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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-06-03

SN/2022:34

socialnämnden

Äldreomsorgscenter - statusrapport maj
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2021-02-09 att statusrapport avseende projektet
byggnation av Äldreomsorgscenter och ekonomiskt läge ska lämnas till socialnämnden minst
vartannat sammanträde. Rapporter har lämnats löpande.
Projektet har efter beslut av kommunfullmäktige den 28 mars 2022 övergått till fas 2, projektering.
Micael Löfqvist, Timråbo, lämnar en aktuell statusrapport i samband med sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
SN/2021-02-09 § 8
SN/2021-04-27 § 58
SN/2021-06-15 § 95
SN/2021-10-12 § 146
SN/2021-12-14 § 176
SN/2022-02-15 § 12
SN/2022-04-26 § 60

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-03

SN/2022:60

socialnämnden

Bistånd till hemutrustning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att hantera behov av hemutrustning som en ordinarie biståndsansökan.
Ärendet
Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att utreda möjliga alternativ till hantering vid
ansökan om bistånd till hemutrustning vid mottagande av nyanlända.
Från detta år är det inte längre möjligt att få hemutrustningslån från CSN. Förvaltningens
enhetschefer för försörjningsstöd samt integration har lämnat en redogörelse för hur dessa ärenden
hanterats i Timra och vilka beslut som tagits av övriga kommuner i frågan.
Förvaltningens förslag är att integrationshandledare möblerar innan mottagandet till boendet med
möbler från kommunens möbelprojekt. Individers ytterligare behov av hemutrustning bedöms som
övriga biståndssökande.
Enhetschef Pernilla Krasser presenterar förslaget i samband med sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
SN/2022-03-16 § 45
Beslutsunderlag
Hemutrustning vid mottagning
Protokollsutdrag till
Enhetschef för försörjningsstöd
Enhetschef för integration
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Hemutrustning vid mottagning
Bakgrund
Sedan den 1 januari 2022 är det inte längre möjligt att få hemutrustningslån från
CSN, efter ett beslut från riksdagen den 24 november 2021. Hemutrustningslån via
staten kunde den som sökt asyl i Sverige ansöka om för att köpa möbler eller
annan utrustning till sitt nya hem, exempelvis soffa, tv, säng och utrustning till
köket.
När vi mottar en person idag till kommunen så möblerar vi hemmet med säng,
glas, tallrik, bestick, kokkärl och sängkläder för att klara den första tiden. Innan
inköp görs en beställning från möblerprojektet hos Kompetenscenter Arbetsarena
av grundutrustning, oftast en säng. Den kommunala kostnaden bekostas av
schablonen. Schablonersättning är den ersättning som kommunen får av staten för
att bekosta vissa kostnader som kommunen har vid mottagande i kommunen.
Efter en tid i sin lägenhet fick individerna/familjerna hjälp av
integrationshandläggare eller arbetsförmedlare, med utsedd behörighet till ansökan
om statligt lån via CSN, för att fortsatt utrusta sitt hem. Denna möjlighet finns nu
inte. Det är denna fortsatta grundmöblering som vi önskar ett beslut om i Timrå
kommun hur vi fortsatt ska hantera.

Vem sökte hemutrustningslån
Lånet ansöktes tillsammans med individen av behörig kontakt på kommunen eller
Arbetsförmedlingen och administrerades av CSN. Förra året anvisades 10 personer,
några var familjer. Vi har i dessa familjer stöttat med ansökan av
hemutrustningslån från CSN.

Erfarenheter
Vi har från dem som anlänt till kommunen fått till oss att det innan ankomst till
nytt land finns en stor osäkerhet till hur man ska kunna möblera sitt boende för
att få ett fungerande hem för familjen. Det finns också dem som inte vill skuldsätta
sig. De flesta använder pengarna till att köpa second hand.

Omvärldsbevakning i länet
Härnösand – Bedömer och beslutar om hemutrustning på samma sätt som övriga
som söker bistånd.
Örnsköldsvik – Bedömer som övriga biståndssökande. Integrationsenheten har
samverkan med Startpunkten – ett kommunalt återbrukscentrum som har stolar,
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bestick, husgeråd m.m. och vid mottagandet kan Startpunkten bistå med saker att
rusta upp lägenheterna med.
Sundsvall - Gör individuella bedömningar utifrån behovet och märker att det kan
se olika ut för de som blir bosättningsanvisade beroende på hur länge de varit i
Sverige på ex anläggningsboende. Man har dock schabloner för hemutrustning
generellt i sina kommunala riktlinjer gällande hemutrustning som stöd
för handläggarna i bedömningar men de är ej jämförbara med
hemutrustningslånet.
Sollefteå - Har inte tagit något annat beslut utan kommer när det blir aktuellt att
hantera det som alla andra sökande, dvs enligt kommunens riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ekonomi
Vid bedömning av ansökningar om ekonomiskt bistånd till hemutrustning finns
på enheten för försörjningsstöd ett handläggningsstöd i form av en lista med
riktpriser som utgår från det billigaste som finns att köpa på IKEA. Vid varje
ansökan görs dock bedömning om vilken sorts hemutrustning som kan bedömas
utgöra skälig levnadsnivå utifrån hushållets behov och sammansättning.
Utgångspunkten i bedömningen är de basala behoven av mat, sömn och hygien.
När barn ingår i hushållet görs generellt en generösare bedömning av vad som
också anses skäligt med koppling till barns behov av aktivitet, och stimulans. I
bedömningen av vad som anses skäligt ingår också den tidsmässiga uppskattningen
om när hushållet kan förväntas nå egen försörjning.

Förslag till beslut
Integrationshandledarena möblerar innan mottagandet till boendet med möbler
från kommunens möbelprojekt. Utöver det så bedöms behovet som övriga
biståndssökande.
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Bilaga 1

Hemutrustningslista 2022
Listan är tänkt att fungera som en riktlinje för belopp. Undantag kan vara motiverande
utifrån individuella bedömningar. Priserna utgår från billigaste vara på IKEA.
KÖK
Köksbord

400 kronor

Köksstolar

130 kronor/styck

Startpaket köksutrustning
för matlagning. Kastrull, stekpanna
slev, stekspade.

300 kronor

Porslin, glas, bestick

150 kronor

VARDAGSRUM
Soffa

1500 kronor

Soffbord

200 kronor

Förvaringsmöbel

400 kronor

SOVRUM
Säng, enkel

1500 kronor

Säng, dubbel

2300 kronor

Bäddmadrass 90 cm

400 kronor

Bäddmadrass 160 cm

900 kronor

Sängbord

100 kronor/styck

Förvaringsmöbel

400 kronor

Kudde, täcke

250 kronor

Sängkläder

150 kronor
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BARNRUