och bild. Samtalen har transkriberats och därefter analyserats. Citaten
som presenteras i rapporten är i de flesta
fall ordagranna, men en del har redigerats
för att säkerställa barnens anonymitet och
för att öka förståelsen för innehållet.
Barn är experter på sin egen situation och
deras röster är inte representativa för samtliga barn och unga. Resultaten kan därför
inte generaliseras till andra grupper.

Enkät till kommuner

digheten, Barn- och elevombudet, Lärarförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR), Elevernas riksförbund samt forskare
från Örebro och Linköpings universitet.
I samtalen om barns rätt till bostad
deltog Boverket, Kronofogden, Länsstyrelsen i Stockholm, Rädda Barnen, SKR,
Socialstyrelsen, Stadsmissionen, Sveriges
Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige.
En intervju har också genomförts med Tove
Samzelius, forskare vid Malmö universitet.

Målgruppen för enkäten till Sveriges kommuner var stabschef eller motsvarande på
den kommunövergripande förvaltningen.
Vår utgångspunkt var att de som besvarade
enkäten skulle finnas på en kommunövergripande nivå.
Frågorna i enkäten sökte fånga upp på
vilket sätt barn ges möjlighet till delaktighet
i kommuners övergripande strategiska frågor och beslut som rör barns liv, till exempel
samhällsbyggnad, utbildning, hälsa, miljö,
levnadsvillkor och skydd. Enkätfrågorna
omfattade därmed inte barns delaktighet i
frågor och beslut gällande enskilda fall inom
exempelvis skola, omsorg eller socialtjänst.
Vi fick in svar från totalt 180 av Sveriges
290 kommuner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 62 procent.

Samtal med aktörer
Barnombudsmannen bjöd in representanter
från olika verksamhetsområden inom både
offentlig, privat och frivillig sektor till samtal
om barnets rättigheter utifrån sakområdena
bostad och skola. Syftet var att få en bild av
hur barnets rättigheter efterlevs och tillämpas samt vilka utmaningar som finns och
vilka förändringar aktörerna anser behöver
ske.
Gällande barns rätt till delaktighet och
inflytande i skolan deltog Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyn-
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BARNOMBUDSMANNEN
Postadress: Box 22106,
104 22 Stockholm
Telefon: 08-692 29 50
E-post: info@barnombudsmannen.se 48
Webbplats:
www.barnombudsmannen.se
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Ämne: Barnombudsmannens årsrapport 2022
Från: Barnombudsmannen Info <info@barnombudsmannen.se>
Till:
Mottaget: 2022-04-05 11:02:08
Vänligen vb till kommunalråd, kommunchef samt ansvarig tjänsteperson för barnrättsfrågor eller
liknande.
Hej,

Den 31 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det nån skillnad - eller säge
lyfter hur barns rättigheter uppfylls i vardagen för det är i vardagen som barns rättigheter ställs på sin spets. Det han
delaktighet i skolan och lokalt på samhällsnivå.

Läs hela rapporten här:
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf
Med vänlig hälsning,
Elisabeth Dahlin, barnombudsman

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad
de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, regioner och myndigheter.
Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas
rättigheter. Barnombudsmannen får inte driva enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________

Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet
Box 22106, 104 22 Stockholm
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Förordning (2003:778) om skydd mot olyckor
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
Inre befäl
Insatsledare
I väntan på ambulans
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Medelpads Räddningstjänstförbund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Digitalt radiokommunikationssystem
Räddningschef i beredskap
Räddningstjänstpersonal i beredskap
Regional insatsledare
Räddningsledare, befäl som leder räddningsinsats på delegation från
räddningschef
Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
Restvärdesräddning – insatser för att minska följdskador efter en olycka.
Sveriges kommuner och regioner
Styrkeledare
Släckmedelscentralen- tillhandahåller mobil släckutrustning för släckning av
cisternbränder
Skydd mot olyckor. Utbildning för brandmän och vissa övriga yrken inom
säkerhets- och räddningsarbete.
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Inledning
Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) ägs gemensamt av Sundsvalls, Timrå och
Ånge kommuner och Lag om skydd mot olyckor (LSO) utgör grunden för MRF:s
verksamhet. Regeringens intention med denna lag kan sammanfattas med att färre
människor ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor. Skyddet
mot olyckor ska, med hänsyn till lokala förhållanden, vara tillfredsställande och
likvärdigt. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Vidare ska den
förebyggande verksamheten planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att
förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av
bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död
och andra allvarliga skador
Detta samlade handlingsprogram utgör handlingsprogram för både den förebyggande
verksamheten och verksamheten för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor, 3 kap. 3 och 8 §§. Handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen för
varje ny mandatperiod, förskjutet ett år. Det här handlingsprogrammet avser
perioden 2022–2023, vilken är kortare än normalt med anledningen av att det har
anpassats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och
allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1).

Beskrivning av ägarkommunerna i förbundet
Övergripande
Sundsvall, Timrå och Ånge kommun bildar tillsammans
landskapet Medelpad. Det är även det geografiska område
som Räddningstjänsten Medelpad består av. Sundsvall
och Timrå kommun har samarbetat om sin
räddningstjänst sedan början av 1990-talet och 2010
anslöts även Ånge kommun till förbundet.

Befolkningsmängd
Totalt: 126 539
Sundsvall: 99 383
Timrå: 17 923
Ånge: 9 233

I Medelpad bor det drygt 127 000 personer. Av de tre
kommunerna är Sundsvall den största med knappt 100
000 invånare. Timrå har strax under 20 000 invånare och Ånge har knappt 10 000
invånare. Sundsvalls kommun brukar, tillsammans med Gävle och Umeå, beskrivas
som en av de större städerna längs norrlandskusten. De tre kommunerna upptar en
yta av 8976 km2. Landskapet har en stor yta som består av skogslandskap och i öster
finns en kuststräcka mot Bottenhavet. De större älvarna Ljungan och Indalsälven
rinner genom landskapet och har sina utlopp vid kusten, så även Selångersån som
historiskt haft en stor betydelse för området. Dalgångarna kring älvarna och åarna
har bördig mark och där har det traditionellt bedrivits jordbruk. Det bördiga
landskapet kring vattendragen och kopplingen till havet i mynningarna har gjort att
dessa områden har varit bebodda under lång tid och det finns många fornlämningar
och spår av tidig bebyggelse runt dem.
Historiskt, och även i nutid, har industrin haft en stor betydelse i Medelpad.
Industrialisering startade tidigt och tillgången till skog har varit av avgörande
betydelse för utvecklingen. Fram till mitten av 1800-talet var skogs- och jordbruk
samt järnbruk den dominerande industrin och det fanns ett 20-tal mindre järnbruk i
området. Från mitten av 1800-talet övergick dock industrin till att allt mer till att
handla om sågverk. Möjligheten att kunna flotta timmer längs älvarna gjorde att ett
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stort antal sågverk uppstod vid kusten, till stor del koncentrerade till kuststräckan
mellan älvarnas mynningar. Sågverksepoken med flottningen var otroligt stor under
slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och under den tiden ökade befolkningen
i Medelpad till nästan det dubbla på grund av arbetskraftsinvandring till
sågverksindustrin.
Från början av 1900-talet började älvarna Ljungan och Indalsälven regleras och
förses med vattenkraft. Det här gjorde att utvecklingen av industrin även kunde
utgöras av mer elintensiv industri vilken började växa fram i takt med
vattenkraftsutbyggnaden. Och när de mindre sågverken lades ner tog de här
industrierna över utvecklingen. Fortsatt idag är industrin dominerande och området
har en av de högsta koncentrationerna av industrier klassade som farliga
verksamheter i landet.
Turism finns kopplat till tätorterna, de historiska bruksorterna samt orterna längs
kuststräckan. Även turism i form av rekreation och naturupplevelser finns, till
exempel i form av fisketurism kring älvarna och skidåkning. Större infrastruktur finns
i landskapet med både flygplats, järnväg, europavägar och båttrafik med djuphamnar.
Midlanda Airport ligger i Timrå kommun och ägs gemensamt av Timrå och
Sundsvalls kommun. Järnväg finns i öster med Ostkustbanan som passerar i nordsydlig riktning, Norrländska tvärbanan ansluter från Sundsvall mot Ånge och
Östersund, i Ånge ansluter även stambanan söderifrån. I nord-sydlig riktig löper E4
och från Sundsvall ansluter även E14 mot Ånge och Trondheim. Djuphamnar med
godstrafik via båt finns i Tunadal i Sundsvalls kommun samt Söråker i Timrå
kommun. I Sundsvall är en ny logistikpark under uppbyggnad.
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun har en befolkningsmängd på cirka 99
4001 personer och en yta på 4446 km2. Enligt SKR:s
kommungruppsindelning så klassas Sundsvall som B3: Större
stad.

Sundsvall
Befolkning: 99 383
Yta: 4446 km2
Kommunkod: B3

Sundsvalls kommun består av 22 stycken tätorter och ungefär
87% av kommunens invånare återfinns i någon utav dem. I
Sundsvalls stad bor cirka 59% av invånarna. Invånarantalet
steg kraftigt i och med sågverksepoken i skiftet mellan 1800 och 1900-talet, på senare
år har befolkningsutvecklingen fortsatt vara positiv men med blygsam tillväxt.
Medelåldern för invånarna i Sundsvalls kommun ligger strax över snittet för riket.
Kommunen har successivt växt geografiskt i och med de kommunreformer som har
genomförts i Sverige. Det nuvarande området bildades vid kommunreformen 1971
då Njurunda, Matfors, Indal-Liden och Stöde landsortskommuner var de sista att
införlivas i Sundsvalls kommun.
Staden Sundsvall bildades år 1621 som ett led i att förbättra infrastrukturen och
stärka kronans ställning kring Bottenhavet. Men området kring sundsvallsbukten och
Selångersån har varit ett område som har varit bebott under lång tid. Bland annat så
återfinns Norrlands största järnåldersgravfält i Högom, strax väster om Sundsvall, ett
gravfält som härstammar från cirka 400–550 e.Kr. Staden har genom historien varit
utsatt för flera härjningar och bränder, men den mest kända är stadsbranden som
drabbade staden år 1888 då stora delar av staden brann ner till grunden. Efter det
bestämdes att staden skulle byggas upp i sten och Sundsvalls centrum kallas idag för
1
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just Stenstan efter dessa stenhus. I Sundsvalls kommun finns i dag ett relativt stort
antal byggnadsminnen, många av dessa återfinns i stenstaden eller bland
industriminnen. Fritidshusbebyggelse finns utspritt över hela kommunen, men störst
koncentrationer finns längs kuststräckan och i övrigt runt sjöar och vattendrag.
Sedan flera hundra år tillbaka har industrierna varit dominerande och är så även idag.
Sundsvalls kommun har många tunga industrier och en landets högsta
koncentrationer av verksamheter som klassas som farliga verksamheter enligt LSO.
Kopplingen till skogsbruket, senare flottning, sågverk och vattenkraftsutbyggnaden
har medfört den möjlighet till industrietablering som idag präglar samhället. Förutom
industrierna är Regionen och kommunen stora arbetsgivare, men det finns även flera
statliga verk som har stora arbetsplatser i Sundsvall.
I Sundsvall sker en del om- och nybyggnationer. Ett exempel på detta är Norra kajen
där byggnationerna pågår för fullt och totalt sett vill Sundsvall öka med 5000 nya
bostäder bara i området runt Norra kajen. Även på fler platser inom staden sker
omvandling till fler nya bostäder. Det pågår även en del infrastrukturella förändringar
som att omvandla gamla E4 dragning genom staden till en stadsgata, att samla både
buss- och tågtrafik till ett resecentrum vid tågstationen samt att flytta en del av
omlastningarna på rangerbangården till en ny logistikpark lokaliserad mellan Tunadal
och Ortviken.
Timrå kommun
Timrå
Timrå kommun har en befolkningsmängd på nära 18 000
Befolkning: 17 923
2
personer och en yta på 1234 km2. I SKR:s
Yta: 1 234 km2
Kommunkod: B4
kommungruppsindelning återfinns Timrå kommun i gruppen
B4, Pendlingskommun nära större stad, och de flesta pendlar
till Sundsvalls kommun för jobb. Förutom kommunens
centralort Timrå så finns det ytterligare fyra tätorter i
kommunen; Bergeforsen, Laggarberg, Stavreviken och Söråker. Cirka 84% av
befolkningen i Timrå kommun återfinns i tätorterna. Befolkningsmängden i Timrå
kommun har varit relativt konstant över en tid men minskar sakta. De äldre har
procentuellt blivit fler och idag ligger medelåldern över riksgenomsnittet.
Timrå kommun har liksom Sundsvalls kommun en historia av industri inom både
järnbruk och sågverk samt industrier som startats som en följd av dessa. Även idag
finns industrietableringar i Timrå kommun där SCA Östrand är den största. SCA
håller även på att planera även för ett bioraffinaderi i anslutning till SCA Östrand, om
den etableringen blir av förväntas det ge ett ökat antal arbetstillfällen men även en
förändrad riskbild i området. Även kommunen är en stor arbetsgivare.
Geografiskt är Timrå kommun beläget norr om Sundsvalls kommun längs kusten.
Naturmiljön består även i Timrå kommun till stor del av skog och cirka 85% består
av skogsmark. I Timrå mynnar Indalsälven ut i Bottenhavet. Indalsälven har ett
speciellt delta som bildades efter ”Vild-Hussens” oavsiktliga tömning av sjön
Ragundasjön i Ragunda kommun år 1796. Timrå har även en kuststräcka där det
finns rekreationsområden och fritidshusbebyggelse som framförallt är lokaliserad
kring kustens gamla fiskelägen.

2
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Ånge kommun
Ånge kommun har orten Ånge som centralort i kommunen.
Kommunen har en befolkningsmängd på cirka 92003 personer
och en yta på 3296 km2. I SKR:s kommungruppsindelning
återfinns Ånge i gruppen C8: Landsbygdskommun.

Ånge
Befolkning: 9 233
Yta: 3 296 km2
Kommunkod: C8

Förutom Ånge finns tätorterna Alby, Ljungaverk och Fränsta
samt Torpshammar. Tätorterna samlar cirka 60% av
befolkningen i kommunen och i Ånge återfinns ungefär 30% av
kommunens invånare. Ånge kommun har länge haft en negativ
befolkningsutveckling och medelåldern i kommunen ligger över riksgenomsnittet.
Kommunen domineras av skog, närmare 90% av ytan består av skog.
Historiskt sett har Ånge varit en viktig järnvägsknut eftersom Mittbanan och Norra
stambanan möts i Ånge och det finns fortfarande en stor rangerbangård som är i
drift i Ånge. Idag är kommunen en stor arbetsgivare som samlar ungefär en fjärdedel
av de förvärvsarbetande och resterande arbetar nästan uteslutande inom det privata
näringslivet. Det finns även en del större industrietableringar i Ånge kommun och
fler planerar att etablera sig, bland annat planeras en anläggning för
vätgasproduktion. Kriminalvården har även aviserat att de tänker återöppna
Viskananstalten i Ljungaverk vilket hoppas kunna ge nya arbetstillfällen om det blir
verklighet.
Förväntad samhällsutveckling och demografi
De tre kommunerna inom MRF har över tid haft en blygsam eller minskande
befolkningsutveckling. Enligt SCB:s befolkningsprognos4 är Västernorrland det län i
Sverige som spås ha den största negativa befolkningsökningen under 2021–2040 (5,3%) och alla kommuner i länet förväntas ha en negativ befolkningsutveckling.
Befolkningen i de tre kommunerna är redan idag äldre än genomsnittet i landet,
ökningen beräknas fortsätta och Västernorrlands län kommer troligen att tillhöra de
län med högst medelålder år 2040. Ånge kommun är den kommun i länet som
beräknas ha den största andelen äldre år 2040 då 34 procent av invånarna förväntas
vara 65 år eller äldre (jämfört med 28 procent år 2020).
I Ånge kommun är det dock sannolikt att det kommer ske företagsetableringar som
kommer att ge ökat antal arbetstillfällen vilket kan komma att ha positiv inverkan på
befolkningsmängden i kommunen.
I Timrå kommun hoppas man mycket på en etablering av en energiintensiv
verksamhet, till exempel en batterifabrik för tillverkning av batterier till elbilar. En
sådan etablering skulle ha en mycket positiv inverkan på hela Sundsvallsregionen. En
annan positiv etablering för näringslivet skulle vara SCA:s planerade bygge av ett
bioraffinaderi. En etablering som dock skulle innebära nya risker i förbundet.
I Sundsvalls kommun håller ett nytt logistikcentrum på att byggas. Detta är ur
risksynpunkt en positiv utveckling då en stor del av den rangering som idag sker på
rangerbangården i Sundsvalls centrum kommer att flytta till den nya logistikparken.

SCB Kommunsiffor, www.kommunsiffror.scb.se, statistik från 2021, hämtad 2022-04-03
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Styrning av skydd mot olyckor
Förbundsdirektionen utgör kommunalförbundets beslutande församling.
Direktionen utgör även förbundsstyrelse samt räddningsnämnd för
ägarkommunerna.
I enlighet med kommunalförbundets förbundsordning svarar Medelpads
räddningstjänstförbund, för ägarkommunernas uppgifter enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO).
Eftersom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner genom förbundsordningen har
överlåtit de uppgifter på räddningstjänstförbundet som ska bedrivas inom ramen för
handlingsprogrammet, ligger skyldigheten på MRF att se till att det finns ett sådant
handlingsprogram.
I MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i
kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
finns bestämmelser om vad handlingsprogrammet ska innehålla. Direktionen svarar
enligt reglementet 5 § för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen,
hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel
dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. I
denna lydelse ligger att direktionen fattar beslut om handlingsprogram enligt LSO.
Enligt praxis vid MRF och de flesta kommuner/ räddningstjänster gäller
handlingsprogrammet för en fyraårsperiod som motsvarar en direktions/nämnds
mandatperiod förskjutet ett år framåt i tiden. Eftersom nya föreskrifter gällande
handlingsprogrammets utformning börjar gälla från den 1 januari 2022 avser detta
handlingsprogram perioden 2022–2023 för att därefter återgå till fyraårsperioder.

Risker
Förståelse för begreppen olyckor och risker är central för att lyckas nå MRF:s vision
och målen i lagen om skydd mot olyckor. Dessa begrepp är i sig komplexa och kan
ha olika innebörd beroende på vem som definierar dem. En tydlig definition av
begreppen är därför viktig i en organisation vars syfte grundar sig på att arbeta mot
ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.
I första hand avses trygghet och säkerhet för oönskade händelser i form av olyckor.
Med trygghet avser vi minimerad upplevd risk (rädsla) och med säkerhet minimerad
verklig risk.
I propositionen till LSO definieras begreppet olyckshändelse som en plötsligt inträffad
händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser oavsett om
orsaken beror på människors handlande, underlåtenhet att handla eller om
handlandet varit avsiktligt eller inte.
För begreppet risk finns flera variationer av definitioner men de skiljer sig inte
avsevärt åt. Kärnan i definitionerna av handlar om en sammanvägning av sannolikheten för
att en händelse ska inträffa och konsekvensen av den inträffade händelsen.
Både begreppen olycka och risk har gemensamt att de syftar på negativa händelser.
Motsatsen till dessa är lycka och chans. Kombineras orden till olycksrisk, innebär det
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alltså sannolikheten för och konsekvensen av en plötslig händelse som har medfört eller kan befaras
medföra skada.
Exempel
Definitionerna av begreppen hjälper oss att förstå hur vi ska arbeta för
att minska olycksriskerna i samhället. Men det finns väldigt många
olika typer av olycksrisker. Sannolikheten för att en stor
kemikalieolycka ska inträffa är relativt liten, men konsekvenserna för
olyckan om den inträffar kan vara väldigt stora. I det fallet är det viktigt
att behålla sannolikheten på en låg nivå, samtidigt som arbete sker i
syfte att lindra konsekvenserna av en sådan händelse.
Andra händelser som sker mer frekvent och alltså har en större
sannolikhet, till exempel trafikolyckor, kan ha stora konsekvenser för
den enskilda individen som drabbas, men mindre konsekvenser för
samhället i stort. I det fallet uppnås störst nytta genom att förhindra att
olyckan inträffar. Även om konsekvenserna av händelsen naturligtvis
måste minimeras om den inträffar.
Platsen där olyckan inträffar påverkar också olycksrisken. Om
trafikolyckan i exemplet ovan inträffar på en vältrafikerad motorväg
ökar sannolikheten för att nya olyckor ska inträffa, vilket i sin tur
innebär att konsekvensen av olyckan också ökar. Ser man dessutom till
hela det drabbade sammanhanget och väger in det faktum att personer
som indirekt drabbats av olyckan, när de blir stående i långa köer, gör
att de missar tåget, kommer för sent till jobbet eller inte hinner hämta
barnen på förskolan i tid. Då ökar konsekvenserna av trafikolyckan
ytterligare både för individerna och för samhället. Om
arbetsmiljöriskerna för räddningspersonalen dessutom vägs in i
värderingen, kan man konstatera att olycksrisken för trafikolyckor på
motorvägar är väldigt hög.
Att minska olycksriskerna handlar i huvudsak om två typer av åtgärder:
olycksförebyggande eller skadebegränsande åtgärder. Olycksförebyggande åtgärder minskar
sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Medan skadebegränsande åtgärder
minskar konsekvenserna av en olycka genom att mildra skador och avbryta pågående
olycksförlopp.

Figur 1. Olycksförebyggande och/eller skadebegränsande åtgärder leder till minskad risk
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Lagen om skydd mot olyckor delar upp kommunens ansvar i förebyggande
verksamhet, räddningstjänst och efterföljande åtgärder.

Förebyggande verksamhet

Det förebyggande arbetet handlar om att på olika sätt stödja den enskilde (dvs.
människor, företag, föreningar, myndigheter och organisationer) genom rådgivning,
information och utbildning. Dels genom olycksförebyggande åtgärder, dels genom
skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänst

Begreppet räddningstjänst definieras i lagen som “de räddningsinsatser som staten
eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor
för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.” (LSO 1
kap. 2 §) Syftet med genomförandet av räddningsinsatser är enligt lagen alltså både
olycksförebyggande och skadebegränsande.
Men staten eller kommunens ansvar innefattar inte alla olyckor. Ansvaret gäller
endast om det är motiverat med hänsyn till vissa kriterier. När kriterierna är uppfyllda
ska räddningsinsatsen påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt. Kriterierna finns till för att myndigheten som ansvarar för räddningstjänsten ska
kunna avgöra när den som drabbats av en olycka inte förväntas klara av att hantera
konsekvenserna av olyckan själv. Den ansvariga myndigheten har då en skyldighet att
hjälpa den enskilde.

Efterföljande åtgärder

Räddningsinsatsen ska avslutas när kriterierna enligt 1 kap. 2 § LSO inte längre är
uppfyllda, och den som drabbats återigen förväntas klara av att själv hantera
konsekvenserna av olyckan. Men kommunens ansvar upphör inte för det. I det
fortsatt akuta skedet efter
räddningsinsatsen ska den som drabbats
av olyckan få hjälp och information om
hur denne själv bör fortsätta att själv
mildra konsekvenserna av olyckan.
Dessutom har kommunen ett ansvar att
undersöka orsaken till olyckan,
olycksförloppet och räddningsinsatsens
genomförande. Olycksundersökningen
har ett lärande perspektiv och syftet är
att ta tillvara erfarenheter från olyckor
för att förbättra skyddet mot olyckor
genom både olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Arbetet med skydd mot olyckor är en
ständigt pågående, cyklisk process där
olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder genomförs
för att stödja och hjälpa den enskilde.
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Övergripande
Som grund för innehållet i detta avsnitt finns en grundlig riskanalys som syftar till att
beskriva risker i vårt samhälle samt analysera större och mer ovanliga olyckor som
kan ske. Riskanalysen utgör ett underlag för att bedöma vilka olyckor som skulle
kunna medföra en stor konsekvens i de fall de inträffar. Medelpads
räddningstjänstförbund bevakar kontinuerligt förändringar i riskbilden inom
förbundsområdet och ska kunna anpassa räddningstjänsten förmåga utifrån behovet.
Som underlag till riskanalysen har räddningstjänsten använd sig av framtagna risk –
och sårbarhetsanalyser, RSA, som uppdateras allt eftersom nya risker tillkommer eller
förändras i samhället. Även en tidigare genomförd riskkartläggning5 över
förbundsområdet har använts som underlag för att ta fram större olyckor som kan
inträffa inom området. I denna framgår vilka risk- och skyddsobjekt som finns inom
förbundsområdet samt vilka risker som är förknippade med respektive verksamhet.
Nedan följer ett antal beskrivningar över olika händelsetyper som innehåller
jämförelser mellan MRF och övriga Sverige utifrån de vanligast förekommande
olyckorna som kan föranleda räddningsinsats. Siffrorna är beräknade per 1000
invånare för att kunna vara jämförbara. Värt att notera vid den här typen av
jämförelser är dock att ett mindre antal invånare gör att enstaka händelser kan få
dramatiska effekter i diagram och att det i vissa fall kan vara relevant att även se till
det faktiska antalet händelser.
4.1.1

Stora olyckor och samhällsstörningar

Även om vissa olyckor har mycket låg sannolikhet ska samhället vara förberett för att
kunna hantera ett eventuellt olycksförlopp även för dessa. Genom att undersöka de
verksamheter och risker som finns inom ett geografiskt område kan risker och
sårbarheter för samhället uppdagas och dokumenteras som en risk- och
sårbarhetsanalys. När en risk- och sårbarhetsanalys upprättas finns det två kategorier
som betraktas, stora olyckor och extraordinära händelser. Detta är händelser som
ofta har mycket liten sannolikhet för att inträffa, men orsakar mycket stora
konsekvenser. Eftersom dessa olyckor inträffar väldigt sällan, eller aldrig har inträffat,
finns det ingen statistik att utgå ifrån vad gällande antal insatser räddningstjänsten
utför per år eller per 1000 invånare, därför bedöms riskerna i en riskmatris där
sannolikheten för att en olycka inträffar definieras utifrån en annan skala.

Stora olyckor

De mer sällan förekommande större olyckorna ställer högre krav på
räddningstjänstens förmåga avseende ledning, förmåga till effektiv samverkan,
uthållighet etcetera, jämfört med en mer frekvent förekommande vardagsolycka.
Exempel på olyckor av större omfattning inom förbundsområdet redovisas nedan:
 Olyckor med farliga ämnen
 Olyckor vid farliga anläggningar
 Olyckor med personintensiva transportmedel
 Naturolyckor
 Brand i komplexa objekt
 Dammbrott
 Terrorhandlingar, sabotage och Pågående dödligt våld

Riskkartläggning Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund. En sammanställning av objekt och
insatser inom räddningstjänstförbundet, Räddningstjänsten – 2019-11-06
5
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Samhällsstörningar/extraordinära händelser

En extraordinär händelse definieras som ”en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett
landsting”. Nedan visas en lista över exempel på identifierade extraordinära händelser
som skulle kunna inträffa i Medelpad.







4.1.2

Naturolycka - översvämning
Naturolycka - Skogsbrand
Störning i el- eller fjärrvärmeförsörjningen
Spridning av farligt ämne
Störning i elektroniska kommunikationer
Störning i dricksvattenförsörjning
Större olycka (se ovanstående lista på olyckor av större omfattning)
Olyckor som kan föranleda räddningsinsats

De vanligast förekommande olyckorna som kan föranleda räddningsinsats är
trafikolyckor och bränder. Andra händelser som inte är lika frekventa men som ofta
föranleder räddningsinsats då de inträffar är utsläpp av farliga ämnen, drunkning,
nödställda personer i andra fall, vattenskador, nödställda djur, och olika typer av
naturolyckor.
Räddningsuppdrag i Medelpad 2016-2020
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Figur 3. Antalet räddningsuppdrag i Medelpad 2016–2020 fördelat på olika olyckstyper

De senaste åren har MRF hanterat cirka 2200 larm per år. Cirka 100 av dessa är
förstärkningslarm till annan räddningstjänst, cirka 400–500 är medlyssning på
larmsamtal där övergripande ledning fattar beslut om att inte respondera eller där
beslut fattas om att återkalla alla enheter före ankomst till skadeplats.
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De senaste 10 åren har MRF enligt nationell statistik responderat på mellan 1400 och
1800 händelser per år. 1200-1600 av dessa är uppdrag av räddningstjänstkaraktär.
Nationellt responderar svensk räddningstjänst på mellan 12 och 13 händelser per
1000 invånare och år, ungefär 10 av dessa är uppdrag av räddningstjänstkaraktär. I
faktiska siffror är antalet räddningstjänstuppdrag i Sverige cirka 100 000 per år.
Medelpad följer i stort sett den nationella statistiken med mindre avvikelser vissa år.
Exempelvis responderade MRF på 14 händelser per 1000 invånare under 2016 och
2017. Anledningen till avvikelsen de åren berodde på ett större antal bränder
utomhus, trafikolyckor IVPA samt andra händelser utan risk för skada än andra år.

Alla händelser per 1000 inv.
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Figur 4. Summering av antalet händelser under perioden 2010–2019

Händelserna i Medelpad är relativt jämnt fördelade över året med en återkommande
uppgång under sommarmånaderna då det är skogsbrandsäsong. Statistiken visar
också att de flesta händelserna inträffar på eftermiddagarna tisdag till torsdag.
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Medelantal händelser i Medelpad per månad
2018-2020
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Andel händelser per veckodag 2018-2020
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Figur 5. Figuren består av tre tabeller som visar frekvensen för vilken månad, veckodag samt tidpunkt
där flest olyckor statistiskt sett har inträffat. Det går dock inte att slå ihop de enskilda tabellerna och
konstatera att det sker flest olyckor klockan 15 på torsdagar i juni månad
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Svårt skadade och omkomna på plats vid räddningsinsatser

De tre senaste åren har mellan 500 och 600 personer varit omkomna på plats vid
räddningsinsatser i Sverige. Trenden har dock varit nedåtgående. De olyckor som
orsakar flest antal omkomna är: bränder, trafikolyckor, drunkning och nödställd
person i andra fall.

Andel omkomna på plats vid räddningsinsatser 20182020
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Figur 6. Trafikolyckor utgör nästan hälften av omkomna på plats vid räddningsinsatser. Nödställd
person i andra fall utgör en fjärdedel, och drunkning och bränder utgör tillsammans den sista
fjärdedelen

I Medelpad är det också brand, trafikolycka, drunkning och nödställd person i andra
fall som utgör den största delen av dödsolyckorna när det gäller räddningsinsatser.
MRF responderar däremot på fler typer av händelser som kan ha dödlig utgång.
Dessa kategoriseras i diagrammet nedan för annat uppdrag och innefattar: IVPA,
hjärtstoppslarm, hjälp till polis och hjälp till ambulans.
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Omkomna på plats i Medelpad 2010-2020
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Figur 7. I snitt har drygt 21 personer vid 20 händelser per år omkommit på plats vid händelser som
MRF responderat på sedan 2010. Knappt 10 av dessa har i snitt per år varit vid räddningstjänst och
drygt 11 vid andra uppdrag

Omkomna på plats per händelsetyp i Medelpad
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Figur 8. Kurvorna för brand, drunkning och nödställd person i andra fall följs åt med viss variation från
år till år, medan trafikolycka ligger avsevärt mycket högre. Medelantalet omkomna på plats per år är:
Brand 1,7; drunkning 1,7; trafikolycka 5,1 och nödställd person i andra fall 1,4.

Det är svårt att jämföra olika typer av händelser och personskadorna till följd av
dessa på ett helt rättvist sätt. Statistiken visar att bränder i byggnader och
trafikolyckor är vanligare än drunkning och nödställd person i andra fall. Medan det
är en större andel skadade och omkomna vid de två sistnämnda händelsetyperna.
Dock blir den jämförelsen inte helt rättvis eftersom både brand i byggnad och
trafikolycka har ett mycket bredare spektrum av allvarlighetsgrad än drunkning och
nödställd person i andra fall. I de två sistnämnda larmas räddningstjänsten i princip
bara då det är direkt livsfara för en eller flera människor. Detta gör att antalet
händelser är färre samtidigt som allvarlighetsgraden är högre.
När det gäller trafikolycka har MRF avtal om att utföra sanering vägbana vilket leder
till att räddningstjänsten responderar på många händelser där man redan på förhand
kan avgöra att händelsen inte uppfyller kriterierna för räddningstjänst. Likaså larmas
MRF på röklukt och undersökningsuppdrag som i statistiken typas som brand i
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byggnad men där händelsen oftast inte föranleder räddningsinsats. Med anledning av
detta visar jämförelsen nedan bränder i bostadsmiljö där branden pågått vid
räddningstjänstens ankomst och trafikolyckor där kriterierna för räddningstjänst
bedömts vara uppfyllda vid räddningstjänstens ankomst.

Andel skadade per händelsetyp och vårdbehov i
Sverige 2018-2020
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Figur 9. Brand i byggnad och drunkning är jämförbara förutom andelen omkomna på plats där
diagrammet visar en större andel omkomna vid drunkning. En stor del av de drabbade
avtransporteras till vårdenhet vid trafikolycka, men andelen omkomna på plats är lägre än de
andra händelsetyperna

Antal händelser i MRF per händelsetyp 2018-2020
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Figur 10. Visar det totala antalet händelser inom MRF för de händelsetyper där flest personer
omkommer
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Brand i byggnad
Varje år larmas svensk räddningstjänst till cirka 10 000 brand i byggnad per år. Cirka 6 000 av
bränderna inträffar i bostadsmiljö och vid 2 500 av händelserna pågår branden vid
räddningstjänstens ankomst. Sedan 2013 omkommer cirka 92 personer i Sverige per år

till följd av bränder. En betydande del (drygt 82%) av dessa omkommer i
bostadsbränder.

Döda i bränder per år i sverige 2013-2020
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Figur 11. Antalet döda i bränder per år i bostads- samt andra typer av bränder mellan åren 2013-2020

Förändringar i byggnadskonstruktioner och val av byggnadsmaterial påverkar
brandförloppet, där vi idag bland annat ser ett större inslag av cellplast. Statistik från
brandskyddsföreningen och erfarenheter från inträffade bränder visar att cellplast
bidrar till ett snabbt och kraftigt brandförlopp, vilket innebär stora problem vid
släckinsatser. Denna risk bedöms successivt öka.

Brand i byggnad per 1000 invånare och år 2010-2019
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Figur 12. MRF har sedan 2010 haft relativt många bränder i byggnad per år jämfört med övriga Sverige.
Sedan 2015 har dock MRF närmare följt rikssnittet
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Brand utomhus
Brand utomhus innefattar alla typer av bränder som inte inträffar i byggnader, dvs.
allt från brand i papperskorg till bilbränder och skogsbränder. Mellan 2011 och 2020
har MRF i snitt responderat på cirka 200 bränder utomhus. De vanligaste
händelserna är bränder i fordon, skog och mark och olika typer av avfallskärl.
Även om bilbränder och bränder i olika typer av avfallskärl sällan får konsekvenser
som drabbar samhället i stort, kan den typen av händelse vara tecken på social oro
och på det sättet vara en indikation på något som ger stor påverkan på samhället.
Den vanligaste brandorsaken vid bilbränder är enligt nationell statistik avsiktlig
brand.

Medelantal bränder utomhus per år 2011-2020
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Figur 13. Medelantal bränder utomhus per år under åren 2011–2020 fördelat på vad som brunnit

Gällande bränder i olika typer av avfallskärl har MRF sedan 2011 konsekvent legat
under rikssnittet per 1000 inv.
Vad gäller bränder i personbilar sågs en uppgång i Medelpad av antalet händelser
mellan åren 2015–2018, med en tydlig topp 2017. I vanliga fall inträffar ett 50-tal
bilbränder varje år, men 2017 var den siffran 95. Sedan dess har antalet gått ned och
2020 inträffade 47 bilbränder. Toppen 2017 var utmärkande även jämfört med övriga
Sverige.
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Bränder i personbilar per 1000 inv och år 2011-2020
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Figur 14. Antal bränder i personbilar per 1000 invånare och år mellan åren 2011–2020 i MRF och Sverige

4.3.1

Brand i skog och mark

Skogsbränder har potential att ge stor påverkan på samhället. Detta sågs inte minst
vid branden i Västmanland 2014 och bränderna i Gävleborg, Jämtland, Dalarna och
Västernorrland 2018. Skogsbränder kan pågå under lång tid och vara extremt
resurskrävande, vilket i många fall kan påverka räddningstjänstens förmåga att
genomföra andra räddningsinsatser.
En avgörande skillnad mellan skogsbränder och andra bränder att bränslet för
branden potentiellt har oändlig utsträckning. En annan skillnad är att syresättning i
princip aldrig är begränsande för förbränningsprocessen. De styrande faktorerna är
istället bränslets struktur, dess fukthalt, topografin och det momentana vädret, främst
vinden.
2014 inträffade Sveriges hittills största enskilda skogsbrand i Västmanland med 13
800 hektar drabbad skog. Sommaren 2018 drabbades Sverige av flera stora och
svårsläckta bränder. De största bränderna fanns i Gävleborg, Jämtland, Dalarna och
Västernorrland. Sammanlagt omfattade bränderna 25 000 hektar skogsmark: 2 500
hektar i Dalarna, 8 500 hektar i Gävleborg, 500 hektar i Västernorrland och 8 500
hektar i Jämtland, vilket var de stora brandområdena. Ytterligare 5 000 hektar
omfattade alla småbränder sammanräknade.
Lösningen för att släcka stora skogsbränder är att släcka dem medan de är små. Det
låter paradoxalt, men det är endast då mänskliga resurser kan ha en rimlig förmåga att
lyckas släcka.
Vid stora skogsbränder sträcker sig räddningstjänstens förmåga till att försöka
begränsa spridningen. Om det lyckas eller inte och om den stora branden släcks är
helt och hållet upp till vädrets makter.
En av de stora skogsbränderna härjade i juli 2018 söder om Sveg i Härjedalen,
Jämtlands län. Det branddrabbade området var mer än 5000 hektar stort och
branden beräknades sprida sig till Svegs tätort på morgonen fredagen den 20:e juli.
På kvällen onsdagen den 18:e juli föll som tur var ett lätt regn över brandplatsen.
Regnet hade inte funnits med i några säkra väderprognoser, men de få millimeter
regn som föll beräknades motsvara 58 000 vattenbombplan. Det regnet medförde att
brandens intensitet minskade så att förutsättningarna att begränsa brandspridningen
ökade.
Sidan 21 av 72

Medelpads Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram

Statistiskt uppträder skogsbränder ”stötigt”. Detta beror såklart på att de
vädermässiga förutsättningarna under skogsbrandsäsongen skiljer sig från år till år.
Det är dock fullständigt klarlagt att klimatförändringarna gör att det oftare uppstår
extremväder och att vi under kommande tid frekvent kommer att se höga
brandriskvärden.

Brand i skog och mark per 1000 invånare och år
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Figur 15. Antalet bränder i skog och mark per 1000 invånare och år mellan åren 2010–2019

I Medelpad inträffade, liksom i övriga Sverige, många skogsbränder under 2014 och
2018, men 2017 var faktiskt det år som flest skogsbränder inträffade i Medelpad
under denna 10-årsperiod. Detta visar på att de lokala förutsättningarna och riskerna
kan variera jämfört med övriga Sverige.
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Trafikolycka
Trafikolycka är den vanligast förekommande olyckan som kan föranleda
räddningsinsats i Sverige. Nivån nationellt har dessutom ökat från drygt 8000 larm
1998 till över 20 000 de senaste åren.
Vid de 16 850 trafikolyckor som svensk räddningstjänst responderade på 2020
skadades 10 229 personer. 75% av dessa personer avtransporterades till vårdenhet
och 1,8% omkom på plats. Resterande 23% blev endast omhändertagna på plats av
räddningstjänst eller ambulans.
Medelpad följer i stort sett den nationella statistiken. Utmärkande är åren 2014 och
2017 då MRF hade en högre andel än riket. Det ät oklart vad orsaken till dessa
toppar är, men det är anmärkningsvärt att de sammanfaller med en hög andel skogoch markbränder samma år. Kanske är det så att varma somrar även orsakar fler
trafikolyckor.

Trafikolyckor per 1000 invånare och år 2010-2019
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Figur 16. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare och år mellan åren 2010–2019

Samtidigt som antalet trafikolyckor ökar så minskar antalet omkomna i trafiken.
Preliminära siffror från Trafikverket visar att antalet omkomna var 192 under 2021.
Om siffran inte ökar nämnvärt innan statistiken fastställts så skulle det vara första
gången som antalet omkomna understiger 200.
Ökningen av antalet trafikolyckor beror naturligtvis till viss del på en ökad mängd
trafik. Men samtidigt vittnar SOS Alarm om en attitydförändring kring vad
medborgarna förväntar sig av samhället. Maria Khorsand, vd för SOS Alarm, säger i
den debattartikel i DN i februari 2022 att ”Tröskeln för vad som anses vara ett
nödläge har sänkts”.
I linje med detta ser även MRF att andelen händelser där kriterierna för
räddningstjänst bedöms vara uppfyllda vid framkomst har minskat med cirka 14
procentenheter de tre senaste åren. Anledningen till detta kan också vara att
bedömning av kriterierna vid framkomst har förändrats inom organisationen över
tid.
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Andel insatser då kriterier för räddningstjänst är
uppfyllda vid trafikolycka inom MRF 2018-2020
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Figur 17. Figuren visar till vilken procent kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda vid
trafikolyckor i Medelpad. Det går att utläsa att vid cirka hälften av trafikolyckorna uppfylls
kriterierna för att bedriva räddningstjänst.
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Olyckor med farliga ämnen
Medelpad är ett område med många industrier som hanterar farliga ämnen. Många av
dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter enligt lagen om skydd
mot olyckor. Ett flertal av de större industrierna omfattas även av
Sevesolagstiftningen. I Sundsvallsområdet ligger många av dessa verksamheter i
anknytning till varandra men de finns även på fler platser runt om i förbundet.
Dessutom transporteras en stor del farligt gods genom Medelpad på de stora
transportleder som löper genom förbundet.
Stora olyckor med farliga ämnen inträffar relativt sällan men kan få stora
konsekvenser för människor, miljö och samhälle när de inträffar. Med anledning av
samhällsutvecklingen och den generella hotbilden gällande terrorism kan
antagonistiska handlingar med farliga ämnen inte heller uteslutas.
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Figur 18. För utsläpp av farligt ämne så ligger MRF över rikssnittet under de senaste 10 åren. Dock
ligger siffrorna närmare varandra mellan 2016–2019. Värt att notera är också skalan på diagrammet

Kategorin utsläpp farligt ämne innehåller två underkategorier: Begränsat utsläpp av
drivmedel eller olja och andra utsläpp av farligt ämne.
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Figur 19. 78,7% av händelserna med utsläpp av farligt ämne de senaste 3 åren har varit begränsade
läckage av drivmedel/olja. 39,7% av händelserna totalt sett (blå staplar) bedöms ha uppfyllt kriterierna
för räddningstjänst vid framkomst
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Naturolycka
Klimatförändringar ändrar förutsättningarna för naturolyckor. Det handlar om
riskökningar som redan har förändrats, de som sker under de närmaste decennierna
och om riskökningar som kommer på längre sikt.
Frekvensen av naturolyckor har redan ökat. Hur allvarliga de blir i framtiden beror av
hur samhället hinner anpassas till nya klimatförutsättningar och hur omfattande
klimatförändringarna blir i slutändan.
Vi behöver dock vara beredda på att extrema vädersituationer kan utvecklas till att bli
allvarliga och ibland farliga med omfattande egendomsskador, skador på miljön samt
även att människoliv kan riskeras. Jämför med händelserna i Tyskland sommaren
2021 där drygt 150 personer omkom i samband med några dygn med mycket kraftiga
regn. Vid dessa händelser utvecklades bland annat mindre vattendrag till floder som
inte fick plats i sin normala fåra.
Nedbördsmässigt kan regnen i Tyskland sommaren 2021 jämföras med regnen över
Sundsvall i samband med översvämningarna 2001. I Sundsvall kom då först ett
skyfall om 140 mm under ett dygn och därefter ytterligare 160 mm under en dryg
veckas period. Enligt medieuppgifter kom liknande regnmängder i Tyskland, men i
omvänd ordning. Det kraftiga skyfallet under ett dygn kom då på redan
vattenmättade marker, vilket givetvis gav mer dramatiska effekter.
Även Gävle drabbades av ett skyfall sommaren 2021. Skyfallet var så kraftigt att i vårt
historiska klimat hade dygnsnederbörden klassats som en 1000-års händelse.
Noterbart är att de största riskerna vid plötsliga och intensiva skyfall är vid våra
mindre vattendrag samt vid olika typer av dagvattensystem, alltså initialt inte vid våra
stora älvar. Älvarnas flöden påverkas mer av total nederbörd under en längre
tidsperiod.
Risken för att få uppleva nya extremvädersrekord under kommande decennier är
påtaglig, med följdkonsekvenser som vi inte tidigare har upplevt.

Antal naturolyckor i Sverige 1998-2020
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Figur 20. De stora variationerna från år till år är i det här fallet helt beroende av vädret. Extremt väder
orsakar skador och olyckor som föranleder räddningsinsatser. Klimatförändringarna gör att frekvensen
av extremt väder ökar.
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I statistikgruppen naturolyckor innefattas: Stormskada, översvämning av vattendrag,
översvämning av dagvatten- eller avloppsystem, ras, skred eller slamström och annan
naturolycka.
Topparna i diagrammet ovan beror på stormar som inträffat under respektive år:
1999 – Århundradets storm
2005 – Gudrun
2007 – Per
2011 – Första advent-stormen och Dagmar
2013 – Simone, Hilde, Sven och Ivar
2015 – Freja, Gorm och Helga.

Naturolyckor per 1000 invånare och år 2010-2019
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Figur 21. Figur 12: Även om Medelpad under dessa år har drabbats av stormar så har det inte föranlett
räddningsinsatser i samma omfattning som i andra delar av Sverige. Notera skalan.
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Drunkning
Nationellt har det totala antalet räddningsinsatser mot drunkning mellan åren 1998
och 2020 i snitt legat på 483 händelser per år. Sedan 2012 syns en ökning av antalet
händelser och sedan 2016 har antalet legat över medelantalet.

Antal räddningsinsatser vid drunkning totalt i
Sverige per år 1998-2020
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Figur 22. Antal räddningsinsatser vid drunkning totalt i Sverige per år 1998–2020

MRF responderar på cirka 10 drunkningslarm per år. Det är ingen större skillnad
jämfört med övriga Sverige sett till antal händelser per 1000 invånare.

Drunkning per 1000 invånare och år 2010-2019
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Figur 23. Notera att skalan endast sträcker sig till 0,12. Detta gör att enstaka händelser får stor
påverkan på grafen och trender är svåra att utläsa.

Nationell statistik för 2020 visar att en stor andel av de människor som skadades eller
omkom på grund av drunkning helt saknade flythjälpmedel.
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Antal skadade vid drunkningsolyckor per
vårdbehov och flythjälpmedel 2020
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Figur 24. Av de personer som var i behov av vård på vårdenhet eller av de som omkom vid
drunkningsolyckorna
2020 hade en väldigt stor andel (82%) inget flythjälpmedel alls. Endast 5% av de omkomna på plats
hade flytväst eller motsvarande
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Värdering
Statistiken visar att MRF ganska väl följer snittet i riket inom de flesta händelsetyper.
Inte heller i jämförelse med andra liknande räddningstjänster är statistiken särskilt
avvikande. MRF bedömer därför att man har en väl avvägd förmåga för att hantera
de flesta händelser. Det finns även en väl anpassad ledningsorganisation som ger
förutsättningar för att kunna hantera händelserna. Ledningsorganisationen har blivit
starkare i och med Räddsam Y och planeras att bli ännu starkare och robustare i
samarbetet med Räddningsregion Mittnorrland.
Riskbilden i Medelpads Räddningstjänstförbund är starkt kopplad till den tunga
industrin. En händelse på någon av de större industrierna har potential att bli en
allvarlig olycka, även om sannolikheten för händelsen bedöms som låg.
Infrastrukturen med flera Europavägar, järnväg, flygplats och hamnar innebär att det
finns en ökad sannolikhet för olyckor i samband med dessa. De många industrierna
innebär även att transporter av farligt gods till och från dessa är vanliga och det
bedöms finnas en förhöjd sannolikhet för olycka med farligt gods framförallt längs
trafiklederna och på rangerbangårdar. Detta är dock inget som syns i statistiken, men
det är rimligt att tro att industrierna bidrar till fler transporter av farligt gods än i
normalfallet. MRF bedömer att man är väl förberedd för dessa större olyckor som
kan inträffa både med farligt gods och på industrierna. Både ledningsorganisation
och den operativa förmågan är idag anpassad för att kunna avhjälpa händelser inom
dessa områden.
De flesta händelser sker i anslutning till tätorterna. Det är även där brandstationerna
finns lokaliserade och en stor del av befolkningen inom Medelpad nås inom 30
minuter. Glesbygdsområdena har förstärkts med frivilliga i form av Förstärkt
medmänniska som har förbättrat möjligheterna att göra en snabb insats, trots att
körtiderna ibland är långa.
I den geografiska riskbilden är den stora andelen skog dominerande och med
förändrat klimat är det sannolikt att större skogsbränder kommer att bli vanligare.
Detta speglas även i insatsstatistiken då de torra somrarna visar att MRF har en högre
andel händelser relaterat till skogsbrand än medelvärdet i riket. Förändrat klimat kan
även innebära andra naturolyckor i området, inte minst kopplat till de stora
vattendragen. Detta är något som MRF har förberett sig på där både utrustning och
kompetens har utökats och förändrats för att ta höjd för den förändrade riskbilden.
Befolkningen inom MRF blir allt äldre och ökningen sker i en hög takt. Detta kan
troligen öka sannolikheten för allvarliga olyckor i hemmet då allt fler äldre spås
komma att bo kvar längre i sina bostäder. Här bedömer MRF att man behöver öka
sina insatser genom information, rådgivning och utbildning för att bidra till att öka
samhällets förmåga att stärka brandskyddet för riskutsatta grupper.
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Mål
I LSO anges nationella mål och syfte med den verksamhet som ska bedrivas enligt
lagen:
1 kap. 1 §:
Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd
mot olyckor.
1 kap 3 §:
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
1 kap. 3 a §:
Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras
och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt
förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid
att förhindra människors död och andra allvarliga skador.
Styrande dokument
Medelpads Räddningstjänstförbund har tre övergripande styrdokument:




Förbundsordningen beskriver grundläggande regler för
räddningstjänstförbundets verksamhet.
Reglementet tydliggör förbundsdirektionens roll.
Ägaruppdraget tydliggör vad som är förbundets uppgifter enligt gällande
lagstiftning och vilka särskilda inriktningar som ska gälla.

Räddningstjänstförbundets övergripande mål
Ägaruppdraget skrivs för varje mandatperiod och specificerar de uppdrag som
ägarkommunerna vill att Medelpads räddningstjänstförbund ska fokusera på.
MRF:s vision är: Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.
MRF:s ambition är att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster. Genom
tillägget i visionen tydliggörs vikten av MRF:s bidrag till social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet i linje med de 17 globala målen i Agenda 2030.
Målbilden för MRF:s uppdrag enligt LSO är genom olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder att:




Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en olycka.
De totala kostnaderna för olyckor ska minimeras.
Ingen olycka ska ge negativ påverkan på miljön.
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Den förebyggande verksamheten ska arbeta för att hela
samhället ska ha ett gott skydd mot olyckor
6.3.1

Beskrivning av målet

Den förebyggande verksamheten ska arbeta för att olyckor inte uppstår, men i de fall
där de uppstår är målet att konsekvenserna ska bli så små som möjligt. Det högst
prioriterade målet är att människor inte ska avlida eller skadas allvarligt i olyckor.
MRF ska även arbeta för att minska övriga skadliga konsekvenser som orsakas av
olyckor. För att detta ska kunna bli möjligt behöver den förebyggande verksamheten
arbeta med flera olika typer av insatser i samhället, samtidigt.
För att hela samhället ska ha ett gott skydd mot olyckor så är ett prioriterat område
att aktivt arbeta för att stärka brandskyddet hos särskilt riskutsatta grupper. Om det
ska lyckas behövs en tydlig samverkan med andra kommunala förvaltningar,
föreningsliv och andra organisationer.
Räddningstjänsten behöver arbeta med informations- och utbildningsinsatser. Detta
för att individer och organisationer ska öka sina kunskaper gällande hur de själva
förebygger olyckor och hur de kan agera för att minska konsekvenserna av dem.
I samhällsbyggnadsprocessen ska räddningstjänsten vara delaktig för att bevaka att
det finns möjlighet till utrymning, att skydd för brands uppkomst finns, att
brandspridning inom och mellan byggnader begränsas samt att vår och den enskildes
möjlighet till skadeavhjälpande insatser vid byggnader är god. Räddningstjänsten
bevakar även att byggnader uppförs på platser som inte är utsatta för stora risker,
exempelvis CBRNE risker eller översvämningsrisker. Allt det behövs för att
minimera konsekvenser för människor, miljö och egendom.
Tillsyn är ett viktigt verktyg för att förbättra skyddet i samhället. Vid tillsynen
kommer det att kontrolleras och vid behov ställas krav på att brandskyddet håller en
skälig nivå.
6.3.2

Vilket resultat ska uppnås

Räddningstjänsten har identifierat ett antal områden som är extra viktiga att beakta
och arbeta för att förbättring sker i arbetet för ökat skydd för olyckor. Det här gäller
såväl i tillsynsarbetet som i allt förebyggande arbete.

Det ska finnas goda möjligheter till utrymning.

Med det menas god tillgång till utrymningsvägar med även möjlighet till varseblivning
genom att det exempelvis finns fungerande brandvarnare. Individer måste även ha
möjlighet till att kunna reagera och förflytta sig för att utrymning ska kunna ske.

Det ska finnas ett gott skydd mot att brand uppstår och i de fall där den har
uppstått ska konsekvenserna av den inom och mellan byggnader minimeras.
För att detta ska kunna uppnås måste bland annat det systematiska
brandskyddsarbetet fungera, men även det byggnadstekniska brandskyddet måste
vara väl anpassat och fungerande.

Det ska finnas goda förutsättningar för både den enskilde och
räddningstjänsten att kunna göra en skadeavhjälpande insats om en olycka
har uppstått.
Exempelvis bör den enskilde inneha och ha kunskap om hur man använder en
handbrandsläckare eller en brandfilt.
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Ägare och nyttjanderättshavare behöver exempelvis behöver skapa förutsättningar
för räddningstjänsten att ställa upp ett höjdfordon utan att ytan blockeras av snö eller
träd.
Genom till exempel tillsyn, riktade besök, utbildning och informationsinsatser ska
MRF:s förebyggande arbete i alla delar syfta till att förbättra de här områdena, vilka
nedan är beskrivna som indikatorer. I tillägg ska vi arbeta för att förebygga andra
olyckor än bränder.
6.3.3








Indikatorer:

Möjligheten till utrymning ska öka
Skyddet mot uppkomst av brand ska öka
Skyddet mot brandspridning inom och mellan byggnader ska öka
Den enskildes möjlighet till skadeavhjälpande insatser ska öka
Räddningstjänstens förutsättningar för skadeavhjälpande insats ska öka
genom att ägare och nyttjanderättshavare skapar goda förutsättningar för
detta
Skyddet mot andra olyckor än brand ska öka

6.3.4

Koppling till agenda 2030

6.3.5

Verksamhetsplan

Förvaltningen beslutar om årlig verksamhetsplan kopplat till målet.
Räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats skapar
trygghet och alla räddningsinsatser genomförs på ett
professionellt sätt.
6.4.1

Beskrivning av målet

Det nationella målet för räddningstjänst är bra och fångar upp det viktigaste om vad
som skapar bra räddningsinsatser. MRF:s verksamhetsmål tar vid efter det nationella
målet och syftar till att beskriva på vilket sätt det ska uppnås.
6.4.2

Vilket resultat är det som ska uppnås

De nationella målen för räddningstjänst ställer krav på snabbhet och effektivitet vid
planeringen och organiseringen av räddningsinsatser. Dessa faktorer är ytterst
centrala vid genomförandet av räddningsinsatser och tillsammans med tidig upptäckt,
allmänhetens agerande och objektets inbyggda skydd (exempelvis mitträcken på väg,
fungerande brandcellsgränser osv.) utgör de framgångsfaktorer för lyckade
räddningsinsatser.

Godtagbar tid

Tidsfaktorn är central vid genomförandet av räddningsinsatser. I LSO tydliggörs
detta dels genom de nationella målen, dels genom att ett av kriterierna för
räddningstjänst är behovet av ett snabbt ingripande. Vad som kan anses vara
godtagbar tid skiljer sig från fall till fall. Behovet av ett snabbt ingripande är relativt i
förhållande till hur snabbt den enskilde själv kan utföra en åtgärd eller hur snabbt
någon annan kan anlitas för att hantera händelsen. Eftersom det är svårt att på
förhand definiera godtagbar tid och snabbt ingripande arbetar MRF ständigt med att
Sidan 33 av 72

Medelpads Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram

hitta nya metoder, rutiner och arbetssätt för att korta ner responstid och insatstid.
Detta görs bland annat genom att förstärkt medmänniska och FIP. Mer om dessa
finns att läsa under förmåga att genomföra räddningsinsatser. MRF ska också arbeta
aktivt för att hitta alternativa lösningar vid varje enskilt tillfälle då en olycka skett i ett
område där räddningstjänstens responstid förväntas bli lång.

Effektivitet

Effektivitet definieras ofta som måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning och
mäts över en viss tid. Att planera så att räddningsinsatser kan genomföras på ett
effektivt sätt innebär dels att följa utvecklingen av effektiva metoder och att utveckla
effektiva metoder, men det innebär också att följa och utveckla effektiva arbetssätt
och system. Att förenkla genomförandet, att tydliggöra förväntningar, att öka flödet
av information genom att identifiera flaskhalsarna osv. Att öka effektiviteten vid
genomförandet av räddningsinsatser innebär också att samordna mellan
räddningstjänst och förebyggande och att allt detta görs ur ett medborgarperspektiv.
6.4.3













Indikatorer

Räddningsinsatser ska genomföras så att kommunens skyldigheter för
räddningstjänst enl. LSO uppfylls.
Närmaste styrka ska alltid klara anspänningstiden vid larm.
Räddningstjänsten ska skapa förutsättningar för sjukvården att klara den så
kallade gyllene timmen.
Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen ska inga ytterligare
människor skadas och redan uppkomna skador på drabbade personer ska inte
förvärras.
I samband med en olycka ska behovet av information till drabbade eller
indirekt drabbade personer tillgodoses på ett för händelsetypen lämpligt och
professionellt sätt.
Skadepåverkan på egendom ska avbrytas och/eller begränsas på ett sådant
sätt att arbetet med restvärde och sanering underlättas och om möjligt kan
undvikas. Därtill ska även skyldigheter om olycksundersökning och
kriminalteknisk undersökning beaktas.
Vid olyckor på eller vid kommunikationsleder ska framkomligheten, så snart
riskbedömningen tillåter det, återupprättas.
Räddningstjänstens åtgärder ska leda till så lite negativ miljöpåverkan som
möjligt.
Räddningstjänsten ska vid varje enskild insats identifiera hjälpbehovet för att
skapa mervärde för den drabbade.

6.4.4

Koppling till agenda 2030

6.4.5

Verksamhetsplan

Förvaltningen beslutar om årlig verksamhetsplan kopplat till målet.
Arbetssätt och uppföljning
Arbetet med att följa upp handlingsprogrammets mål konkretiseras genom att bryta
ner målen i årliga verksamhetsplaner som ska genomsyra hela organisationen.
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Verksamhetsplanerna följs upp årsvis och på det sättet följs även arbetet med att nå
handlingsprogrammets mål upp årsvis. Uppföljning sker främst genom indikatorerna.
Årsuppföljningen följer organisationens arbetssätt med styrdokument och
uppföljning av dem.
Handlingsprogrammet i sin helhet följs upp under 2023. MRF:s ambition är fortsatt
att anta handlingsprogrammet på fyra, ett år förskjutet från mandatperioden, efter år
2023.
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Förebyggande – förmåga och verksamhet
Inom MRF är det den förebyggande avdelningen som samordnar förbundets
förebyggande verksamhet, men övriga avdelningar är också delaktiga. Den
förebyggande avdelningen är uppdelad i tre enheter: Kris- och säkerhet, Tillsyn och
tillstånd samt Trygghet och utbildning.
Merparten av de som arbetar inom den förebyggande avdelningen har så kallade
kombitjänster där ungefär halva arbetstiden läggs inom den förebyggande
avdelningens arbete och resterande tid läggs inom räddningsavdelningen. Här finns
både kombibefäl och kombibrandmän. Detta kapitel beskriver endast den
förebyggande avdelningens organisation och verksamhet kopplat till den verksamhet
som bedrivs enligt LSO. MRF bedriver ett brett förebyggande arbete där både
personal som tillhör utryckningsstyrkorna och personal inom den förebyggande
avdelningen har viktiga roller och arbetar tillsammans.
Tillsyn
MRF ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor.
Tillsyn sker gentemot den enskildes, dvs. fastighetsägares och nyttjanderättshavares,
skyldigheter enligt LSO (2 kap. 2 och 4 §§). Syftet med tillsynen är att verka för ett
skäligt skydd mot olyckor inom förbundets område. För varje år fastställs
planeringen av tillsynsverksamheten genom en tillsynsplan som beslutas av
förbundsdirektionen. Planeringen kommer från och med 1 juli 2022 att utgå ifrån
MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och
utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor6.
I föreskriften anges att tillsyn ska prioriteras vid byggnader och anläggningar som
omfattas av ett eller flera av följande kriterier och där tillsyn bedöms vara en effektiv
förebyggande åtgärd.
1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög.
2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och hälsa.
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning
på samhället.
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön.
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden.
Föreskriften anger även för vilka typer av byggnader och anläggningar som risken för
brand generellt är stor, för dessa ska det finnas en planering för tillsynen. Utöver de
byggnader och anläggningar som omfattas av föreskriften ska förbundet utifrån sin
kunskap om lokala förhållanden även identifiera och ha en planering för tillsynen av
andra byggnader och anläggningar där tillsyn ska genomföras. Planeringen fastställs
av förbundsdirektionen i tillsynsplanen.
Förbundsdirektionen fastställer årligen taxa för tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO. Taxorna
redovisas på förbundets hemsida. För tillsyn av farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 §
LSO får ingen avgift tas ut.
7.1.1

Kompetens för tillsyn

Inom MRF ska tillsynsförättare minst ha genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn och
annan olycksförebyggande verksamhet A” eller motsvarande för att utföra tillsyn. I
6

Fram till och med 2022-07-01 fastställs tillsynsplan enligt tidigare beslutade riktlinjer.
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övrigt ska en bedömning ske utifrån ärendets komplexitet och handläggarens
kompetens. Mer information om kompetens finns även i tillsynsplanen. Enligt
fastställd delegationsordning framgår det vem som får utföra tillsyn.
Stöd till den enskilde
MRF har ett ansvar att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
LSO. I begreppet underlätta ingår information och rådgivning, men även utbildning.
Generell information och rådgivning kan bland annat ske genom telefonrådgivning,
riktade insatser, hemsidan, anslag, sociala medier och mässor. Dessutom försöker
MRF att närvara vid större evenemang i ägarkommunerna för att sprida information
och svara på frågor.
Riktad informationsverksamhet sker till prioriterade målgrupper såsom boende i
glesbygd, utsatta samhällsgrupper samt barn och ungdomar.
MRF bedriver en utbildningsverksamhet i syfte att stödja den enskilda organisationen
att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. Prioriterade områden är vård, omsorg, skola
och verksamhet där konsekvenserna i händelse av brand kan bli omfattande.
Rengöring och brandskyddskontroll
Hanteringen av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO
regleras i avtal mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och den
skorstensfejarmästare som förestår respektive sotningsdistrikt. Sotningsdistrikten
drivs i entreprenadform. I förbundet finns fyra distrikt som är fördelade på tre
entreprenörer.
Den enskilde har även möjlighet att ansöka om att få rengöra sin anläggning själv
genom så kallad egensotning. Detta om man själv har den kompetens som krävs
enligt de riktlinjer för egensotning som förbundsdirektionen beslutat om.
Sotningsfristerna, det vill säga bestämmelse om den längsta tiden mellan respektive
sotningstillfälle, är fastställd av förbundsdirektionen. Sotningsfristerna
överensstämmer till största delen med Myndigheten för samhällsskydds föreskrifter
och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Justering har skett utifrån de klimatförhållanden som råder inom förbundets
område. Fristerna för brandskyddskontroll är fastställda av samma föreskrift.
Taxorna för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerade och revideras årligen
med det så kallade sotningsindexet som meddelas av SKR. Avgifterna skiljer sig åt
mellan de olika distrikten på grund av deras olika förutsättningar i avstånd mellan
bebyggelsen. Taxorna återfinns på förbundets hemsida.
Det finns cirka 35 000 förbränningsanordningar inom förbundet. En trend är att allt
fler väljer att byta ut ved- eller pelletseldade uppvärmningsanordningar mot andra
uppvärmningsanordningar och totalt sett minskar det totala antalet anläggningar
något från år till år.
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Övriga förebyggande åtgärder
7.4.1

Lag om brandfarliga och explosiva varor

MRF har enligt förbundsordningen ansvaret för tillståndsprövning, tillsyn och
godkännande av föreståndare enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. Att de brandfarliga och explosiva varorna hanteras på ett korrekt sätt är ett
viktigt led i det förebyggande arbetet.
7.4.2

Lag om Sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till
dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU genom förordning
2019/1148. I Sverige har detta implementerats lagen (2014:799) och förordningen
(2014:880) om sprängämnesprekursorer. Räddningstjänstförbundet har enligt
förbundsordningen uppdraget att genomföra tillsyn enligt lagen.
7.4.3

Krisberedskap och civilt försvar

MRF har genom avtal med ägarkommunerna en enhet som arbetar för samordning
av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Enheten ska bland
annat tillsammans med kommunerna driva utveckling inom områdena, bistå med
projektledning för framtagandet av kommunövergripande planer och analyser samt
bistå som sakkunniga och utbildning inom områdena.
7.4.4

Remisshantering

Förbundet är remissinstans åt följande myndigheter:
 Polismyndigheten
Gällande tillstånd för offentlig tillställning, allmän sammankomst och
begagnade av offentlig plats enligt ordningslagen
Räddningstjänsten bistår även med spridningsutlåtanden.
 Kommunernas alkoholenheter
Gällande brandskyddet i samband med ansökan om alkoholtillstånd
 Kommunernas enheter för hantering av PBL
Gällande arbetet med översikts- och detaljplaner där MRF till exempel
bevakar ärenden gällande placering av brandposter, framkomlighet för
räddningstjänstfordon och riskhänsyn vid verksamhetsetableringar.
I byggprocessen ligger fokus främst på uppfyllande av Boverkets byggregler,
kap 5.
 Miljöprocesser, kommunerna samt Länsstyrelsen
Gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
7.4.5

Agenda 2030 och ägaruppdraget

Ägaruppdraget ger MRF ett bredare uppdrag än det som förbundsordningen
specificerar, man vill att MRF är med och bidrar till uppfyllelse av de globala målen i
Agenda 2030. MRF ska använda sitt förtroende som organisation för att utveckla
arbetet med hållbarhet kopplat till agendan. Förbundet ska bland annat arbeta med
att underlätta för lika sociala livsvillkor, driva trygghetsarbete, genomföra arbete
inom integration samt bedriva utbildningar och seminarier inom sina
kompetensområden.
Till stor del beskrivs detta i målet En aktiv roll i arbetet med social hållbarhet som
återfinns i styrdokumentet Mål och resursplan som finns parallellt med
handlingsprogrammet.
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Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
Övergripande beskrivning
Varje år larmas Medelpads Räddningstjänstförbund till drygt 2000 händelser. Cirka
70–80% av dessa är räddningstjänstuppdrag inom det egna området, vilket innebär
att en del av de händelser räddningstjänsten åker på antingen är förstärkning till
annan räddningstjänst eller andra uppdrag.
Bredden av händelsetyper räddningstjänsten larmas till är stor och förmågan som
krävs för att hantera händelserna varierar naturligtvis beroende på typ av händelse.
Oberoende av vilken typ av händelse som inträffat finns vissa förutsättningar som är
särskilt viktiga att beskriva eftersom de har direkt påverkan på förmågan att
genomföra räddningsinsatser. Dessa förutsättningar är:








Tillgång till egna resurser
Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner
Alarmering av räddningsorganet
Brandvattenförsörjning
Snabbhet (responstid, förstärkt medmänniska och FIP)
Samverkan med andra aktörer
Varning och information till allmänheten.

För att på en rimlig nivå kunna beskriva förmågan räddningstjänsten har att bedriva
räddningsinsatser vid olika typer av händelser har händelsetyperna i första hand
begränsats till de uppdrag som enligt LSO är att betrakta som räddningstjänst. Vidare
har riskanalysen legat till grund för ett urval av händelsetyper som bedöms vara
särskilt viktiga då olycksrisken för dessa är hög. Dessa får därför utgöra ett riktmärke
för hur MRF:s förmåga ska dimensioneras. Händelsetyperna är:







Brand i byggnad
Brand utomhus
Trafikolycka
Olycka med farliga ämnen
Naturolycka
Drunkning
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Tillgång till egna resurser

Den förmåga Medelpads räddningstjänstförbund har att utföra räddningsinsatser
grundar sig på den personella beredskapen och dess kompetens, beredskapens
geografiska spridning samt de fordon och materiel som personalen förfogar över.
Specialutrustning beskrivs närmare under förmågan för respektive händelsetyp.

Figur 25. Figuren visar en översikt på MRF:s bemanning av operativa roller. Totalt är 57 personer i
ständig beredskap för att snabbt kunna genomföra räddningsinsatser i förbundet

Figur 26. MRF:s geografiska område med markerade brandstationer

8.1.2

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner

Den 1:a juni 2021 inleddes ett nytt samarbete mellan räddningstjänsterna i
Västernorrland som kallas Räddsam Y. Räddsam Y är ett gemensamt
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räddningsledningssystem som innefattar funktionerna räddningschef i beredskap
(RCB), inre befäl (IB), och regional insatsledare (RIL). Utöver detta infördes även en
beredskap för inre befäl (IB2) för att kunna avlasta inre befäl i händelse av en hög
belastning på räddningscentralen.
Den övergripande ledningen inom Räddsam Y förfogar över Västernorrlands
samlade resurser för kommunal räddningstjänst, vilket i praktiken innebär att länets
resurser kan samnyttjas på ett enklare och snabbare sätt.

Figur 27. Översiktsbild över de olika domänerna övergripande ledning och
ledning av insats inom Räddsam Y

Utöver samarbetet i Västernorrland finns avtal om gränslös samverkan med
resterande angränsande räddningstjänster (Norrhälsinge räddningstjänst, Ljusdal
räddningstjänst och Jämtlands räddningstjänstförbund). Avtalen innebär att närmaste
räddningsstyrka larmas, att begäran om räddningshjälp förenklas samt att förmågan
att klara av behovet av beredskap i samband med pågående insatser förbättras.
8.1.3

Alarmering av räddningsorganet

SOS alarmering av räddningstjänsten MRF:s larmcentral är SOS Alarm. SOS Alarm
kan alltid nå MRF:s resurser på oberoende larmvägar via stationslarm, radio, direkt
till personsökare eller över ordinarie telefonförbindelser. För att larma Medelpads
räddningstjänstförbund på snabbaste sätt använder SOS en modern teknisk
plattform, DRH (dynamisk resurshantering). Dynamisk resurshantering innebär att
snabbaste enhet med rätt kravställd förmåga larmas utifrån position på kartan.

Allmänhetens alarmering

Räddningstjänsten och andra blåljusorganisationer larmas via 112. För att säkerställa
allmänhetens möjlighet att under telestörningar larma räddningstjänst och andra
blåljusorganisationer, har räddningstjänsten nödtelefoner på brandstationerna Alnö,
Njurunda, Matfors, Stöde, Fränsta, Ånge, Liden och Söråker.
Vid telestörningar vidtas åtgärder enligt särskilda instruktioner. Allmänheten
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kommer vid dessa störningar att få information om hur alarmeringen i det specifika
fallet ska ske.
8.1.4

Brandvattenförsörjning

Vatten är det vanligaste släckmedlet vid räddningsinsatser mot brand. Alltsedan det
allmänna vattenledningsnätet började byggas har samhället därför utrustat
vattenledningsnätet med brandposter för att tillgodose räddningstjänstens behov av
släckvattenförsörjning. I normalfallet ska vatten för brandsläckning kunna erhållas
direkt från brandposter i närheten av brandplatsen. Detta innebär att det behövs ett
stort antal brandposter i samtliga bebyggda områden. Räddningstjänstens krav på
släckvattenkapacitet har då också inneburit att vattenledningsnätet i vissa områden
uppdimensionerats, vilket kan medföra en dålig vattenomsättning och risk för
försämrad vattenkvalitet i ledningsnäten. Ett annat vanligt problem med dagens
vattenledningsnät är att underhållet av många av dagens brandposter är bristfälliga,
vilket medför driftstörningar i samband med räddningsinsatser.
Idag har räddningstjänsten tillgång till flertalet tankfordon med en vattenkapacitet
som i de flesta fall täcker behovet av släckvatten. Räddningstjänsten praktiserar även
ett alternativt system, där antalet brandposter kan minskas och räddningstjänsten
istället använder sina tankfordon för att köra fram och tillbaka till närmaste
brandpost för att fylla på med vatten.
Mittsverige Vatten & Avfall (MSVA) och Tekniska förvaltningen i Ånge kommun
ansvarar för drift och underhåll av brandpostnätet i Medelpad. MRF har tillsammans
med MSVA gått igenom och kontrollerat brandposter samt prioriterat vilka
brandposter som är särskilt viktiga för räddningstjänsten. Därmed har MRF och
MSVA delvis frångått riktlinjer om avstånd mellan brandposter som tidigare varit
tillämpbara genom publikationer utgivna av Svenskt Vatten (tidigare Svenska Vattenoch Avloppsverksföreningen, VAV). Detta är i första hand tillämpbart i tätorter.

Alternativsystem

Vid det alternativa systemet täcks det initiala behovet av släckvatten av den mängd
som räddningstjänsten medför i de bilar som först anländer. Fortsatt
släckvattenförsörjning sker genom att transportera vatten till brandplatsen med
räddningstjänstens tankfordon. Det alternativa systemet ska dimensioneras så att två
av räddningstjänstens tankfordon krävs för en enskild insats. Detta för att inte
räddningstjänstens beredskap för andra larm ska åsidosättas på ett oacceptabelt sätt.
Det alternativa systemet är ofta det enda alternativet vid bränder på landsbygden.
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Responstid

2016 genomfördes en översyn av den operativa verksamheten i MRF. I samband
med detta gjordes analys av räddningstjänstens responstider och täckningsgrad vilka
fortfarande är gällande. Utredning av täckningsgrad för projektet operativ översyn
utgör grund för detta avsnitt. Figuren nedan ger en förklaring av de begrepp som är
relevanta i detta sammanhang.

Figur 28. Visar vad som ingår i begreppet insatstid

I utredningen av täckningsgrad gjordes GIS-analyser gällande i vilken omfattning
befolkningen i Medelpad nås av räddningstjänst inom en viss responstid.
Tabell 1: Responstid och täckningsgrad för befolkningen med nuvarande brandstationsplaceringar.

Responstid

<10 min

<15 min

<20 min

<30 min

Andel av
befolkning

77,65%

89,04%

95,62%

99,20%

Återstående
>30 min
0,80%

Det faktiska antalet återstående personer till vilka räddningstjänsten har en responstid
som överstiger 30 minuter är drygt 800.
Sedan 2016 då dessa analyser gjordes har antalet invånare i hela Medelpad ökat med
knappt 1000 personer vilket innebär att analysernas resultat fortfarande bedöms vara
tillförlitliga. Det är dessutom ett rimligt antagande att täckningsgraden ökat något,
om än marginellt, då den huvudsakliga ökningen av antalet invånare mest troligt skett
i områden där responstiden redan är kort.
Responstiden förväntas dessutom förbättras ytterligare under de kommande åren i
och med att det pågår projekt om att bygga nya brandstationer i både Sundsvall,
Timrå och Liden. Responstiden för dessa stationers nya placeringar analyserades
också 2016.
Tabell 2: Responstid med nya brandstationsplaceringar. Siffrorna visar utfall av nya
brandstationsplaceringar i hela Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.

Responstid
Andel av
befolkning

<10 min

<15 min

<20 min

<30 min

Återstående
>30 min

80,23%

89,65%

95,89%

99,33%

0,67%

Tabellen ovan visar att förflyttning av brandstationerna framförallt kommer öka
andelen befolkning som nås av räddningstjänst inom 10 minuter, vilket är positivt
eftersom det är inom den korta tidsramen en räddningsinsats kan ge störst effekt på
olycksförloppet. En förbättring sker oavsett responstid men förbättringen blir
mindre markant när responstiden ökar.
Inom MRF är anspänningstiden 90 sekunder på heltidsstationerna i Sundsvall och
Timrå. På samtliga RIB-stationer är anspänningstiden 5 minuter. Anspänningstiden
har självklart stor påverkan på responstiden, därför arbetar MRF aktivt med att
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förkorta anspänningstiden i de områden där responstiden är längst. En del av detta
arbete kallas i MRF för förstärkt medmänniska vilket beskrivs vidare under rubriken
8.1.6 nedan, en annan del är införandet av första insatsperson och första insatsbefäl på
RIB-stationerna. Värt att notera är dock att dessa faktorer inte avspeglas i analysen
och tabellerna ovan eller i kartbilden nedan.

FIP

Första insatsperson (FIP) innebär att en person i den ordinarie utryckningsstyrkan
har ständig tillgång till ett mindre räddningsfordon, motsvarande personbil, i sin
beredskap eller jour för att kunna åka direkt till skadeplatsen utan att först passera
brandstationen. Syftet med detta är att korta ner insatstiden så att den drabbade kan
få hjälp fortare.
FIP förväntas tidigt kunna lokalisera skadeplatsen och meddela färdväg till övriga
ankommande resurser. FIP ska vid framkomst kunna lämna en enkel
framkomstrapport som beskriver läget på plats (exempelvis uppge farligt gods
märkning, brandens eller olyckans omfattning, trafikläget, väderförhållanden och
vindriktning). FIP förväntas även tidigt, och på ett säkert sätt, kunna avbryta
och/eller begränsa den negativa händelseutvecklingen vid de vanligast
förekommande händelsetyperna samt utföra enklare sjukvårdande och livräddande
åtgärder. FIP ska kunna göra en initial avspärrning för att förhindra att fler
människor beträder riskområdet.
I vissa fall är det ett befäl som har denna funktion och kallas då FIB - Första
insatsbefäl. Denna ska, förutom det som tidigare nämnts, även kunna identifiera
hjälpbehovet, påbörja en riskbedömning, bestämma en inledande inriktning, bedöma
behovet av VMA, viktigt meddelande till allmänheten.
MRF har idag FIB i Ånge, Fränsta, Stöde, Liden, Njurunda och Nobel och
ambitionen att tillskapa förmågan FIP eller FIB på samtliga RIB styrkor.

Figur 29: Karta som visar täckningsgrad och responstider. Röda områden visar responstid <10 min,
orangea 10–15 min, gula 15–20 min och gröna 20–30 min. De röda stjärnorna på kartan visar
brandstationernas nuvarande placering. Blå cirklar visar orter där förstärkta medmänniskor finns och
gröna cirklar visar orter där en variant av förstärkt medmänniska som endast responderar på
hjärtstoppslarm finns.
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Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsande åtgärder

Människor på landsbygden har inte samma nivå för skydd mot olyckor som
människor i tätort. Anledningen till det är att hel- och beredskapsstyrkor är placerade
i områden med högre befolkningstäthet. Detta medför att insatstiderna blir längre i
glesbygden och det tar längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka.
När händelser inträffar i områden där närmaste räddningsresurs beräknas ha längre
responstid än 20 minuter ska övergripande ledning arbeta aktivt för att aktivera andra
som kan hjälpa.
För att öka tryggheten i dessa områden har Medelpads räddningstjänstförbund
utformat ett glesbygdskoncept som ska stödja civilsamhällets förmåga till en Första
insats. Personerna som deltar i konceptet kallar vi förstärkta medmänniskor. Dessa
frivilliga personer ges möjlighet att kunna hjälpa nödställda i sin närhet och de blir
informerade om att en händelse inträffat via SMS.
Vid alla olyckor är den mest kritiska faktorn tiden. Att med enkla medel kunna bryta
olycksförloppet i väntan på räddningstjänst eller ambulans är en framgångsfaktor
som konceptet bygger på. Personerna utbildas för att kunna agera vid bränder,
trafikolyckor, hjärtstopp och drunkning. De utrustas med reflexväst, första förband,
pocketmask och handbrandsläckare.
I dagsläget finns utbildade personer utspridda över 10 orter i Medelpad:
 Överturingen
 Kölsillre
 Byberget
 Naggen
 Norrhassel
 Skatan
 Indal
 Holm
 Sulå
 Ljustorp
I Överturingen, Naggen och Kölsillre finns även kompletterande utrustning, dessa
byar kallas materialförstärkta byar. Den kompletterande utrustning som finns hos de
här byarna är trafiktält för ökad säkerhet vid trafikolyckor samt fler och större
pulversläckare som även är kompletterade med pulverlans. Pulversläckarna i
kombination med pulverlans ger de här byarna en större möjlighet att göra insatser
vid brand i byggnad.
MRF var först i Sverige med den här typen av förstärkning i glesbygd som bygger på
frivillighet och det har mottagits väldigt positivt. Idag har konceptet spridits till fler
orter runt om i landet och ett nätverk kring arbetet med civila insatspersoner har
bildats.
8.1.7

Samverkan med andra aktörer

MRF har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer som Länsstyrelsen,
Region Västernorrland, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och
Polisen. MRF har också avtal om resurser med olika verksamheter i kommunen som
finns att tillgå vid räddningsinsatser. Dessa finns beskrivna i bilaga A.
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Samverkansövningar sker regelbundet enligt fastställd plan med de anläggningar i
Medelpad som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen.
8.1.8

Varning och information till allmänheten

Vid allvarlig fara eller risk för allvarliga störningar i samhället kan allmänheten snabbt
varnas och informeras genom ett så kallat Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA).
Medelpads räddningstjänstförbund kan aktivera VMA inom Medelpad. Ett VMA
sänds alltid i radio och TV, vid vissa tillfällen kompletteras varningen även 7 sek 14
sek 7 sek 14 sek 7 sek genom att ljudsändare utomhus (”Hesa Fredrik”) används.
Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. VMA-information kan
även spridas via fast och mobil telefoni områdesvis.
Efter att ett VMA har sänts ut kan allmänheten söka vidare information på till
exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på
kommunernas webbplatser. Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten
medan räddningstjänsten ansvarar för drift och underhåll och är användare av
systemet.
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Beskrivning per olyckstyp
Nedan följer en beskrivning av räddningstjänstens förmåga för de händelsetyper som
riskanalysen visat vara relevanta från ett dimensionerande perspektiv. Alla
händelsetyper ingår i olika funktionsområden där det finns en person som ansvarar
för att planera och organisera verksamheten inom funktionsområdet för att både
upprätthålla och utveckla förmågan till räddningsinsats.
MRF:s funktionsområden är:
 Brand
 Räddning
 Farliga ämnen
 Naturolyckor
 Ledning
 Larm & samband
Alla funktionsområdesansvariga har involverats i att beskriva förmågan för respektive
händelsetyp. Arbetet har tagit avstamp i frågorna:
-

Vad är målet med insatsen och vilken effekt vill MRF åstadkomma, samt
Vilka arbetsuppgifter och vilken utrustning är särskilt viktiga för att nå effekt vid
räddningsinsatsen?

Förmågan vid respektive händelsetyp beskrivs genom ett eller flera effektmål som är
tilltänkta mål med insatsen vid aktuell händelsetyp som ska tydliggöra vilken effekt
MRF har som ambition att uppnå vid räddningsinsatser av just den händelsetypen,
samt vilka uppgifter och utrustning som är särskilt viktiga för att nå resultatet.
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Handlingsprogram

Brand i byggnad

Effekt som ska uppnås
•
•
•
•

Personer som vid räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen befinner sig i
drabbad brandcell ska på ett effektivt och skyndsamt sätt undsättas.
Personer som befinner sig i nära anslutning till brandutsatt brandcell skall
skyndsamt utrymmas eller inrymmas
Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats ska brand och rök inte
spridas till oberörda brandceller.
Då byggnaden saknar brandcellsgränser ska personer som vid
räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen befinner sig i den drabbade
byggnaden på ett effektivt och skyndsamt sätt undsättas. Samt brandskadorna
begränsas till det/de utrymmen som vid ankomst redan var drabbade av
brand.

Förmåga vid räddningsinsats

Brandmän på samtliga stationer i MRF utbildas för rökdykning.
Förmågan att enskilt kunna genomföra en första insats med invändig livräddning och
släckning, det vill säga rökdykning i okomplicerad riskmiljö, finns hos samtliga
stationer förutom Alnö, Matfors och Nobel som i sin grundbemanning saknar de
personella resurser som krävs för rökdykning enligt AFS 2007:7. I dessa fall är
förmågan att rökdyka beroende av räddningsstyrkan från Sundsvalls responstid till
respektive område. Beräknad responstid för Sundsvall till Vi (huvudorten på Alnö) är
drygt 11 min och till Matfors knappt 18 minuter. Sundsvalls responstid till
industriområdet i Stockvik är cirka 8 minuter.
Vid mer komplicerade och tidskrävande insatser med invändig livräddning och
släckning krävs fler rökdykarresurser vilket innebär att flera stationer måste
samarbeta.
Förmågan att leda och organisera rökdykarinsatsen vid dessa händelser finns i
Sundsvall, Timrå och Ånge. Dessa tre stationer har även förmågan att genomföra
utrymning via höjdfordon.

Utrymning via fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning

På samtliga stationer inom MRF finns förmåga att kunna utföra utrymning via
fönster upp till 11 meter med bärbar stege. Förmåga att utrymma via fönster upp till
23 meter finns i Sundsvall, Timrå och Ånge.
Det allmänna rådet i BBR 5:323 uttrycker att 10 minuter är tillräcklig snabb insatstid
vid utrymning med hjälp av räddningstjänsten, för vissa typer av byggnader och
verksamhetsklasser kan istället tillräckligt snabb insatstid vara 20 minuter.
Statistik från åren 2018–2021 visar att medelvärdet för larmbehandlingstid, dvs den
tid det tar från det att SOS Alarm besvarar 112 samtalet till dess att räddningstjänsten
larmas ut, vid brand i byggnad var ca 90 sekunder.
MRF saknar idag fastställda tidskrav på hur lång tid det ska ta att utföra de uppgifter
som krävs för att kunna genomföra utrymning via fönster. Angreppstiden
schabloniseras ofta till 1 minut.
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten måste dock baseras på dessa faktorer:
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Tid från larmsamtal till utlarmning:
Anspänningstid:
Körtid:
Angreppstid:

Handlingsprogram

1,5 minuter
1,5 minuter för heltid (5 minuter för deltid)
T minuter
1 minuter

Med ovanstående resonemang har MRF alltså förmåga att utrymma personer med
räddningstjänstens stegutrustning från byggnader på ett köravstånd av 6 minuter från
heltidsstationer och 2,5 minuter från deltidsstationer.
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Nyckeluppgifter – Brand i byggnad
Nivå 1
• Utbildning för invändig
livräddning/släckning enligt
AFS 2007:7
• Utvändig IR-scanning
• Uppbyggnad av slangsystem
för invändig
livräddning/släckning enligt
AFS 2007:7
• Dörrforcering
• Ventilera rökfyllt utrymme
• Trycksätta rökfritt utrymme
• Utrymning via utskjutsstege
upp till 11 meter
• Applicera släckmedel i slutet
utrymme upp till 11 meter.
• Från utsidan applicera
släckmedel via fönster eller
annan öppning i brandutsatt
utrymme

Nivå 2
• Invändning
livräddning/släckning enligt
AFS 2007:7 i bostadsmiljö

Nivå 3
• Invändig livräddning/släckning
enligt AFS 2007:7 vid mer
tidskrävande och
komplicerade* insatser.
• Invändig släckning/livräddning
med IR-kamera
• IR-scanning med
dokumentation
• Livräddning/utrymning via
höjdfordon upp till 23 meter
• Applicera släckmedel i slutet
utrymme/brandcell högre än
tre vån.
• Applicera släckmedel i
utrymme/brandcell med egen
tilluft via stege 23.

Specialutrustning
• Resurstank med CAFS,
skärsläckare och utökad
ventileringskapacitet
• Container med utrustning för
akut restvärde
• Depåcontainer för rökskydd
• Höjdfordon
• Tankbil med skumresurs
• Tankbilar

* Insats som kräver mer resurser eller är av
större omfattning än normalt

Förmåga
Sundsvall

Timrå

Ånge

Njurunda

Stöde

Liden

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
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Handlingsprogram

Brand utomhus

Förmågan till räddningsinsats för bränder utomhus baseras i huvudsak på förmågan
vid brand i skog och mark då detta bedöms vara den största risken bland bränder
utomhus. Övriga bränder utomhus som inträffar bedöms kunna hanteras genom
synergieffekter som skapas av arbetet inom funktionsområde brand.

Effekt som ska uppnås

En skogsbrand inom MRF geografiska område ska vara under kontroll inom 24
timmar. Med kontroll avses att branden inte ska spridas eller öka i omfattning efter
denna tid. Eftersläckning av brand kan fortgå efter dessa 24 timmar och pågå tills
räddningsinsatsen avslutas.

Förmåga vid räddningsinsats

Statistiskt underlag mellan åren 2000–2018 visar att medelstorleken på händelsen
brand i skog och mark stannat på 3 000 m2 vilket motsvarar 0,3 hektar (ha). Då vissa
enskilda stora bränder bidrar till att medelbranden landar på 3 000 m2, antas att en
majoritet av bränderna ligger under detta värde.
En brand i skog och mark har en rad olika påverkansfaktorer som skiljer sig för varje
enskilt fall. Faktorer som brandens lokalisation, typ av vegetation, topografi, tillgång
till vatten samt vädrets påverkan gör att det blir svårt att på förhand bedöma vilken
förmåga som krävs för att kunna släcka alla skogsbränder upp till en storlek på 3 000
m². Den utrustning våra bilar är utrustade med, i synnerhet mängden slang och
tillgång på pumpar och dess kapacitet styr vår förmåga till stor del för hur långt från
farbar väg vi kan släcka. Tillgången till vattenenhet (tankbil) hos den styrka som
anländer först har också stor påverkan på den enskilda styrkans förmåga och behov
av förstärkning.
MRF:s förmåga ska vägledas av att branden ska göras statisk genom att stoppa
spridningen. Detta uppnås genom att primärt bekämpa brandens front.
MRF:s samlade förmåga ska kunna hantera bränder upp till 300 000 m2 (30 ha). För
bränder som överstiger detta krävs externa resurser.
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Nyckeluppgifter och förmåga - Skogsbrand
Nivå 1
Stoppa spridning av markbränder
som vid framkomst är i storleken
upp till 1 000 m2 med ett längsta
avstånd från farbar väg på 150
meter.

Nivå 2
Stoppa spridning av markbrand som
är upp till 3 000 m2 med ett längsta
avstånd från farbar väg på 250
meter.

Nivå 3
Tillsammans med andra styrkor kunna
bekämpa bränder upp till 100 000 m2
(10 ha) oberoende av avstånd från
farbar väg. För större bränder än 10 ha
upp till 30 ha krävs fler nivå 3.

Nyckeluppgifter:
 Grundläggande tolkning av
FWI och skogsbrandsbeteende.
 Brandvattenförsörjning från
släckbil
 Upprätta enklare
begränsningslinjer
 Säkra kanter
 Eftersläckning

Nyckeluppgifter:
 Brandvattenförsörjning i ett
större system med flera
enheter.

Nyckeluppgifter:
• Transport av personal och
materiel i terräng med fordon
• Längre slangutläggning med
fordon i terräng

Specialutrustning
• Skogsbrandsflak
• Tankbilar
• Bandvagn
• Motorsprutor

Förmåga
Timrå

Ånge

Liden7

Sundsvall

Fränsta

Söråker

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1

7

Förmågan planeras att öka från nivå 1 till 3 under kommande period.
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Trafikolycka

Vid trafikolyckor behövs ibland räddningstjänsten för att ta loss fastklämda patienter
inför vidare transport till sjukhus. Den tid som fortlöper efter det att olyckan inträffat
tills dess att den skadedrabbade får vård på sjukhus är ofta avgörande för patientens
liv och hälsa. Här har erfarenhet visat att denna tid inte bör överskrida en timme. Ett
välkänt begrepp för detta är den så kallade gyllene timmen.

Effekt som ska uppnås







Inga följdolyckor ska inträffa efter räddningstjänstens ankomst
Kritiskt skadade patienter ska snabbt kunna avtransporteras
Uppkomna skador på drabbade personer ska inte förvärras
Framkomligheten på vägen ska så snart som möjligt återupprättas
Indirekt drabbade personer ska varnas och informeras om olyckan
Pågående utsläpp av drivmedel eller andra farliga ämnen i samband med
trafikolycka ska avbrytas och omhändertas

Förmåga vid räddningsinsats
Inom MRF har samtliga stationer förmågan att vid trafikolyckor att hantera
avspärrning, säkra skadeplats, skapa tillträde till patienten samt ge sjukvård till de
olycksdrabbade.
Förmågan till mer komplicerad losstagning finns på samtliga stationer förutom Alnö,
Matfors, Stöde och Nobel.
Sundsvall, Timrå, Liden och Fränsta har kompetens och specialutrustning att hantera
tunga fordon vid trafikolyckor. MRF samverkar med övriga räddningstjänster i länet
gällande tung räddning där resurser från Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen och
Räddningstjänsten Örnsköldsvik förstärker enligt gemensam larmplan.
Arbetet med trafikolyckor är förknippat med stora risker för den egna personalen.
De senaste åren har flera olyckor inträffat där räddningstjänstpersonal skadats eller
omkommit i samband med dessa händelser. Därför har MRF satsat på att utöka
skyddet för den egna personalen genom projektet “Säkerhet på väg”. Samtliga
stationer i MRF har fått utrustning och utbildning i detta koncept och arbetar nu
enligt dessa rutiner. Rutinerna gynnar dock inte bara räddningstjänsten och
samverkande organisationers personal utan även övriga trafikanter varnas på ett
tydligt sätt så att nya olyckor inte ska uppstå.
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Nyckeluppgifter och förmåga - Trafikolycka
Nivå 1
• Inledande uppgifter enligt
konceptet ”Säkerhet på väg”
• Stabilisera lätta fordon
• Skapa tillträde till patient
• Akut omhändertagande av
skadad person
• Hantera glas och verktyg så
att inte egen personal eller
patienter skadas.
• Uttag av patient på ett säkert
sätt

Nivå 2
• Losstagning av
fastklämd patient

Nivå 3
• Säkra och stabilisera
tunga fordon
• Skapa tillträde till, och
evakuera tunga fordon

Nivå 4
• Genomföra
avlastnings- och del-lyft
av tunga fordon

Specialutrustning
• Fordon för tung
räddning med
TMA-skydd
• Särskild
utrustning för
tung räddning
• Container för
stor skadeplats

Förmåga
Timrå

Sundsvall Liden

Fränsta Ånge

Njurunda Söråker Stöde

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
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Olycka med farliga ämnen

Effekt som ska uppnås
•
•
•
•

Vid räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen vid utsläpp av brandfarlig
gas eller vätska ska räddningstjänsten förhindra okontrollerad
antändning/spridning eller begränsa konsekvensen av redan antänt ämne.
Vid utsläpp av giftig kondenserad gas ska arbete för att minska riskområdet
samt minimera antalet ytterligare drabbade i riskområdet genomföras
Räddningstjänstens åtgärder ska förhindra ett oxiderande ämnes reaktion
med omgivande miljö samt eliminera hotet om tryckstegring i slutna behållare
eller områden.
Inom 60 minuter efter räddningstjänstens ankomst ska inga ytterligare
negativa konsekvenser eller följdreaktioner från ett frätande ämne ske.

Förmåga vid räddningsinsats

Inom MRF har samtliga stationer i förbundet förmågan att utföra insats enligt
begreppet “first responder”. I stort innebär detta att samtliga har förmågan att utföra
akut livräddning för direkt och indirekt drabbade i adekvat skyddsutrustning med
tillhörande saneringsmöjlighet.
För att komplettera sin skyddsnivå har även samtliga stationer förmågan att utföra
initial indikering. Skillnaden är att Sundsvall, Timrå och Ånge har en förhöjd förmåga
gällande joniserande strålning, även detta utifrån det personliga skyddet.
Eftersom Medelpad är ett område med hög närvaro av kemikalier har
insatsledarfunktionen i förbundet en utökad indikeringsförmåga. Denna förmåga är
inte enbart utifrån det personliga skyddet utan även för att i högre grad kunna stötta i
till exempel riskområdesbedömningar.
För att kunna verka och omhänderta vissa typer av kemikalier ställs högre krav på
skyddsutrustning och förmåga. Där har Sundsvall, Timrå, Nobel och Ånge förmågan
att utföra kemdykning enligt AFS 2007:7. En kemkontainer finns i Ånge och
Sundsvall för att genomföra kemdyning. Nobel har egna kemdräkter men saknar
kemcontainer. Timrå saknar utrustning på stationen men har kompetens att utföra
kemdykning.
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Nyckeluppgifter och förmåga – Farliga ämnen
Nivå 1
• Initial indikering
• Livräddande och om möjligt
skadebegränsande åtgärder i
branddräkt med tryckluftsapparat
• Ut- eller inrymning av personer
• Enklare tätning eller uppsamling
• Enklare provisorisk
impaktering/återkondensering
• Säkra utsläpp av brandfarlig vätska
mot brand
• Avspärrningar och/eller varningar
till allmänheten
• Genomföra livräddande
personsanering av upp till två
drabbade och egen personal
Förmåga
Sundsvall
Timrå
Nivå 2
Nivå 1

Nivå 2
• Förstärkt indikering
• Kemdykning
• Täta, samla upp, impaktera, återkondensera samt tvätta ned
större mängder farliga ämnen vid ett utsläpp
• Pumpa olika farliga vätskor
• Potentialutjämna
• Pumpa upp och omhänderta upp till 1000 liter drivmedel.
• Samla upp ett större utsläpp av olja på hårdgjord yta
• Genomföra länsläggning och uppsamling vid oljeskada i marin
miljö
• Genomföra sanering av egen kemdykande insatspersonal

Specialutrustning
• Kemcontainrar
• Fordon för tung räddning med
TMA-skydd
• Miljöambulans
• Oljelänscontainer
• Indikeringsinstrument för
förstärkt indikering

Ånge Nobel

Liden Stöde

Njurunda
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Naturolycka

En naturolycka föranleder inte alltid räddningsinsats enligt LSO 1 kap. 2 §. Men
naturolyckan kan däremot orsaka en följdhändelse som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst, som till exempel bränder, trafikolyckor, drunkning, utsläpp av farliga
ämnen, vattenskador, raserade byggnader (orsakat av erosion vid höga flöden, jordras
eller plötsliga tyngder av blötsnö) och så vidare.

Effekt som ska uppnås

Eftersom det är ett brett spektrum av olyckor som omfattas inom begreppet
naturolycka hänvisas den effekt som ska uppnås till indikatorerna kopplat till
målsättningen under rubriken 6.4.
Då naturolyckan orsakar en annan olyckstyp som beskrivs i detta handlingsprogram
hänvisas till den effekt som ska uppnås för den specifika olyckstypen.

Förmåga vid räddningsinsats

När en naturolycka orsakar en följdhändelse som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst gäller förmågan för den inträffade följdhändelsen. I ett akut läge ska
MRF:s systemledningsfunktioner RCB och IB ha förmåga att tolka vädervarningar
samt faktiska skeenden vid extremt väder, för att kunna förhindra olyckor samt
prioritera och vidta relevanta skadebegränsande åtgärder innan olyckor inträffar. Vid
överhängande fara kunna ge relevanta varningar i syfte att minimera risker för
person-, miljö- och egendomsskador. I detta ligger också att ha en förståelse för att
klimatförändringar succesivt gör extremt väder alltmer riskabelt även på våra
breddgrader. MRF ska vid behov kunna initiera samhällets krisberedskap samt vara
en del av denna.
Behovet av skicklig personal vid räddningsinsatser och inte minst ur ett
ledningsperspektiv kan bli stort. Behovet av samverkan med samhället i övrigt kan bli
påtagligt och det inte minst i samband med situationer som kräver evakueringar av
människor.
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Nyckeluppgifter och förmåga - Naturolyckor
Nivå 1
• Undanröjande av träd
• Avspärrning och
utrymning av
riskområden
• Länspumpning
Förmåga naturolycka
Sundsvall
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1

Nivå 2
• Undsätta nödställda personer i oländig terräng
• Styra vattenflöden

Timrå Ånge

Fränsta

Njurunda
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Nivå 3
• Räddning vid
byggnadsras

Alnö Matfors

Liden

Specialutrustning
• Terrängfordon
• Akutrestvärdecontainer
• Fordon för tung räddning
med TMA-skydd

Stöde Nobel

Söråker
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Handlingsprogram

Drunkning

Drunkningslarm är en sällan förekommande händelse i MRF, men konsekvenserna
kan ofta bli allvarliga för de personer som drabbas.

Effekt som ska uppnås



Drabbade personer som vid räddningstjänstens framkomst befinner sig vid
ytan ska på ett snabbt och effektivt sätt undsättas
Drabbade personer som vid räddningstjänstens framkomst befinner sig under
ytan ska på ett säkert och effektivt sätt lokaliseras och om möjligt undsättas.

Förmåga vid räddningsinsats

Inom MRF har samtliga stationer förmåga att genomföra livräddning på vattenytan
samt sök över ytan med snorkel och cyklop. Sundsvall och Timrå har förmåga till
fridykning ner till 4 m. I MRF finns inte förmåga att vattendyka men från 2021 finns
undervattensrobot ROV (Remotely Operated Vehicle) att tillgå i organisationen. Alla
stationer har tillgång till en mindre båt som går att använda vid drunkningstillbud. I
hamnen i Sundsvall finns också en större båt som har möjlighet att köra längre
sträckor och som även kan användas för att transportera personal och utrustning.

Sidan 59 av 72

Medelpads Räddningstjänstförbund

Handlingsprogram

Nyckeluppgifter – Drunkning
Nivå 1
Nivå 2
• Skapa riktmärke som visar
• Fridyka ner till max 4 meter
var den drabbade senast sågs.
• Simma/paddla till den
nödställde
• Använda båt för att undsätta
nödställd
• Från ytan söka efter drabbad
person
Förmåga drunkning
Sundsvall
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1

Timrå

Ånge

Njurunda

Alnö

Nivå 3
• Längre och djupare sök under vatten

Matfors
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Specialutrustning
• Undervattensrobot
(ROV)
• Mindre båtar samt en
större motorbåt
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Ledning i räddningstjänsten
8.3.1

Räddningsregion Mittnorrland

Efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbrandssommaren 2018 har flera statliga
utredningar, på uppdrag av regeringen, bedrivits för att komma fram till vilka
lärdomar som ska dras med utgångspunkt från räddningsinsatserna som då bedrevs.
De två senare utredningarna har i sina betänkanden tydliggjort vikten av ständigt
fungerande övergripande ledning hos räddningstjänsterna. Förändringar i LSO har
därefter genomförts vilket har resulterat i att det ställs krav på att samtliga
räddningstjänstorganisationer i landet ska ha tillgång till övergripande
ledningsfunktioner. För att möta kraven har räddningstjänsterna i Jämtlands och
Västernorrlands län samt tio inlandskommuner i Västerbottens och Norrbottens län
påbörjat ett arbete för att skapa ett gemensamt räddningsledningssystem. Detta
system går under arbetsnamnet Räddningsregion MittNorrland.
Syftet med Räddningsregion MittNorrland är att samverkande
räddningstjänstorganisationer ska ha tillgång till ett ledningssystem med hög kapacitet
och förmåga att hantera såväl vardagshändelser som omfattande, mer komplexa eller
många samtidiga räddningsinsatser. I ett kommande steg planeras för ett utökat
räddningsledningssamarbete med ytterligare räddningstjänstorganisationer i de sex
nordligaste länen, vilket medger ett ännu effektivare nyttjande av ledningsresurserna
främst vid mycket stora händelser.
Räddningsledningssystemet kommer att förfoga över samtliga operativa resurser
inom Räddningsregion MittNorrland för att på ett effektivt sätt nyttja dessa där de
behövs som bäst. Att systemet drivs gemensamt är ett stöd för
räddningstjänstorganisationerna i att kunna ta det operativa ansvaret inom sina
respektive geografiska områden. Räddningsregion MittNorrland kommer att ha
samma struktur och rutiner för hela det geografiska området
Ledningssystemet ska ha god förmåga att ta emot, respektive ge, förstärkningar i
förhållande till andra regionala räddningsledningssystems geografiska områden samt
nationellt och internationellt. Övergripande ledningsresurser i systemet, vakthavande
befäl samt larm- och ledningsbefäl, kommer att arbeta från en räddningscentral
lokaliserad till två platser; Sundsvall och Östersund. I beredskap finns en
vakthavande räddningschef. Ansvaret för att driva systemet är
räddningstjänstorganisationernas räddningschefer tillsammans med en driftansvarig
och en regional ledningsutvecklare.
Inrättande av Räddningsregion MittNorrland har föregåtts av att organisationerna
har definierat roller, mandat och ansvar avseende arbetet i systemet. Genom
räddningsledningssystemet kommer arbetssätt, tekniska stödsystem, styrdokument
och kompetensutveckling att samordnas. En ständigt pågående utveckling av
systemet är en förutsättning för att över tid kunna hålla både en hög kvalitet och
kapacitet på ledningsarbetet.
Räddningsregion MittNorrland ska anpassas till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB:s) riktlinjer för ett nationellt enhetligt ledningssystem (ELS).
Systemet har förberetts sedan år 2020 och planeras att driftsättas under 2022.
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Övergripande ledning

Medelpads räddningstjänstförbund samarbetar med Höga kusten-Ådalens
räddningstjänstförbund och Örnsköldsviks kommun beträffande ett gemensamt
ledningssystem för räddningstjänst. Räddningsledningssytemet benämns RäddsamY.
Räddningschefen är ansvarig för verksamheten som bedrivs i Medelpad. I den
övergripande ledningen, som till fullo delas inom Räddsam Y, finns även
ledningsfunktionerna räddningschef i beredskap och inre befäl för att bemanna
rollerna enligt MSB:s föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst. Utöver
detta finns ytterligare ett inre befäl i beredskap för att kunna avlasta den övergripande
ledningen vid en ökad belastning. Om ytterligare kapacitet behöver tillföras den
övergripande ledningen upprättas en stab i syfte att avlasta och tillgodose att
ledningssystemet klarar av samtliga roller.
Den övergripande ledningen har teknikstöd för att enkelt kalla in ytterligare personal.
Med de samarbetande kommunernas resurser bedöms den övergripande ledningen
kunna utöka bemanningen med sex personer dygnet runt under sju dygn. Genom
samverkan med omkringliggande ledningssystem bedöms bemanningen kunna
utökas med ytterligare resurser om behovet uppstår.
8.3.3

Ledning av räddningsinsatser

I styrande dokument beskrivs ramar och rutiner för hur ledningen av
räddningsinsatser ska bedrivas. Exempel på detta är dokument som beskriver ledning
av insats, beredskap under pågående insats, samband, arbetsmiljöansvar, stabsarbete
samt tillämpningen av de avtal som MRF ingått i.
Alla räddningsinsatser ska ledas av en räddningsledare. Räddningsledaren leder
räddningstjänstens enheter och är ansvarig för myndighetsutövning i samband med
en räddningsinsats. Vid räddningsinsatser samverkar räddningsledaren med andra
organisationer, till exempel polis och sjukvård, vars arbete leds av egna utsedda
personer. Räddningsledare inom Medelpads räddningstjänstförbund är
räddningschefen eller den som räddningschefen har gett delegation att vara
räddningsledare vid räddningsinsats. För att tjänstgöra som räddningsledare krävs att
personen lägst har avlagt examen från MSB:s utbildning Räddningsledare A, eller
motsvarande.
Samtliga styrkor i MRF leds av en styrkeledare som har kompetens att utföra
skadeplatsnära ledningsarbete i rollen som insatschef eller räddningsledare. Vid större
och mer omfattande händelser har styrkeledaren kompetens att fungera i rollen som
sektorchef.
I Sundsvall finns insatsledare med 90 sekunders beredskap som kan larmas till hela
förbundet. Responstiden för insatsledaren är längst till Medelpads västra delar dit det
kan ta upp till två timmar. Även i de nordvästra delarna är responstiden för
insatsledaren relativt lång. Med anledning av denna problematik har styrkeledare i
Ånge fått en förstärkt utbildning i att leda flera enheter. Insatsledaren förväntas
kunna agera i rollerna räddningsledare, insatschef, storsektorchef samt i stödjande
roller i system-, insats- och uppgiftsledning.
I nom Räddsam Y finns även tillgång till en Regional insatsledare (RIL) vilket är en
länsgemensam resurs som kan verka i hela Västernorrland. Denna har beredskap i
hemmet utanför kontorstid med en inställelsetid till Sundsvalls brandstation på 30
minuter, men kan också åka direkt till skadeplats. Regional insatsledare förväntas
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kunna agera i rollerna räddningsledare och insatschef samt i stödjande roller i system, insats- och uppgiftsledning.
8.3.4

Kompetenskrav i ledningssystemet

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 16§ ska det i en kommun finnas en räddningschef.
Inom MRF ska räddningschefen ha avlagt Brandingenjörsexamen enligt
högskoleförordningen (SFS 1993:100) och genomgått påbyggnadsutbildning i
räddningstjänst för brandingenjörer vilken genomförs av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) eller likvärdig äldre utbildning som
genomfördes av Statens brandnämnd och Statens Räddningsverk. Förbundet ska
likaså ha minst en ställföreträdande räddningschef som också uppfyller dessa krav.
Ledningsfunktion
Räddningschef i beredskap
(RCB)

Lägsta utbildningsnivå (eller motsvarande)
Brandingenjör med påbyggnadsutbildning i
räddningstjänst eller Räddningsledning B

Inre befäl
Regional Insatsledare (RIL)
Insatsledare (IL)
Styrkeledare (SL)
Brandman
Brandman heltid

Räddningsledning B
Räddningsledning B
Räddningsledning B
Räddningsledare A
Lägsta utbildningsnivå (eller motsvarande)
SMO, BmH eller annan kompetens som
räddningschefen bedömer motsvarar
organisationens behov

Brandman RIB (deltid)

Grundläggande utbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB)

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser
Under åren 2020–2021 responderade MRF totalt på 3 310 händelser. 22% av dessa
inträffade samtidigt. 782 av dessa händelser bedömdes uppfylla kriterierna i 1 kap. 2 §
LSO och 12% av dessa räddningsinsatser inträffade samtidigt. Ytan MRF täcker är
relativt stor och många gånger har dessa räddningsinsatser inträffat i olika delar av
Medelpad utan påverkan på varandra. Sett till de olika insatszonerna i Medelpad är
det betydligt färre gånger två eller fler händelser inträffar i samma zon som båda eller
alla bedöms uppfylla kriterierna för räddningstjänst.
Statistik visar att de flesta samtidiga händelserna inträffar i de större tätorterna. För
att säkerställa att beredskap finns för nya händelser i en zon där insats pågår, både
räddningsinsatser och andra uppdrag, arbetar övergripande ledning enligt fastställda
riktlinjer för beredskap och avlösning. Rutinerna är av den anledningen anpassade för
inom vilken tidsrymd återbesättning ska ske.
I snitt varade en räddningsinsats under åren 2020-2021 1,5 timme. 18,4% av
insatserna varade längre än medel, 3,2% varade längre än 6 timmar, 1,4% varade
längre än 12 timmar och 0,7% varade längre än 24 timmar. Den längsta
räddningsinsatsen under perioden varade i nästan 69 timmar och den kortaste endast
i 4 minuter.
Störst påverkan på beredskapshållningen för nya händelser är generellt de insatser
som varar längre än 6 timmar. Insatser som pågår under en kortare tid kan relativt
enkelt hanteras av den övergripande ledningen genom förflyttningar av styrkor inom
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förbundet. När en insats pågått längre än 6 timmar behöver återbesättning med ny
personal ske och lösningen för detta kan se lite olika ut från fall till fall.
Räddningstjänst under höjd beredskap
Den säkerhetspolitiska situationen har på senare år försämrats och verkligheten
präglas nu av en hotbild som ser annorlunda ut än tidigare. Därmed behöver vi också
förhålla oss till en verklighet som inkluderar planering för höjd beredskap och där det
väpnade angreppet inte kan uteslutas.
Sedan den försvarspolitiska inriktningen för 2015–2020 antogs återupptogs också
planeringen för det civila försvaret på nationell nivå. Sedan 2018 har även
kommunernas arbete med civilt försvar påbörjats.
Det civila försvaret ska bygga på det krisberedskapssystem som har byggts upp under
de senaste decennierna och kommunerna arbetar inom ramen för detta bland annat
med utbildning och övning, analyser och säkerhetsskydd. Vi fortsätter arbetet med
att stärka kommunernas förmåga till att hantera händelser som spänner över hela
hotskalan från kris till krig.
MRF samordnar ägarkommunernas krisberedskap samt arbete med uppbyggnad av
ett nytt civilt försvar. Samtliga områden är under ständig utveckling, inte minst
beroende av de förändringar vi ser i vår omvärld och det försämrade
säkerhetspolitiska läget.
Under kommande period ligger fokus på fortsatt planering av ett civilt försvar där
fokusområden är planering för krigsorganisation, krigsplacering samt fortsatt arbete
med utbildning och kompetenshöjande åtgärder rörande totalförsvar.
Framtiden kommer innebära en hel del utmaningar som att skapa en bredare
förståelse för hotbilden hos medarbetare och allmänhet. Vidare behöver också
utbildningsinsatser, planering och åtgärder omsättas till effekter i form av resurser
och kunskap som ökar kommunernas förmåga till att motstå svåra påfrestningar
såsom kris och krig.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
När räddningsinsatsen är avslutad innebär det inte att kommunens ansvar upphör. I
det akuta skedet ska den som drabbats av en olycka få hjälp och information om vad
den denne själv behöver göra för att fortsätta att mildra konsekvenserna av olyckan
samt förhindra att nya olyckor uppstår.
Olycksundersökning
Enligt LSO 3 kap. 10 § ska alla olyckor som klassats som räddningstjänst i rimlig
omfattning undersökas för att klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och
räddningsinsatsens genomförande.
Arbetet kring olycksundersökning ska ha en lärande kultur vars grundtanke är att var
och en gör sitt bästa och inte avsiktligt handlar fel, men att olyckor ändå kan inträffa.
Olycksundersökningen ska leda till förbättring av skyddet mot olyckor genom förslag
och åtgärder som bidrar till att:
• Förhindra nya olyckor
• Verka skadebegränsande innan nya olyckor inträffar
• Förbättra förberedelsen för nya räddningsinsatser
I de flesta fall fullgörs denna skyldighet genom att räddningsledaren gör den
grundläggande olycksundersökningen och dokumenterar den i händelserapporten.
Men i vissa fall finns behov av utökad olycksundersökning. Det behovet kan initieras
från många olika håll, exempelvis från räddningsledaren eller någon annan som
deltagit i räddningsinsatsen. Då behovet initieras gör ansvarig för olycksundersökning
en bedömning om olycksorsaken eller olycksförloppet behöver utredas vidare, detta
görs genom att värdera följande punkter:
• Utredningen ska leda till ett lärande.
• Det ska finnas en mottagare av utredningen.
• Det ska finnas tillräcklig kompetens för att göra utredningen
• Det nedlagda arbetet ska stå i proportion till det förväntade resultatet av
utredningen.
Räddningsinsatsen utvärderas efter varje händelse i händelserapporten, men i vissa
fall finns behov av en mer omfattande insatsutvärdering. Denna räknas också som en
form av utökad olycksundersökning och kan genomföras oberoende av ovanstående
punkter, men ska genomföras:
• Vid samtliga dödsolyckor eller vid olyckor där en
• eller flera personer ådragit sig svåra skador
• När det föreligger behov av förändring inom områdena
• metod/teknik, utrustning, organisation och/eller
• rutiner
• När något kan läras av den egna gruppen eller andra
• När händelsens orsak eller olycksförlopp ska utredas
Vid större händelser finns det andra utredande organisationer exempelvis
Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Polisen och Haverikommissionen. Det är även
resurskrävande att göra en stor utredning samt det krävs en särskild kunskap om
verksamheten som drabbas av olycka. Ofta kan då andra utredande organisationer
göra bra utredningar där räddningstjänsten bidrar med den del de har sakkunskap
om. Räddningstjänsten bidrar med sakkunnigutlåtande till majoriteten av de
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polisutredningar som rör brand med misstanke om allmänfarlig vårdslöshet eller
mordbrand.
Kvalitetssäkring av räddningsinsats
För att genomförandet av räddningsinsatser ska kunna ske med god kvalitet arbetar
MRF aktivt med kvalitetssäkring av räddningsinsats. Det arbetet handlar i huvudsak
om delarna som rör förberedelse och genomförande av räddningsinsats samt
erfarenhetsåterföring efter räddningsinsats.
Huvudsyftet med arbetet är att säkerställa att det finns en röd tråd från LSO via
ägaruppdrag och handlingsprogram till den operativa förmåga som övas och utbildas
i. Det handlar också om uppföljning av att den förväntade förmågan uppfylls och
upprätthålls.
MRF har 2023 en tydlig struktur för kvalitetssäkring av räddningsinsats där all
verksamhet inom det operativa området som övning, utbildning, inköp med mera,
görs för att uppnå gällande målsättningar. Erfarenheter från händelser förs vidare
inom organisationen på ett strukturerat sätt och leder till att ökad kunskap. Lärande
sker i större utsträckning individanpassat och effektivt.
Den operativa förmågan upprätthålls systematiskt genom repetitionsutbildningar
kopplade till operativ funktion. Dimensionerande händelsetyper utvärderas
rutinmässigt efter varje insats. Allt detta tillsammans med riskanalyser ligger till grund
för revideringen av handlingsprogrammet för räddningsinsats 2024–2027.
Uppföljning av målsättningar
Arbetet med att nå handlingsprogrammets mål konkretiseras genom att bryta ner
målen till verksamhetsplaner, prestationer och processer.
Verksamhetsplanerna är årsspecifika och kopplas till budget samt målsättningarna i
Mål och resursplan. På så sätt kommer handlingsprogrammets mål genomsyra hela
organisationen.
Verksamhetsplanerna följs upp årsvis tillsammans med målen i Mål och resursplan och
på det sättet följs även arbetet med att nå handlingsprogrammets mål upp årsvis.
Handlingsprogrammet i sin helhet ska följas upp inför nästa mandatperiod. I denna
uppföljning ingår även att praktiskt följa upp hur väl förmågan upprätthålls genom
att låta de utryckande styrkorna genomföra nyckeluppgifterna.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Relaterade dokument
- Förbundsordning, beslutad av kommunfullmäktige i de tre ägarkommunerna
2014, reviderat 2016
- Reglemente för förbundsdirektionen, beslutat av kommunfullmäktige i de tre
ägarkommunerna 2014
- Ägaruppdrag 2020–2023, beslutat 2019-12-18
- Mål och resursplan (MRP), beslutas årligen av förbundsdirektionen
- Verksamhetsplaner, beslutas årligen av förbundsdirektionen eller av
verksamheten
- Riktlinjer för tillsyn, beslutade av förbundsdirektionen 2012-12-13
- Internkontrollplan, beslutas årligen av förbundsdirektionen
- Interna dokument och rutiner
Samverkansavtal
MRF ett stort antal samverkansavtal. Dessa reglerar bland annat hur utalarmering ska
ske samt hur samarbetet med närliggande kommuner ska fungera.
Följande samverkansavtal finns:
 Samarbetsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende utlarmning av den
kommunala räddningstjänsten i fredstid, under större samhällspåfrestningar
och under höjd beredskap inom Sundsvalls-, Timrå- och Ånge kommun.
 Avtal med SOS Alarm Sverige AB avseende ett Zenitarbetsplats inne på SOS
centralen i Sundsvall, samt gemensamt arbete mellan MRF:s Inre befäl samt
SOS operatör vid räddningsinsatser
 Avtal med Nouryon rörande drift av deras räddningsstyrka i Stockvik
 Avtal om gränslös samverkan med samtliga räddningstjänster i
Västernorrland (Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens (HKÅ) och
Räddningstjänsten Örnsköldsvik) vilket innebär att närmsta styrka till en
olycka alltid larmas.
 Avtal om gränslös samverkan med Norrhälsinge Räddningstjänstförbund och
Jämtlands Räddningstjänstförbund vilket innebär att närmsta styrka till en
olycka ska alltid larmas.
 Avtal med räddningstjänsten Höga kusten- Ådalens och Örnsköldsviks
räddningstjänst om gemensamt räddningsledningssystem, Räddsam Y.
 Samarbetsavtal med Region Västernorrland omfattande utalarmering av
räddningstjänstpersonal till sjuk/skadad person för omhändertagande, samt
hjärtstoppslarm i väntan på ambulans (IVPA).
 Avtal med Regionfastigheter i Västernorrland, som innebär att
räddningstjänsten fungerar som beredskapsstyrka vid helikopterlandningar på
Sundsvalls sjukhus.
 Avtal med Sundsvalls kommun (Stadsbyggnadskontoret), Timrå kommun
(Kultur och Teknik), och Ånge kommun (Tekniska kontoret) som innebär att
räddningstjänsten ansvarar för att hålla vägbanan farbar och befriad från
hinder i samband med olyckor på vägar.
 Avtal mellan RVR AB som omfattar akut restvärdesskydd, sanering av väg
och järnväg, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete
på väg- och spårområde.
 Avtal med Släckmedelscentralen, SMC, om att Medelpads
Räddningstjänstförbund med kort varsel efter begäran ska inställa sig på
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angiven plats med SMC:s släckutrustning och en insatsstyrka på en teamchef
och fyra brandmän. Syftet är att medverka vid den lokala räddningstjänstens
insats vid bekämpning av oljecisternbränder, i första hand i Norrland.
SMC-utrustningen är placerad i Sundsvall. MRF ska också enligt avtalet
inneha en halvtidstjänst som SMC koordinator.
Avtal med Sjöräddningssällskapet SSRS angående medverkan vid kommunal
räddningstjänst till havs inom de kommunala hamnområdena, samt för
Medelpads Räddningstjänstförbund med hjälp av transport av personal och
utrustning vid bränder på öar. Avtalet omfattar även övningsverksamhet
Avtal med bärgningsföretag om hjälp vid räddningsinsatser avseende tung
räddning.
Avtal med Ljustorps Frivilliga Brandkår om frivillig hjälp vid
räddningsinsatser.
Avtal med Region Västernorrland om hjälp med transport av skadade i
terräng, bär- och lyfthjälp, samt framförande av ambulans till sjukhus då
ambulanspersonalen vårdar i ambulanshytt
Avtal med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner om lyft- och bärhjälp.
Avtal med Ånge kommun gällande inbrottslarm i kommunens fastigheter.
Avtal med JO Sotning AB gällande rengöring och brandskyddskontroll i
Ånge kommun.
Avtal med Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB gällande rengöring och
brandskyddskontroll i Sundsvalls södra sotningsdistrikt.
Avtal med Sundsvall & Timrå Sotningsdistrikt AB gällande rengöring och
brandskyddskontroll i Sundsvalls norra sotningsdistrikt samt Timrå
sotningsdistrikt.
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Bilaga B: Samrådsredogörelse
Samråd har genomförts med nedanstående aktörer. Samrådstiden pågick från och
med 2022-03-03 till och med 2022-03-21. Remissvaren sammanställs i en separat
samrådsredogörelse.
Jämtlands räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Åre
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Brand och Säkerhet i Örnsköldsvik
Norrhälsinge Räddningstjänst
Ljusdals räddningstjänst
Räddningstjänstsamverkan R10
Region Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland
Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Samverkansgruppen inom MRF
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Staten ansvarar inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon via
Sjöfartsverket för Sjöräddningstjänst (livräddning) och via Kustbevakningen för
miljöräddningstjänst till sjöss. I övriga insjöar, vattendrag, kanaler och hamnar inom
ägarkommunerna har MRF motsvarande ansvar. Nedan visas (figur 30 - figur 34) de
vattenområden kring hamnar där MRF har ansvar för liv- och miljöräddning (rutat
område).

Figur 30.

Galtströms hamnområde.

Figur 31.

Stockvik – Svartviksfjärden hamnområden.
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Figur 32.

Sundsvall och Tunadals hamnområden.

Figur 33.

Östrand, Wifstavarv och Söråkers hamnområden.
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Figur 34.

Handlingsprogram

Lörans hamn med hamnområde mellan kajanläggning/strand och markerad gräns.
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Medelpads
Räddningstjänstförbund
Datum:
2022-04-05

Diarienummer:
2022-000173

Handläggare, telefon:
Tora Åström, 070-5457507

Samrådsredogörelse
Medelpads Räddningstjänstförbund har remitterat Handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst 2022-2023 till de aktörer som framgår av Bilaga B i
handlingsprogrammet. Samrådsredogörelsen redogör för de inkomna svaren samt eventuella kommentarer från MRF.
Inkomna svar
Åre kommun
På grund av tidsbrist kommer Åre kommun inte hinna svara på remissen.
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Utifrån det pågående samverkansarbetet med framtagande av gemensamt
ledningssystem för Västernorrland, Jämtland samt delar av Västerbotten och
Norrbotten (benämnt Räddningsregion MittNorrland) vill Jämtlands
räddningstjänstförbund framhålla att vi framöver behöver likställa vissa
beskrivningar som är kopplade till detta samarbete. Det rör till exempel
beskrivning av kompetensnivåer på vissa ledningsfunktioner och beskrivning av
ledning av systemet. Eftersom samarbetet inte är effektuerat i nuläget kan detta av
naturliga skäl inte beskrivas i denna version av handlingsprogrammet, men frågan
bör tas med för framtida arbete.

Medelpads Räddningstjänstförbund
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall

Tel: 060-12 32 00 (vxl)
Fax: 060-61 68 29

Kommentar från MRF

MRF delar JRFs syn på att de skrivningar som rör Räddningsregion Mittnorrland
behöver likställas ännu mer än vad de gjort idag.
Detta arbete behöver tas med i implementeringen av ledningssystemet samt i
kommande uppdateringar av handlingsprogrammet.

Hemsida: www.raddning.info
E-post: mrf@sundsvall.se

Postgiro: 42 53 01-9
Bankgiro: 5657-5814
Org.nr: 222000-0422

Sida
2(3)

Brand och säkerhet i Örnsköldsvik
Räddningstjänsten Örnsköldsvik har inga synpunkter på innehållet i
handlingsprogrammet och anser att det följer MSBFS 2021:1 (MSBFS 2021:1
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst).

De nationella mål som anges i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brutits
ned på ett bra sätt. Utifrån beskriven riskbild, statistik, förmåga och nedbrutna mål,
går det lätt att utläsa på vilket sätt de nationella målen ska uppnås inom Medelpads
räddningstjänstförbund.
Länsstyrelsen Västernorrland
Avsnitt 9, Ledning i räddningstjänsten
9.1.1 Räddningsregion Mittnorrland
Det här avsnittet beskriver den kommande ledningsorganisationen och det kommande
samarbetet. För att kunna få en tydligare bild av hur ledningen är tänkt att gå till är ett
förslag att förtydliga detta med en bild liknande den i avsnitt 8.1.2 om den nuvarande
ledningsstrukturen.

MRF delar åsikten om att en bild hade förenklat för läsaren att förstå det kommande
ledningssamarbetet, MRFkommer att komplettera handlingsprogrammet med en sådan
när det uppdateras nästa gång.

Sida
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9.5 Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

I avsnitt 9.5 beskrivs RUHB i relativt allmänna begrepp. Det som hade kunnat
utvecklas är kommunens ansvar enligt 3 kap 8§ LSO där räddningstjänstens
förmåga vid både fred och höjd beredskap ska beskrivas. Det är länsstyrelsens
tolkning att fokus i handlingsprogrammet är på fredstida förhållanden. Det
gäller både det skadeavhjälpande arbetet på skadeplats och ledningsförmågan i
förbundet. Det handlar både om att kunna fortsätta att bedriva räddningstjänst
vid olyckor som att lösa de nya arbetsuppgifter som tillkommer enligt 8 kap 2§
LSO vid höjd beredskap.
Ledningsförmågan vid höjd beredskap finns även behov av att beskriva ytterligare
kopplat till den kommande förändringen med Räddningsregion Mittnorrland.
Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av samverkan med kopplat till
länsstyrelsens ansvar vid höjd beredskap enligt 8 kap 4§ LSO och 8 kap 3§
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

Precis som LST påpekat är fokus i handlingsprogrammet räddningstjänstens förmåga i
fredstid. MRF har påbörjat arbetet med att höja förbundets förmåga under höjd
beredskap och kommer att samverka tillämpliga delar med LST. MRFs bedömning är
dock att dessa delar faller under sekretess och kommer således inte beskrivas i
handlingsprogrammet.

Redaktionella synpunkter
Sidan 4, inledningen. I Ånge kommun ingår även en del av Jämtlands landskap och i
Sundsvalls kommun ingår en liten del av Hälsinglands landskap plus att i Timrå
kommun ingår en liten del av Ångermanlands landskap. Så Medelpads
räddningstjänstförbund täcker geografiskt en större yta än Medelpads landskap.

MRF har tagit till sig av kommentaren och omarbetat texten i kapitel 2.1 utifrån
Länsstyrelsen reflektioner
Sundsvall, Timrå och Ånge kommun bildar tillsammans landskapet Medelpad, men kommunerna
sträcker sig även en bit in i Jämtland, Hälsingland och Ångermanland. Kommunernas geografiska
utsträckning i sin helhet är det område som Medelpads Räddningstjänstförbund består av.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annika Nyberg

2022-05-02

KS/2022:232

Kommunstyrelsen

KS uppdrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Ärendet
För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av beslutade
uppdrag och projektredovisning.
Beslutsunderlag
Redovisning

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Ärende
3. Överlåta till förvaltningarna att
inom ramen för sott 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
Ta fram VROB för bisysslor med
syfte att förebygga och förhindra
bisysslor som kan anses vara
arbetshindrande, förtroendeskadliga
eller konkurrerande med kommunens
verksamheter. I uppdraget ingår
systemlösning för fungerande
uppföljning och central
sammanställning av bisysslor.
Återrapport utvärdering av
kommunens krishantering Covid-19
samt påbörja arbetet med översyn och
uppdatering av pandemiplan
Pensionsavtal Landstinget
Västernorrland – Avstämningsrapport
vid KS juni -18
Revidering av
Funktionshinderpolitiska
programmet
Uppdrag att påbörja arbetet med att
utveckla processen för digitalisering
av information från inkommande

Beslutade uppdrag i kommunstyrelsen åren 2010-2022
Uppdragstagare
Hänvisn
Föregående
Antecknin
g
§
redovisning
Samtliga nämnder
67/2022
Nytt

Nuläge 20221
Redovisas i fyramånadersrapport.

Kommunledningskon 230/2021
toret

Återraport
till
kommunsty
relsen
senast i
december
2021.Avslut
at

Pågår, upp för beslut hösten 2021.Avslutas,
se beslut KS 2021 § 392 KS/2021:466 Vägledande råd och bestämmelser om
bisysslor

Kommunchef

Avslutas

Återrapporterades i oktober 2021 och godkändes. Kan avslutas. Ta bort från listan,
verkställt.

Kommunledningskon 14/2018
toret

Pågår
Avslutat

Kommunledningskon 16/2018
toret

Pågår

Avslutas, delegationsbeslut fattat av Stefan
i december 2021 kring ersättning från
region västernorrland. Hittar inte ärendet
vid sökning i Lex. Peter administrerade
delegationsbeslutet.
Följer av arbetet med Block 4 – översyn av
styrdokument. Det arbetet har påbörjats.

Kommunledningskon 271/2018
toret

PågårAvslut Avslutas, projektet är avrapporterat och
at
avslutat. Sker i projektform på tre år och
ligger i projektportföljen – Timrå i

8/2021
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handling till arkiv
Timrå kommun ska under 2021
påbörja arbete med att skapa en
krigsorganisation

Uppdrag att vidta åtgärder enligt
yttrande (översiktlig granskning av
delårsrapport) och återrapportera till
ks senast i dec 2020
Ta fram förslag till ny Biblioteksplan

framkant med obrutna flöden
Återrapport Pågår, behöver följa upp
till
återrapportskravet.
kommuntyr
elsen i
oktober
2021.
Avslutas
Verkställt och hanterat med aktiva beslut i
delårsrapport i okt 2021. Kan avslutas.

Kommunledningskon 83/2021
toret

Kommunledningskon 220/2020
toret (ekonomichef)
Kultur och teknik

Anmodan att genomföra förstudie av Kultur och teknik
nya förskolor i Bergeforsen och
Tallnäs/Böle
Redovisa alternativa inriktningsbeslut Kultur- och
i avfallsplan 2013.
teknikförvaltningen

264/2021

AvslutatPåg Avslutas, ny plan antagen i KFKTN
år
211013 § 116. KS 211109
Pågår
Pågår arbete inom förstudien med kravfångst utifrån BoU´s behov

134/2020
143/2010

Avvaktar proposition från Pågår
regeringen

Utveckla Åstön inom ramen för
befintligt naturreservat

Kommunledningskon 122/2019
toret
Kultur- och
tekniknämnden
Samhällsenheten

Fortsätta utveckla området Pågår
med inriktning på
besöksnäring och bostäder
i och i direkt anslutning
till naturreservatet i
enlighet med uppdrag,
gällande bestämmelser,
ÖP2035 och avsiktsförklaringen med
Fortifikationsverket.

Uppdrag att påbörja planläggning,

Miljö och bygg

90/2020
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Arbete med avfallsplan startar våren 2017.
Avhängigt beslut om biogaskombinat. Blir
inget biogaskombinat i Sundsvall. Nytt
samarbete med Härnösand utreds. Nytt
beslut i KF 200928 §144 anger att
samordning och samverkan med övriga
kommuner i länet eftersträvas.
Samverkansavtal med Y-renhållare har
upprättats där övriga kommuner i Västernorrland ingår.
KTN 200312 §26 beslutade säga upp
arrendeavtalet med Lotstornet Åstön AB
till upphörande 2022-02-28. Uppsägning
mottagen och inskickad.
Strandskyddsdispens är sökt och beviljad.
Reservatsföreskrifter – behovsinventering
pågår avseende upphävande. KoT har sökt
dispens från reservatsföre-skrifterna hos
MoB.
Pågår
2

Vivstavarv 1:92 och 1:103
Uppdrag att påbörja planläggning –
Norrberge 1:74
Landsbygdsprogram för Timrå
kommun. Senast 2019 återkomma
med överväganden om översyn av
programmet

Uppdrag att, tillsammans med
regionen och andra intressenter,
skapa förutsättningar för en
permanent regional organisation
kring innovation

Miljö- och
byggkontoret
Näringslivskontoret

222/2019

Pågår

Avvaktande

183/2015

Vilar i avvaktan på
riktlinjer
för fortsatt
arbete

Näringslivskontoret

224/2018

Avslutat

Samma status gäller som tidigare.
Arbetet avbutet tills vidare med hänvisning
till arbetet med framtaganda av ny styrmodell och implementeringen av densamma
för Timrå kommun i syfte med att invänta
nya riktlinjer för styrande dokument.
KS/2019:438
Uppdraget återrapporterat KS oktober
2021. Avslutas, ta bort från listan.
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Uppdrag att, i samråd med regionen Näringslivskontoret
och andra intressenter skapa
förutsättningar för en permanent
regional organisation kring
investeringsfrämjande i
Västernorrland efter år 2022.
Delredovisning ska ske till ks under
hösten 2020
Destination Sundsvall - Uppdrag att Näringslivskontoret
tillsammans med övrig kommuners
näringslivschefer ta fram en långsiktig
plan för samarbetet efter 2020.

68/2019

Pågår

Arbetet fortgår i samverkan med gruppen
för beredning till Samverkansrådet. Prognosen just nu är att uppdraget ej kommer
kunna slutföras inom uppsatt tidsram.
Delredovisning till KS skedde 1 sept 2020.
KS/2020:343. Slutrapporteras 2022

365/2019

Pågår

Utveckling Y:et området

Näringslivskontoret
klara med sina delar
Kultur & Teknik
Timrå Invest

140/2019
54/2021

Pågår

Plan för fortsatt samarbete avses utvecklas
under höst/vintern -21/22.
Nu förbereds nytt femårigt samarbetsavtal
för strategisk utveckling av destination
Ånge, Sundsvall och Timrå
KS 2021:54 Slutrapporterat punkt 1 och 2
(Projektet Alla vägar är till Y.et samt
skyltning) Delrapport punkt 3 och 4 (VA
utredning samt området kring Y:et).
Punkt 3 och 4 har avrapproterats KS okt
2021.

Presentkort Timrå

Näringslivskontoret

134 / 2021
157/ 2021

Pågår

Regionalt Entreprenörskapsprogram

Näringslivskontoret

99 / 2021

Anmoda styrelser och nämnder att
utifrån rapportens slutsatser
identifiera förbättringsåtgärder
rörande sin krisberedskap samt
implementera dessa.

Samtliga nämnder

8/2021

Avslutat.
Projektet
pågår
Avslutat

Uppdra till socialnämnden att, senast Socialnämnden
i oktober 2021, återkomma med en
beskrivning av hur heltidsresan kan
genomföras inom tilldelad budget

133/2021

Slutrapport förstudie heltidsresan SN 2021-03-16 §
33.
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Senast
oktober
2021

Återrapporteras till KS under november
2021. Behöver avrapporteras, siktar på nov
2021 istället.Avslutas, genomfört och
ordinarie verksamhet.
Finansiering klar, projektet avrapporteras
december 2023.
SN lämnat rapport 17/9 2021.
BUN återrapporterat till KS 5/10 § 324,
BUN § 88. Protokollsutdrag KTN 2021-0825 §100 till KS.
Avslutades med återrapport i okt 2021. Ta
bort från lista.
SN lämnat svar på återremiss 17/9 2021.
Avslutat hösten 2021, del av ordinarie
verksamhet.
4
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2. Uppmana socialnämnden att
Socialnämnden
sammanställa kostnader som orsakas
av covid-19 till och med augusti, med
prognos för helår och redovisa i
delårsrapporten 2021 med begäran
om kostnadstäckning med medel från
kommunstyrelsens finansförvaltning.
3. Uppmana socialnämnden att
analysera orsaker till
budgetavvikelserna i övrigt och
redovisa analysen till
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i
delårsrapporten 2021.
4. Uppmana socialnämnden att vidta
aktiva åtgärder baserat på analys för
att bidra till en budget i balans.
Åtgärder med förväntad effekt
redovisas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i
delårsrapporten 2021.
KS beslutar återremittera ärendet med Socialnämnden
uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram, ska öka.

228/2021

Uppdrag till socialnämnden att vidta
åtgärder för att bidra till en budget i
balans, redovisa effekt av vidtagna
åtgärder … till kommunfullmäktige i
mars 2022.

Socialnämnden

304/2021

Näringslivskontoret

427/2020

PROJEKT
Utveckling av friluftsliv kring
Indalsälvens nedre del -

303/2021

Redovisas SN lämnat delårsrapport 20/9 2021
till KS och Har skett, avslutas med hänvisning till KS
hantering av ärendet hösten 2021.
KF i
delårsrappo
rt 2021

Slutrapport förstudie heltidsresan SN 2021-03-16 §
33.
Heltidsresan Socialnämndens svar på
återremiss, SN 2021-09-14
§122
Ekonomisk delårsrapport
… SN 2021-09-14 § 135
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Avslutat

AvVslutitas, utfört inom ramen för
hetidsresan.

Avslutat

Redovisas till KF i mars 2022

Återrapport till kommuntyrelsen i
november 2021.
6

medfinansiering LONA
Ökad tillgänglighet till aktivt
friluftsliv i fiskevårdsområdet vid
Indalsälven - Medfinansiering
LEADER
Destination Sundsvall 2021 Samarbete mellan Ånge, Sundsvall
och Timrå kommuner
Medfinansiering Leader
Regionalt entreprenörsprogram,
Sommarlovsentreprenör 2,0

Avslutas, genomfört och avrapporterat KS.
Projekt ännu ej startat inväntar svar från
Jordbruksverket. Avslutas, genomfört och
avrapporterat KS.

Näringslivskontoret

428/2020

Näringslivskontoret

429/2020

Näringslivskontoret

75/2021

Avslutat

Näringslivskontoret

76/2021

Avslutat

Levande musikscener på landsbygden Näringslivskontore

410/2019

Verksamhetsrapport avsespresenteras dec21, har avrapporterats i KS Avslutas.
Rapporterades till KS i oktober 2021.
Klart, avslutas.
Slutrapporteras 2023. Har avrapporteras
för 2021.
Projektet framskjutet p g a pandemin.
Avslutas.

Rapporterad till KS 2022-05-241-11-09
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-04-29

SN/2022:73

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg - socialnämndens svar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2022-03-16 översända Medborgarförslag – Tillsätta
utredning hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg till socialnämnden för
besvarande.
Socialförvaltningen har, tillsammans med personalavdelningen, skrivit ett svar gällande
språkkunskaper inom vård och omsorg. I svaret framgår att språkstärkande insatser, som
Språkombudsutbildning, Språkutvecklingsprojekt, språkhandledare samt SVA-lärare finns i
verksamheten. Verksamheten undersöker också tekniska lösningar som kan underlätta och främja
språkutveckling hos medarbetare, till exempel genom en språk-app.
Beslutsunderlag
SN 2022-04-26 § 67
Svar på Medborgarförslag - Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och
omsorg
Minnesanteckningar angående medborgarförslag
Medborgarförslag - - tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och
omsorg
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 67

Medborgarförslag - Tillsätta utredning kring hur tekniska hjälpmedel
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg -svar
SN/2022:73

Beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel
skulle kunna nyttjas inom vård och omsorg.
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2022-03-16 översända Medborgarförslag – Tillsätta
utredning hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och omsorg till socialnämnden för
besvarande.
Socialförvaltningen har, tillsammans med personalavdelningen, skrivit ett svar gällande
språkkunskaper inom vård och omsorg. I svaret framgår att språkstärkande insatser, som
Språkombudsutbildning, Språkutvecklingsprojekt, språkhandledare samt SVA-lärare finns i
verksamheten. Verksamheten undersöker också tekniska lösningar som kan underlätta och främja
språkutveckling hos medarbetare, till exempel genom en språk-app.
Beslutsunderlag
Svar på Medborgarförslag - Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom vård och
omsorg
Minnesanteckningar angående medborgarförslag
Medborgarförslag - - tillsätta en utredning kring hur tekniska hjälpmedel kan nyttjas inom vård och
omsorg
Protokollsutdrag till
Förslagsställare
KF presidium
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Timrå Kommun

2022-04-08

Ärendenummer

#11034

SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Svar på medborgarförslag
Svenska språket inom vården
För yrken som kräver legitimation är goda kunskaper i det svenska språket ett krav
för att få svensk legitimation och få arbeta inom svensk sjukvård. För de yrken
inom hälso- och sjukvården som inte kräver legitimation finns inga formella
språkkrav. Det är dock viktigt med goda språkkunskaper och förmåga att
kommunicera såväl muntligt som skriftligt för att möta de äldres behov och kunna
utföra arbetet på ett säkert sätt. För en väl fungerande verksamhet är skriftlig
dokumentation och muntlig återkoppling en förutsättning. Samverkan med
brukare anhöriga och andra yrkeskategorier är viktiga delar som måste fungera
väl. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) finns rekommendationer om
grundläggande kunskaper inom kommunikation som personal inom bl a
äldreomsorg bör ha:
– kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer och
till olika individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta kunskapen
i det praktiska arbetet
– förmåga att kommunicera med närstående
– förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper
– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska
Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personalen har de kunskaper och
kvalifikationer som krävs för att utföra yrket. Det innebär att vid varje
nyrekrytering görs en individuell bedömning om språkkunskaperna är tillräckliga
för anställning inom vård och omsorg.
Språkutvecklingsprojekt för medarbetare med svenska som andra språk
För att ytterligare stärka kunskaperna i svenska språket hos de anställda inom
kommunens vård- och omsorgsverksamheter, genomförs språkstärkande satsningar.
Via Omställningsfondens och Äldreomsorgslyftets medel har verksamheten under
några år tillbaka arbetat med satsningar som är språkstärkande insatser.
Språkutvecklingsprojektet ligger i Timrå kommuns projektportfölj.
Språkombudsutbildning: har genomförts vid två tillfällen, den sista gruppen
färdigställde sin utbildning under mars månad-2022. Språkombuden ska arbeta
tillsammans med närmsta chef på enheten för att coacha medarbetare i behov av att
stärka svenskan i tal och skrift samt inkluderingen på arbetsplatsen.

Postadress: 861 82 Timrå
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

Verksamheten startar en ny utbildningsgrupp språkombud under våren 2022. Dessa
utbildningar köps av Sundsvalls kommun via Omställningsfonden. I utbildningen
ingår 4 utbildningsblock och varvas med hemuppgifter. Cheferna för enheterna är
även involverade i utbildningen.
Yrkes/språkhandledare: ett arbete som startar på 50% officiellt den 1 maj 2022,
men har redan börjat samarbeta med socialförvaltningens anställda SVA-lärare som
beskrivs nedan. Denna tjänst som yrkes/språkhandledare ska vara alla språkombuds
sammankallande och ska planera/organisera nätverksträffar. Yrkes- och
språkhandledaren är involverad i språkutbildningen i svenska genom att
tillsammans med SVA-läraren bygga vårdpedagogiska situationer så att svenskan
byggs in på ett pragmatiskt vis – s.k. vårdsvenska. Denna tjänst finansieras av medel
från Omställningsfonden.
SVA lärare på 50% startade den 1 februari 2022 och 1 år framåt, medlen för detta
kommer även de från Omställningsfonden. Läraren har byggt och organiserat
vårdsvenska för ca 25 medarbetare som till största del består av medarbetare från
vård och omsorg men även ca 5 personer från barn och utbildningsförvaltningens
område deltar. Läraren har haft individuella möten med alla för att kartlägga ett
nuläge och har därefter byggt pedagogiska grupper utifrån detta. Varje deltagare går
4 timmar/varannan vecka och utbildningen sträcker sig över 1 år. Utbildningen är
förlagd på Vuxenutbildningen i Timrå. Under och efter avslutad utbildning har
läraren samtal tillsammans med medarbetare och chef för att tydliggöra vad och
hur fortsatt språkutveckling ska ske. Efter avslutad utbildning får deltagaren ett
skriftligt omdöme att lägga till sitt CV. Medarbetarna studerar på arbetstid och
lönekostnaden bekostas genom Äldreomsorgslyftet.

Använda tekniska hjälpmedel i avseende att stärka
språkkunskaper
Precis som medborgarförslaget säger finns idag många möjligheter att använda
olika tekniska hjälpmedel för att översätta/underlätta kommunikationen mellan
människor. Inom vård- omsorgs verksamheter finns strikta regelverk gällande
sekretess och delegationsordningar som reglerar vem som får göra vad och på vilket
sätt. Det innebär bland annat att endast säkra system får användas för
informationsöverföring och verksamheten måste kunna garantera att information
inte lagras eller förmedlas vidare på fel sätt. Det i sig utgör ofta ett hinder för
arbete enligt medborgarförslaget, men utöver det är även möjligheten till att kunna
förstå och själv göra sig förstådd av stor vikt i det mänskliga mötet som sker mellan
brukare/patient och vård- och omsorgsgivaren.
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Arbetsgivaren försöker dock redan idag hitta tekniska lösningar som kan underlätta
och främja språkutveckling hos medarbetarna genom produkter och tjänster som
kan användas utanför den direkta brukar/patientkontakten och som inte riskerar
att bryta mot exempelvis sekretesskravet.

Språk-App: ett exempel som verksamheten undersöker nu är möjligheten att
komplettera ovanstående språkutbildning i vårdsvenska med ett verktyg ifrån
www.lingio.se. Här får medarbetaren tillgång till ett digitalt verktyg direkt i sin
smartphone och en digital utbildning på 6 månader ska sedan genomföras i
verktyget.
Arbetsgivaren kan samtidigt via närmsta chef, följa medarbetarens arbete i verktyget
och på så sätt stötta vid behov. Referenser har tagits från andra kommuner som
jobbat med verktyget och bedömningarna har varit positiva.
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Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 16 februari
2022, kl 13.00-14.00
Närvarande:

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

7. Medborgarförslag – Starta upp fritidsbanken i Timrå kommun
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande.
Övriga svarar Ja.
8. Medborgarförslag – Arbeta med föreningslivet på ett tydligare sätt
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kultur- och tekniknämnden för besvarande.
Övriga svarar Ja.
9. Medborgarförslag – Bygg inte anslutningsvägar mot Höjdvägen
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.
Övriga svarar Ja.
10. Medborgarförslag – Tillsätta utredning hur tekniska hjälpmedel kan utnyttjas inom
vård och omsorg
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.
Övriga svarar Ja.

Vid anteckningarna
Annika Nyberg
Kommunsekreterare

Signeringsunderlag

Sida
1(2)

Medborgarförslag

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

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

2. Personuppgifter

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Hemsida
www.timra.se

Telefon
060-16 31 00 vx

Organisationsnr
212000-2395

E-post
info@timra.se

Fax
060-16 31 05

Bankgiro
5672-9387

1

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Stina Reinhammar

2022-05-04

KS/2022:100

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från
Solhöjden villastad
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att inte bygga anslutsvägar mot Höjdvägen från Solhöjden.
Väganslutningar från det planerade bostadsområdet Solhöjden till befintliga vägar hanteras inom
ramen för planprocessen. Medborgarförslaget avslås därmed då det inte hanteras som ett separat
ärende.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om Bygg inte anslutvägar mot Höjdvägen från Solhöjden villastad
Protokollsutdrag till
Henrik Thomasson
Exp

/

2022

Samhällsenheten

Klas Lundgren
Förvaltningschef

Stina Reinhammar
Planarkitekt

Postadress

Besöksadress

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

Telefon

/RedigerareTelefon/

Signeringsunderlag

Sida
1(2)

Medborgarförslag

1. Förslag
Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.
Bygg inte anslutsvägar mot höjdvägen från Solhöjden villastad då Höjdvägen inte kan ta imot den mängden trafik ni planerar leda
mot Höjdvägen.
Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex:
Jag föreslår att......
Runt Solbacken finns idag runt 30 villor.
Timrå kommun vill öka trafiken med 10 gånger genom att sätta upp 307 nya hushåll med fyra anslutningsvägar mot höjdvägen som
det inte går att mötas på eller går att bredda eller bygga nya mötesplatser på då befintliga husens tomter går ända ut mot höjdvägen.
Höjdvägen har även mycket besvärlig toppografi samt skymda kurvor där barn lätt kan bli påkörd då dom inte syns.
Vad tycker tex räddningstjänsten om era planer?
Att göra höjdvägen enkelriktad eller förbud för genomfart för ej boende kommer inte heller att fungera då det knappast kommer att
efterlevas.
Passa på och bygg vägarna rätt på en gång och gör oss befintliga husägare på Solbacken nöjda.
Gör anslutningar enbart mot Norra Fagerviksvägen samt Bölevägen i stället så slipper dom flesta av dom nybyggda husen
genomfartstrafik som bonus (ut mot höjdvägen) Om ni bygger så att det går att köra ut från solhöjden villastad så kommer alla ifrån
solhöjden villastad att gena över Höjdvägen då det idag inte finns några andra naturliga vägar om man ska köra mot Sörbergenorra
för vidare färd.
Presentation

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

2. Personuppgifter

Postadress
Timrå kommun
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Hemsida
www.timra.se

Telefon
060-16 31 00 vx

Organisationsnr
212000-2395

E-post
info@timra.se

Fax
060-16 31 05

Bankgiro
5672-9387

1

Tjänsteskrivelse
Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Jan Eriksson

2022-02-17

KTN/2021:510

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport "Grundläggande granskning" – Kultur- och
tekniknämndens beslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen
kring ekonomisystemet.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser
som finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2022. Av svaret bör framgå vilka eventuella
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionsrapporten. Kultur- och tekniknämnden
beslutade 2022-02-16 godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Förslag till svar på revisionsrapporten
Protokollsutdrag KTN 220216 § 7
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag till
Här skrivs de som berörs av beslutet
Exp

/

2022

Kultur- och teknikförvaltningen
Jan Eriksson
Förvaltningschef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Plåtslagarvägen 17

Telefon
060-163165

1

Protokollsutdrag
Kultur- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-16

§7

Revisionsrapport "Grundläggande granskning"
KTN/2021:510

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:
Godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten.
--------Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt
revisionens rekommendationer:
Verksamhetsuppföljning
Förslag till svar som kan användas i samtliga granskningar av nämndernas delårsrapportering:
 Vi håller position, syftet med styrningen är att styra på effekt där ute – då kan vi inte formulera
mått som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det ska gå åt rätt håll.
 Det tar tid att forma uppföljningen av styrningen enligt styrmodell, vi kommer att arbeta vidare
med att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys under 2022. Finns förutsättningar att på
bättre sätt bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas av revisorerna.
 Verksamhetscontroller får i uppdrag att analysera och föreslå hur nämndernas verksamhetsplaner
med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till fullmäktiges verksamhetsplan och
budget.
Internkontroll
Kultur- och tekniknämnden har fördubblat kontrollerna till att ske två gånger per år där det är
möjligt. Övriga kontroller går bara att göra en gång per år eftersom aktiviteterna utförs endast vid ett
tillfälle per år.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Protokollsutdrag
Kultur- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Revisionen
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DocuSign Envelope ID: 7891D7E6-14EF-4328-9055-5E5B716EFED1

Timrå kommun
Kultur- och tekniknämnden

För kännedom: Kommunfullmäktiges
presidium
Kommunstyrelsen

2022-01-11

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning – kultur- och tekniknämnden”
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder
som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till
revisorerna.
För Timrå kommuns revisorer

Sten Ekström
Ordförande

Kenneth Norberg
Vice ordförande
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Timrå kommun
Grundläggande granskning - kultur- och tekniknämnden
2022-01-11

1

Sammanfattning
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kultur- och
tekniknämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot
kommunfullmäktiges mål samt att uppföljning av internkontroll kan genomföras mer
regelbundet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kultur- och tekniknämnden
att

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

att

regelbundet följa upp internkontrollplanen, se avsnitt 3.3

2
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Timrå kommun
Grundläggande granskning - kultur- och tekniknämnden
2022-01-11

2

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

2.1

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

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen (2017:725)

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av underlag från nämnden
— Intervjuer med nämnden
Rapporten är faktakontrollerad av nämndsordförande och förvaltningschef för kulturoch teknikförvaltningen.
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Timrå kommun
Grundläggande granskning - kultur- och tekniknämnden
2022-01-11

3

Resultat av granskningen

3.1

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

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

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrmodell har nämnderna och
kommunstyrelsen antagit verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, de
övergripande målbilderna och fokusområdena formuleras. I verksamhetsplanerna ska
nämnderna och kommunstyrelse ange hur de bidrar till de övergripande inriktningsmålen
och hur uppdragen ska hanteras samt ange hur verksamheterna ska följas upp i enlighet
med önskade effekter. Slutligen har förvaltningarna ansvaret att planera och utföra
verksamhet i enlighet med nämndernas och kommunstyrelsens beslut.
Kultur- och tekniknämnden antog den 15 oktober 2020 1 verksamhetsplan för år 2021.
Av verksamhetsplanen framgår hur nämnden avser bidra till de sex
kommunövergripande inriktningsmålen.
Av verksamhetsplanen framgår mått för uppföljning av respektive inriktningsmål samt
vilka aktiviteter nämnden ska arbeta med för att nå målen. Aktiviteterna ska ligga till
grund för bedömning av målen. Det framgår däremot inte, varken av fullmäktiges eller
nämndens verksamhetsplan, vilka målnivåer som ska uppnås.
Av verksamhetsplanen framgår uppdrag som berör nämndens verksamhet kopplade till
fokusområden för de kommunövergripande målen samt hur nämnden avser bidra till
respektive uppdrag.
Vi har tagit del av måluppföljning i fyramånadersrapport per 2021-04-30 samt
delårsrapport per 2021-08-31 2. Av delårsrapporten per sista augusti framgår att
nämnden följt upp samtliga inriktningsmål och uppdrag. Dock framgår inte direkt
uppföljning av måtten.
Nämnden bedömer att de bidrar till fem av de sex inriktningsmålen. Gällande det tredje
inriktningsmålet avseende ”stärkt entreprenörskap för växande näringsliv” bedömer
nämnden att de delvis bidrar till målet. Vad gäller uppdragen bedömer nämnden att
arbete pågår enligt plan.
1
2

KTN 2020-10-15 §109
KTN 2021-10-13 §132
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Nämnden redogör för vad som ligger till grund för deras bedömningar om
måluppfyllelsen.

3.1.1

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

3.2

Ekonomistyrning
Kultur- och tekniknämnden antog i samband med verksamhetsplanen budget för år
2021 motsvarande drygt 84,7 mnkr för verksamhetens nettokostnader.
Vi har tagit del av ekonomiska månadsrapporter per februari t.o.m. juni inklusive
fyramånadersrapport per 2021-04-30 samt delårsrapport per 2021-08-31.
Av delårsrapporten framgår ett överskott för perioden på drygt 5,6 mnkr. Prognosen för
helår uppgår till ett överskott på cirka 1,5 mnkr mot budget.

3.2.1

Bedömning
Vi har inga kommentarer.
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3.3

Uppföljning av intern kontroll
Kultur- och tekniknämnden antog den 20 januari 2021 3 internkontrollplan för år 2021. Till
grund för internkontrollplanen, som omfattar nio punkter, ligger en upprättad risk- och
väsentlighetsanalys.
Av internkontrollplanen framgår att samtliga kontrollpunkter, förutom kontroll av
föreningsbidrag och kontroll av löneutbetalning, ska granskas och återrapporteras två
gånger under året. Vad gäller kontrollpunkten föreningsbidrag ska två olika typer av
kontroll genomföras och återrapportering ske en gång under året för respektive kontroll.
Vad gäller kontrollpunkten löneutbetalning ska granskning och återrapportering ske efter
avtalsförändringar. För samtliga kontrollpunkter framgår metod, handläggare samt
tillfälle för granskning och återrapportering.
Vi har tagit del av uppföljning av internkontroll per april 4 och noterar att nämnden följt
upp samtliga punkter förutom den avseende föreningsbidrag. Återrapportering av denna
ska enligt internkontrollplanen ske i september för en av kontrollerna och i december för
den andra. Vi noterar att uppföljningen genomfördes utan erinran.

3.3.1

Bedömning
Vi anser att nämnden mer regelbundet bör följa upp riskerna i internkontrollplanen i syfte
att effektivisera arbetet samt öka möjligheterna för att finna avvikelser och vid behov
vidta åtgärder.

3
4

KTN 2021-01-20 §8
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kultur- och
tekniknämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot
kommunfullmäktiges mål samt att uppföljning av internkontroll kan genomföras mer
regelbundet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kultur- och tekniknämnden
att

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

att

regelbundet följa upp internkontrollplanen, se avsnitt 3.3

Datum som ovan
KPMG AB

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Kristin Larsson
Kommunal revisor

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

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-04-28

SN/2022:15

Kommunstyrelsen

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS -2022 kvartal 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat
förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid.
Under perioden har 6 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 9 tidigare rapporterade
beslut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut tillkommit. Sammanlagt finns 19 beslut under kvartal 1
som ej har verkställts inom tre månader, vilket är något färre än de 25 beslut som rapporterades för
2021 kvartal 4. Socialnämnden har godkänt rapporter till kommunfullmäktige samt revisorer.
Beslutsunderlag
SN 2022-04-26 § 72
Statistikrapport KF 2022 kv 1
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 72

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 1
SN/2022:15

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporter för överlämning till kommunfullmäktige samt revisorer.
Ärendet
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även
lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat
förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid.
Under perioden har 6 tidigare rapporterade beslut avslutats eller verkställts, 9 tidigare rapporterade
beslut kvarstår och 4 nya ej verkställda beslut tillkommit. Sammanlagt finns 19 beslut under kvartal 1
som ej har verkställts inom tre månader, vilket är något färre än de 25 beslut som rapporterades för
2021 kvartal 4.
Beslutsunderlag
Statistikrapport KF 2022 kv 1
Rapport revisorer 2022 kv 1
Nyheter om rapportering om ej verkställda beslut
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen
Datum

2022-04-12

Handläggare

Christina Hjalte

Kommunfullmäktige

Rapportering ej verkställda beslut, 2022 kv 1
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd) som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).
Rapportering ska göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och även
till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige. Förvaltningen har
kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat:
Nya
2
0
2
0
4

2022, kvartal 1
Funktionshinder LSS
Funktionshinder SoL
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Totalt:
Senaste 12 månader
Funktionshinder LSS
Funktionshinder SoL
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa:

Återrapp. Verkst/Avsl. Summa
8
3
13
0
0
0
1
1
4
0
2
2
9
6
19

2021 kv 2 2021 kv 3 2021 kv 4 2022 kv 1
6
12
13
13
0
0
0
0
4
13
10
4
0
2
2
2
10
27
25
19

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

201020
201214
210331
201102
210222
210623

210901
210915
211001
211018
211011
211123

316
275
184
350
231
153

Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Daglig verksamhet
Särskilt boende
Daglig verksamhet

Tackat nej till plats
Tackat nej till plats
Resursbrist
Annat skäl (covid)
Resursbrist
Kan ej verkst. utan

210408
210423
210507
210615
210616
210617
210629

211122
211027
211025
211227
211014
211210
211110

228
187
171
195
120
176
134

Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende

Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist

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

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

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

2(2)

TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

IFO
IFO
LSS
ÄO
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
ÄO
LSS
LSS
LSS
ÄO
LSS
LSS
ÄO

210129
210416
210519
210521
210623
210922
200917
201008
210319
210419
210527
210607
210617
210622
210908
210928
211005
211201
211202

Socialförvaltningen

Christina Hjalte
Nämndsekreterare

220116
220302
211115
220203
211115
220329

352
320
180
258
145
188
560
539
377
346
308
297
287
282
204
184
177
120
119

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Bostad med särsk.
Särskilt boende
Bostad med särsk.
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Särskilt boende
Bostad med särsk.
Kontaktperson
Bostad med särsk.
Särskilt boende
Kontaktperson
Kontaktperson
Särskilt boende

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

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-04-28

SN/2022:67

kommunstyrelsen

Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg socialnämndens svar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd
tillsyn och utredning.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.
Socialnämnden har godkänt förvaltningens svar på revisionens synpunkter med plan för uppföljning
av åtgärder.
Beslutsunderlag
SN 2022-04-26 § 71
Svar på Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

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

Timrå kommun
socialnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktiges
presidium
Kommunstyrelsen

2022-02-01

Revisionsrapport ”Granskning av åtgärder inom äldreomsorg”
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd tillsyn
och utredning.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.
Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till
revisorerna.
För Timrå kommuns revisorer

Sten Ekström
Ordförande

Kenneth Norberg
Vice ordförande
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Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 71

Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg -svar
SN/2022:67

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar och plan för uppföljning av åtgärder.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
äldreomsorg för att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån genomförd
tillsyn och utredning.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten senast den 20 maj 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.
Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter med plan för uppföljning av
åtgärder.
Beslutsunderlag
Svar på Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg
Revisionsrapport Granskning av åtgärder inom äldreomsorg
Protokollsutdrag till
Revisionen
Kommunstyrelsen
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Svar på revisionsrapport Granskning av åtgärder inom
äldreomsorg
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en granskning av åtgärder
inom äldreomsorg.
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas socialnämnden att:
-

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

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

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

-

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

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

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

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

Följa upp beslutade åtgärder i syfte att säkerställa att
åtgärderna gett önskad effekt:
Revisorerna efterlyser en uppföljning om de beslutade åtgärderna har genomförts
och fått önskad effekt.
Dokumentation: Socialnämnden beslutar årligen om systemförvaltarplan. Nya
moduler i verksamhetssystemen redovisas till nämnden i samband med den. Den
ovan nämnde modulen kommer redovisas i systemförvaltarplan 2023, på årets
första nämnd.
Digitala läkarkontakter är en del i förvaltningens digitaliseringsarbete.
Socialnämnden har beslutat om en digitaliseringsstrategi som redovisas för
nämnden en gång per år. Arbetet med digitala lösningar och teknik är en del av
omställningen till en God och Nära Vård och arbetet kommer att följas upp av
Timrå kommuns lokala styrgrupp för God och Nära Vård. Arbetet med god och
nära vård redovisas kontinuerligt till nämnden.

Utvärdering av kommunens krishantering
I den lärande utvärdering som beställdes av kommunchef med anledning av Covid19 pandemin fick socialnämnden tre rekommendationer. Förvaltningen redovisade
svaren på rekommendationerna för socialnämnden 1 september 2021 och
socialnämnden ställde sig bakom dem på sammanträde 14 september 2021.
-

Utveckla det nära ledarskapet

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

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

-

Säkerställ att information uppfattas korrekt av medarbetare i vårdnära
verksamheter

-

Säkerställ att information når ut till medarbetare i vårdnära
verksamheter

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

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-04-28

SN/2022:29

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport Grundläggande granskning - socialnämndens svar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara
genomförda. Svarstid är förlängd till den 2 maj 2022.
Socialnämnden har godkänt förvaltningens svar på revisionens synpunkter.
Beslutsunderlag
SN 2022-04-26 § 70
Svar på Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden
Revisionsrapport Grundläggande granskning – socialnämnden
Protokollsutdrag till
Socialnämnden
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 70

Revisionsrapport Grundläggande granskning -svar
SN/2022:29

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar för överlämning till revisionen.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara
genomförda. Svarstid är förlängd till den 2 maj 2022.
Förvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionens synpunkter.
Beslutsunderlag
Svar på Revisionsrapport Grundläggande granskning -socialnämnden
Revisionsrapport Grundläggande granskning – socialnämnden
Protokollsutdrag till
Revisionen
Kommunstyrelsen
Exp

/

2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Sara Grape Junkka

2022-04-12

SN/2022:29

KPMG, Lena Medin

Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning – Socialnämnden
Bakgrund
KPMG har i sin rapport dragit följande slutsatser och rekommenderar följande:
Att socialnämnden:
-

Ser över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt
3.1
Säkerställer att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska effekter av
åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans, se avsnitt 3.2
Förstärker arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3

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

Socialnämndens synpunkter
1 Ser över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges
mål, se avsnitt 3.1
Svar: Syftet med den nya styrningen är att styra på effekt ute i våra verksamheter – då kan vi inte
formulera mått som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det ska gå åt rätt
håll.
Arbetet med att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys kommer att fortsätta under 2022.
Det finns förutsättningar att på bättre sätt bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas
av revisorerna.
Timrå kommuns verksamhetscontrollers har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur
nämndernas verksamhetsplaner med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till
fullmäktiges verksamhetsplan och budget, arbetet pågår under 2022 inför verksamhetsplan och
budget 2023.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163153

2
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Sara Grape Junkka

2022-04-12
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2 Säkerställer att det vid underskott upprättas en handlingsplan där ekonomiska
effekter av åtgärderna framgår för att effektivisera arbetet mot en budget i balans,
se avsnitt 3.2
Svar: Socialnämnden håller med revisionens synpunkt om att en långsiktig hållbar ekonomi för
alla verksamheter är av vikt. Ekonomin följs månadsvis och redovisas på varje
nämndssammanträde. Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att vara återhållsam med
kostnader samt fortsätta arbetet med ständiga förbättringar.
Socialnämndens verksamheter har varit starkt påverkade av pandemin och för att följa de
ekonomiska konsekvenserna har förvaltningen identifierat och särredovisat kostnader kopplat till
Covid – 19 under 2021 och fortsätter med det löpande. I samband med delårsrapportering
redovisades för socialnämnden en kraftigt försämrad ekonomisk prognos. Försämringen berodde
på kostnader kopplat till hanteringen av Covid samt till volymökningar kopplat till placeringar
barn och unga, vuxna och LSS. Dessa volymökningar var ej kända vid
fyramånadersuppföljningen. På grund av de ovan nämnda ändrade förutsättningarna äskade
socialnämnden medel från kommunfullmäktige. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige avslog
begäran.
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget inför 2022 i oktober 2021 beslutades om
besparingar på 10.4 mnkr kr inför 2022 utifrån den ramtilldelning som socialnämnden fått inför
2022. Socialnämnden uppdrog även till förvaltningen att utreda hemtjänsten och arbete med
demens inom särskilt boende.
Volymökningarna som tillkom under 2021 har inte avmattats, utan ligger konstant. Förvaltningen
presenterade 16 mars för socialnämnden en ekonomisk prognos kopplat till volymökningarna och
utifrån det har socialnämnden äskat medel på 11 kr från kommunfullmäktige.
Påverkan på vårdnära verksamheter på grund av pandemin och dess effekter ligger också kvar.
Socialnämnden uppdrog till förvaltningen att utreda pandemins effekter på vårdnära arbete, det så
kallade nya normala. Utredningen med ekonomisk kalkyl redovisades för socialnämnden 16 mars
och utifrån det har socialnämnden äskat medel på 10,6 mnkr från kommunfullmäktige.
Socialnämnden avser att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att ha en budget i balans,
både på kort och på lång sikt.
Förstärker arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3
Svar: Inför internkontroll 2022 som beslutades av socialnämnden i december 2021 har
socialnämnden sett över risk- och väsentlighetsanalysen. Ett nytt område har lagts in utifrån
erfarenhet från pandemin; basala hygienrutiner.
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I planen kvarstår från tidigare år: hot och våld, felaktiga utbetalningar samt otillbörlig åtkomst av
enskilda ärenden/uppgifter. Nya kontrollpunkter i plan 2022 är: IT-haveri (fel på mobilnät,
strömavbrott) samt GDPR, brister i informationssäkerhet.
De punkter i interkontrollplanen 2021 som ej var färdigställda i juni var klara i december.
Kompetensförsörjningsplaner finns inom alla tre verksamhetsområden och hot och våldsplanen är
uppdaterad per verksamhetsområde. Kvar är fortfarande att kommunicera hot- och våldsplanen i
alla verksamheter. Kommuniceringen har inte skett då flera av verksamheterna inte kunnat
genomföra arbetsplatsträffar som vanligt på grund av pandemin.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163153
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Timrå kommun
Socialnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktiges
presidium
Kommunstyrelsen

2022-01-11

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning – socialnämnden”
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att
bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Revisionen önskar att socialnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas
och när de beräknas vara genomförda.
Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till
revisorerna.
För Timrå kommuns revisorer

Sten Ekström
Ordförande

Kenneth Norberg
Vice ordförande
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1

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

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

att

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

att

förstärka arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3

2
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2

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

2.1

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

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen (2017:725)

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av underlag från nämnden
— Intervjuer med nämnden
Rapporten är faktakontrollerad av ordförande för nämnden och förvaltningschef för
socialförvaltningen.
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3

Resultat av granskningen

3.1

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

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

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrmodell har nämnderna och
kommunstyrelsen antagit verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, de
övergripande målbilderna och fokusområdena formuleras. I verksamhetsplanerna ska
nämnderna och kommunstyrelse ange hur de bidrar till de övergripande inriktningsmålen
och hur uppdragen ska hanteras samt ange hur verksamheterna ska följas upp i enlighet
med önskade effekter. Slutligen har förvaltningarna ansvaret att planera och utföra
verksamhet i enlighet med nämndernas och kommunstyrelsens beslut.
Socialnämnden antog den 20 oktober 2020 1 verksamhetsplan för år 2021. Av
verksamhetsplanen framgår hur nämnden avser bidra till de sex kommunövergripande
inriktningsmålen som grundas i kommunens tre målbilder. Till fyra av målen framgår mått
för uppföljning.
Av verksamhetsplanen framgår tre fokusområden med tillhörande kommunövergripande
uppdrag samt hur nämnden avser bidra till uppdragen.
Vi har tagit del av fyramånadersrapport per 2021-04-30 samt delårsrapport per 2021-0831 2.
Av delårsrapporten per sista augusti framgår att nämnden bidrar till fyra av de sex
inriktningsmålen samt att de delvis bidrar till de övriga två målen. Vi noterar att covid-19
utgör en anledning till att nämnden endast delvis bidrar till två mål.
Vi noterar att nämndens bidrag till uppdragen pågår enligt plan.
Det framgår inte, varken av fullmäktiges eller nämndens verksamhetsplan, vilka
målnivåer som ska uppnås. Däremot framgår i planen vilka aktiviteter nämnden ska
arbeta med för att nå målet. Det är också genomförandet av dessa aktiviteter som ligger
till grund för bedömningen av målet i delårsrapporten.

1
2

SN 2020-10-20 § 134
SN 2021-09-20 § 135
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3.1.1

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

3.2

Ekonomistyrning
Socialnämnden antog i samband med verksamhetsplanen budget för 2021 motsvarande
452,3 mnkr.
Vi har tagit del av ekonomiska rapporten från januari
fyramånadersrapport per april och delårsrapport per 2021-08-31.

t.o.m.

maj

samt

Av delårsrapporten per augusti framgår att nämnden har en negativ budgetavvikelse på
16,4 mnkr. Prognosen för helår uppgår till ett underskott på 31 mnkr. Underskottet
förklaras av kostnader för covid-19 samt avvikelser i samtliga verksamheter.
Med anledning av underskottet redogör nämnden i delårsrapporten för analys samt,
aktiva åtgärder samt förväntad effekt i syfte att bidra till en budget i balans. Vi noterar
dock att det inte framgår vilka ekonomiska åtgärder som avses vidtas eller dess effekter.
Till följd av underskottet har nämnden i samband med delårsrapporten beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att fördela medel motsvarande 27,7 mnkr från
kommunstyrelsens finansförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till
nämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans samt att redovisa effekterna av
åtgärderna till fullmäktige i mars 2022 3.

3.2.1

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

3

KF 2021-10-25 § 169
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3.3

Uppföljning av intern kontroll
Socialnämnden antog den 15 december 2020 4 internkontrollplan för år 2021. Till grund
för internkontrollplanen, som omfattar fyra punkter, ligger en upprättad risk- och
väsentlighetsanalys.
Av internkontrollplanen framgår metod och ansvarig för genomförande samt tillfällen för
granskning och rapportering.
Vi noterar att risk- och väsentlighetsanalysen inkluderar flera punkter som inte antagits
som kontrollpunkter trots högre riskbedömning än några av de valda punkterna. Enligt
uppgift beror detta på att rutiner existerar och nämnden har bedömt att uppföljning inte
är nödvändigt.
Vi har tagit del av uppföljning per juni och noterar att arbetet inte är färdigställt avseende
kontrollpunkten kompetensförsörjning. Vad gäller kontrollpunkten avseende hot och våld
noterar vi att handlingsplanen som ligger till grund för punkten behöver uppdateras inom
samtliga verksamhetsområden samt att de befintliga inte kommunicerats enligt
internkontrollplanen.

3.3.1

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

4
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4

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

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

att

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

att

förstärka arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.3

Datum som ovan
KPMG AB

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Kristin Larsson
Kommunal revisor

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

Datum

Annika Nyberg

2022-05-09

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbelut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
____
Delegations
paragraf

Delegat

Dokumentbeskrivning

KS DEL/2022 § 15

Planarkitekt

Yttrande till Lantmäteriet KS/2022:137
angående planenlighet
för avstyckning av
fastigheten Strand 5:158

KS DEL/2022 § 16

Försäljning av
småhustomt

Köpehandling upprättas
och undertecknas för
fastigheten Timrå Strand
5:136

KS/2020:298

KS DEL/2022 § 17

Upphandlingsstrateg

Avtal gällande
Medarbetarenkät

KS/2022:169

KS DEL/2022 § 18

Upphandlingsstrateg

Avtal gällande Tekniska
konsulter

KS/2022:167

KS DEL/2022 § 19

Upphandlingsstrateg

Avtal gällande Glasögon

KS/2022:168

KS DEL/2022 § 20

Beslut om
belägenhetsadress enligt
lag om lägenhetsregister
(SFS 2006:378) 10-11 §§

KS/2022:171

KS DEL/2022 § 21

Beslut om
KS/2022:177
belägenhetsadresser enligt
lag om lägenhetsregister
(SFS 2006:378) 10-11 §§

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

Diarienummer

2

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Annika Nyberg

2022-05-09

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

KS DEL/2022 § 22

Kommunchefen

Anställningsavtal chef ny KS/2022:182
förvaltningsenhet
kommunledningskontore
t

KS DEL/2022 § 22

Kommunchefen

Protokoll förhandling
KS/2022:182
enligt § 11 angående
tillsättning av ny chef till
ny förvaltningsenhet på
kommunledningskontoet

KS DEL/2022 § 23

Kommunchefen

Anställningsavtal chef ny KS/2022:182
förvaltningsenhet
kommunledningskontore
t

KS DEL/2022 § 24

Ekonomichef

Borgen för lån 10 mnkr
Timrå Vatten AB

KS DEL/2022 § 25

Kommunchefen

Struktur för förändrad
KS/2022:75
bolagsbildning Timrå
Invest AB och Sundsvalls
kommun - BASCA Invest
AB

KS/2022:184

KS DEL/2022 § 26

Beslut om
belägenhetsadress enligt
lag om lägenhetsregister
(SFS 2006:378) 10-11 §§

KS/2022:195

KS DEL/2022 § 27

Fullmakt upphandling
projektledare förstudie
kommunal
samordningscentral i
Västernorrland

KS/2022:199

KS DEL/2022 § 28

Ekonomichef

Borgen för lån 23 mnkr
AB Timråbo

KS/2022:210

KS DEL/2022 § 29

Ekonomichef

Borgen för lån 20 mnkr,
AB Timråbo

KS/2022:225

KS DEL/2022 § 30

Kommunchefen

Ägarombud Svenska
bostadsfonden

KS/2021:212

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

3

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Annika Nyberg

2022-05-09

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

KS DEL/2022 § 31

Chef verksamhetsstöd
och
informationshantering.

Anställningsavtal
digitaliseringsansvarig

KS/2022:226

KS DEL/2022 § 32

Anställningsavtal
Informationscontroller/
-förvaltare

Anställningsavtal
informatinsförvaltare

KS/2022:227

KS DEL/2022 § 33

Kommunchef

Ändring av behörigheter
Internetbank Swedbank

KS/2022:228

KS DEL/2022 § 34

Ekonomichefen

Avtal med Tieto Sweden
AB

KS/2022:224

Beslut om
belägenhetsadress enligt
lag om lägenhetsregister
(SFS 2006:378) 10-11 §§

KS/2022:179

Medlemsinsats
Kommuninvest 2022

KS/2022:251

KS DEL/2022 § 35

KS DEL/2022 § 36

Postadress
861 82 Timrå

Ekonomichef

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

1

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Annika Nyberg

2022-05-11

Diarienummer

/Ärendebeteckning/

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälan läggs till handlingarna.
KS/2022:12
KS/2022:12
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:12
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:76
KS/2022:14
KS/2022:4

Postadress
861 82 Timrå

Långsiktigplan fastighetsprojekt TIAB 2022-2027
Protokoll Extra Styrelsemöte 2021-06-30 vidimerat
OKAB Protokoll 2021-02-12 VU
OKAB Protokoll 2021-12-10 Extra Bolagsstämma
OKAB Protokoll 2021-11-19 VU
OKAB Protokoll 2021-10-01 Styrelse
OKAB Protokoll 2021-12-03 Styrelse
OKAB Protokoll 2021-09-10 Styrelse
OKAB Protokoll 2021-04-09 Styrelse
OKAB Protokoll 2021-02-26 Styrelse
Beslutsexpediering § 29 Årsredovisning 2021
Protokoll med bilagor 20220324_signerat
OKAB Protokoll 2021-05-21 Årsstämma
OKAB Protokoll 2021-05-21 Konstituerande
Bolagsstyrningsrapport 2021 Timrå Invest AB
Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2021,
underskriven
Granskningsrapport 2021 OKAB
Undertecknad revisionsberättelse_Ostkustbanan 2015
AB_Charlotte_Bouvin_2021-12-31
e-post Förtydligande om kallelser från Ostkustbanan
2015 AB + handlingar att ta del av
Budget Ostkustbanan 2022-2023
Verksamhetsplan 2022-2025 OKAB
Kopia för kännedom om länsstyrelsens beslut
bilaga till Kopia för kännedom om länsstyrelsens
beslut, Beslut om bifall(20477689) (0)_TMP
Inbjudan årsstämma ServaNet AB, 2022-04-26
Protokoll 20220404 signerat, förbundsdirektionen
Beslutsexpediering § 48 Tilläggsbudget 2022
2022-03-18 Protokoll 2 MSVA
e-post TRV 20223680 – Timrå – Anmälan om kemisk
ogräsbekämpning på järnväg 2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

2022-03-28
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-31
2022-04-04
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-04-06
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Annika Nyberg

2022-05-11

KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:76
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:14

Postadress
861 82 Timrå

Diarienummer

bilaga till TRV 2022/3680 Timrå - Anmälan kemisk
ogräsbekämpning på järnväg år 2022
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Värdesäkring av grundbelopp 2022
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april
Revisionsberättelse_Please_DocuSign_RB_ServaNet_AB
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Granskningsrapport Sundsvalls lekmannarevision
2021
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Förvaltningsberättelse ÅR ServaNet AB 210101211231 signerad
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Bestämmelser-om-arvoden-och-ersättningar-tillförtroendevalda
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Kallelse till årsstämma i Servanet Aktiebolag
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Inbjudan_följebrev
e-post Inbjudan till Servanets årsstämma den 26 april
bilaga till Inbjudan till Servanets årsstämma den 26
april Granskningsrapport Härnösands
lekmannarevision 2021
Protokoll 2022-04-11 signerat
Länsstyrelsens Beslut om bifall med villkor, dnr 2182208-2022 skyddsjakt skarv
Sanningens minut närmar sig – blir det mer pengar till
dubbelspåret
Kallelse till årsstämma 2022-04-27 Bergeforsens
Fiskevårdsförening
UPPDATERAD Kallelse årsmöte Intresseföreningen
Norrtåg 30 maj 2022
Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-08
Anteckningar ägarsamråd Överförmyndarnämnden
Mitt 2022-04-08
Protokoll_20220421 per capsulam_signerad
Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-29
OKAB 2022-03-18 Protokoll styrelsen
OKAB 2022-02-11 Protokoll styrelsen
e-post Ostkustbanan 2015 ABs protokoll
OKAB 2022-02-04 Protokoll VU
OKAB 2022-02-11 Protokoll styrelsen
OKAB 2022-03-18 Protokoll styrelsen
bilaga till Kallelse årsstämma MSVA § 7 MSVA
Granskningsrapport ÅR 2021

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

/Ärendebeteckning/

2022-04-06
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-22
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-09
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Annika Nyberg

2022-05-11

KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:14
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4
KS/2022:4

Postadress
861 82 Timrå

Diarienummer

bilaga till Kallelse årsstämma MSVA 2022-05-24
Kallelse årsstämma MSVA
bilaga till Kallelse årsstämma MSVA § 7 MSVA 2021
ÅR inkl. RB
bilaga till Kallelse årsstämma MSVA § 14
Sammanställning av bolagsbeslut 2021
Kallelse - Årsstämma MittSverige Vatten & Avfall AB 2022-05-24
bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 202205-23 2022-05-23 Kallelse årsstämma TVAB
bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 202205-23 § 7 TVAB Granskningsrapport ÅR 2021
bilaga till Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 202205-23 § 7 TVAB 2021 ÅR inkl. RB
Kallelse - Årsstämma Timrå Vatten AB - 2022-05-23
e-post Kallelse till årsstämma 2022 - Inera AB
Representant eller Ombud till årsstamma i Inera AB
Kallelse årsstämma 2022 Inera AB
Beslut om bifall 3407
Beslut om bidrag för bättre vattenhushållning VB Här
kommer fyra bifallna beslut

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-163459

/Ärendebeteckning/

2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-11

1

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Elisabeth Pettersson

2022-03-18

KS/2021:445

Kommunstyrelsen

Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå medborgarförslaget.
Ärendet
Ett medborgarförslag gällande hållbart byggande inkom 2021-10-27. Med den rådande och
akuta klimatkrisen i åtanke, föreslås att alla Timrå kommuns beslut ska tas med klimatet i
beaktande. Tre konkreta åtgärder föreslås dessutom för att försäkra hållbart byggande i
Timrå kommun.
1 - Att fastställa riktlinjer om hållbart byggande innehållande en bestämmelse om att i första
hand bygga kommunens lokaler och bostäder i trä.
2 - Att dessa riktlinjer också ska vara vägledande vid beviljande av bygglov.
3 - Att anta dessa riktlinjer och infoga dem i ägardirektiv till sina bolag.
Kommunen beslutade 2017 att ta fram en träbyggnadsstrategi, som sedan antogs under
hösten 2018. Dokumentet är vägledande för kommunen och kommunala bolag.
Att göra dessa riktlinjer vägledande vid bygglov är inte möjligt inom nuvarande lagstiftning.
Reglering av vilka material privatpersoner och privata företag bygger i kan bara regleras via
detaljplanering. Andra tillfällen att uppmuntra till att bygga i trä är att föra dialog med
byggherrar i samband med markanvisningar och exploateringsavtal.
Timråbos ägardirektiv innehåller ingenting om att bygga i trä, men enligt
träbyggnadsstrategin ska trä prövas för alla bygg- och anläggningsprojekt och när det inte är
möjligt ska orsakerna redovisas.
Kommuns styrmodell utgår från agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Dessa tillsammans med andra styrdokument som träbyggnadsstrategin och översiktsplanen
syftar till att skapa förutsättningar för att medverka till ett hållbart samhällsbyggande i
Timrå. Nya riktlinjer utöver dessa bedöms i dagsläget inte vara nödvändiga.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
/RedigerareTelefon/

2

Tjänsteskrivelse
Samhällsenheten
Handläggare

Datum

Diarienummer

Elisabeth Pettersson

2022-03-18

KS/2021:445

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-17 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Agenda 2030
Timrå kommuns styrmodell
Träbyggnadsstrategi för Timrå kommun
Protokollsutdrag till
Exp

/

Miljö och byggkontoret

Klas Lundgren
Förvaltningschef

Postadress
861 82 Timrå

Elisabeth Pettersson
Planarkitekt

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
/RedigerareTelefon/

Timrå Kommun
Miljö & Byggkontoret

Träbyggnadsstrategi i Timrå kommun
Inledning
I september 2017 beslutade kommunfullmäktige i Timrå kommun att en
träbyggnadsstrategi ska arbetas fram. Arbetet med det har pågått under 2018 med en
målsättning om att sträva mot ökad hållbarhet i kommunens bygg- och
anläggningsprojekt samt att stärka möjligheterna för näringslivet i kommunen.
Strategin omfattar bygg- och anläggningsprojekt inom kommunkoncernen.
Syftet med strategin är att öka andelen trä i kommunens projekt där det är lämpligt.
Det kan vara exteriört eller interiört, men trä ska utgöra en stor andel av materialet.
Strategin innebär inte att andra material ska eller behöver exkluderas. En byggnad
eller anläggning kan utgöras av en hybridkonstruktion där andra material som t.ex
stål och betong medverkar.

Hängbron över älvfåran vid Deltat. Bron är en hybridkonstruktion och invigdes 2015.
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Varför vill vi bygga mer i trä?
Hållbarhet!
Globala, nationella och lokala beslut om hållbarhet
 I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och 17 globala
för hållbar
utveckling.
 mål
I september
2015
antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och 17
målvid
förklimatmötet
hållbar utveckling.
 Iglobala
december
COP21 i Paris beslutades Parisavtalet som är ett
globalt
klimatavtal
som
ska
gälla
från iårParis
2020.
 I december vid klimatmötet COP21
beslutades Parisavtalet som är
globalt
som skariksdag
gälla från
 Iett
juni
2017 klimatavtal
beslutade Sveriges
omåratt2020.
införa en klimatlag som innebär
varje
regering
har en
skyldighet
att föra
en införa
klimatpolitik
som utgår
 att
I juni
2017
beslutade
Sveriges
riksdag
om att
en klimatlag
som från de
klimatmål
riksdagen
Senast år 2045
skaen
Sverige
inte ha några
innebär attsom
varje
regeringantagit.
har en skyldighet
att föra
klimatpolitik
som
nettoutsläpp
av
växthusgaser
till
atmosfären.
utgår från de klimatmål som riksdagen antagit. Senast år 2045 ska Sverige
inte hakommun
några nettoutsläpp
växthusgaser
till2025
atmosfären.
 Timrå
beslutade årav2015
om Vision
som ger en vision om att
i vår
kommun
ska präglas
av ett
förhållningssätt.
 livet
Timrå
kommun
beslutade
år 2015
omklimatsmart
Vision 2025
som ger en vision om
att livet i vår kommun ska präglas av ett klimatsmart förhållningssätt.
Trä är ett hållbart byggmaterial






Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid
Tillverkningen av trävaror är en energisnål process jämfört med andra
byggnadsmaterial.
Trä klarar stora laster i förhållande till sin egen vikt
Träbyggnader kan till stora delar prefabriceras i fabrik vilket kan innebära
snabbare byggtider jämfört med platsbyggda hus.
I demonteringsfasen har trä en stor fördel gentemot traditionella
byggnadsmaterial.
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Näringsliv!
Nationella, regionala och lokala mål






I april 2018 beslutade regeringen om att tillsätta en delegation för att stärka
omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Ett
ökat industriellt träbyggande är en del av det.
I december 2012 beslutades om regional utvecklingsstrategi för
Västernorrlands län för åren 2011-2020. Inom fokusområdet
”Innovationsförmåga som drivkraft” beskrivs att Västernorrland ska stå för
en hållbar utveckling vilket kräver innovativa miljöer som kan skapa nya
affärsmöjligheter.
I juni 2018 beslutade Timrå kommun om en policy för
näringslivsutveckling. Ett fokusområde är hållbar företagsamhet där
kommunen ska verka för ett näringsliv med ökad hållbarhet.

Timrå är en del av en skogsrik region




Vår kommun är del av en skogsrik region där träindustrin utgör basen för
vårt näringsliv.
En träbyggnadsstrategi kan uppmuntra till nyföretagande och nya
etableringar.
Det finns en stor exportpotential i en industriell träbyggnadsindustri.
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Hur ska vi bygga mer i trä?
Strategier






Inom Timrås kommunkoncern ska trä prövas för samtliga bygg och
anläggningsprojekt där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Hybridkonstruktioner där andra material samspelar med trä är en möjlig
väg att gå för att öka andelen trä i våra projekt.
Om ett projekt inte är möjligt att genomföra som renodlad
träkonstruktion eller som hybridkonstruktion redovisar vi orsakerna till
det.
Planer, markanvisningar och exploateringsavtal ska användas som ett
tillfälle för dialog med byggherrar om träbyggnation.

Uppföljning



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

Vilken/vilka av kommunens övergripande mål anser förvaltningen
överensstämmer med ärendet och är i enlighet med kommunens vision 2025?
Tillväxt
Kommentar: Kommunen har styrande dokument för hållbar tillväxt och nya riktlinjer
utöver dessa bedöms inte som nödvändiga.
Service
Kommentar:
Livsmiljö
Kommentar:
Medarbetaren
Kommentar:
Ekonomi
Kommentar:
Om inte, motivera varför beslutet ska tas;

Namn

Förvaltning

Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 17 november
2021, kl 13.00-13.20
Närvarande:

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

1. Påskrift av kungörelsen
3. Medborgarförslag – Hållbart byggande i Timrå kommun
Ordföranden föreslår att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.
Övriga svarar Ja.
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Inskickat av: FOLKE NYSTRÖM
(Signerad)

Medborgarförslag

1. Förslag
Beskrivning
Beskriv kort ditt förslag.
Förslag om riktlinjer för hållbart byggande.
Jag föreslår att kommunfullmäktie/nämnden beslutar
Beskriv ditt beslutsförslag t. ex:
Jag föreslår att......
Till Timrå kommunfullmäktige
Medborgarförslag om hållbart byggande i Timrå kommun.
Då världen befinner sig i en klimatkris där vår planets klimat håller på att ändras så att stora delar av vår planet blir obeboelig så
bör alla beslut tas med hänsyn till den klimatpåverkan som blir följden.
Timrå kommun som ekokommun bör vara en förebild när det gäller hållbarhet.
Undertecknad, Folke Nyström, föreslår därför att Timrå kommun antar riktlinjer för hållbart byggande, innebärande att allt
byggande i kommunen ska göras hållbart. Utifrån FN:S hållbarhetskriterier, 11 Hållbara städer och samhällen samt 12 hållbar
konsumtion och produktion.
Rent konkret bör då byggande av lokaler och bostäder i första hand göras i trä. Byggande i betong bör undvikas både utifrån
klimataspekter men också utifrån dagens situation med kommande brist på betong i Sverige.
En självklar orsak att välja trähus är att klimatpåverkan minskar genom att bygga i trä. Trä har den lägsta energiförbrukningen av
alla byggmaterial. Trä är en förnybar resurs som också kan återanvändas. Och trä är ett koldioxidneutralt material som inte bidrar
till växthuseffekten.
Länk. Boverket (2018). Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/publikationer/2018/hallbart-byggande-med-minskad-klimatpaverkan/ Hämtad 2021-10-12.
Timrå bör ta chansen att vara ledande i Norrland även på detta område liksom man idag är ledande i företagarfrågor.
Jag föreslår fullmäktige besluta om:
Att fastställa riktlinjer om hållbart byggande ìnnehållande en bestämmelser om att i första hand bygga kommunens lokaler och
bostäder i trä.
Att dessa riktlinjer också ska vara vägledande vid beviljande av bygglov.
Att anta dessa riktlinjer och infoga dem i ägardirektiv till sina bolag
Timrå 21-10-27.
Folke Nyström
Medlem i miljöpartiet
Presentation

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

2. Personuppgifter

Postadress
Timrå kommun
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Organisationsnr
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Ange dina personuppgifter
En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.
För- och efternamn
FOLKE NYSTRÖM
Adress
NYA SÖRÅKERSGATAN 31

Postnummer och ort
861 51 Söråker

Telefon
06041277

E-postadress
folke47@gmail.com

Mobiltelefon
0703401727
Notifieringar
E-post

Samtycke
Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
IP-nummer
Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna
handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.
Laglig grund för behandlingen
Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
Lagringstid
För evigt
Övriga upplysningar
Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på kommunens
webbplats.
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: FOLKE NYSTRÖM
Person ID: 194704189119
Datum: 2021-10-27 17:41
Signerad checksumma: AC524B913832E6CAB779C662146B2E818612EC35
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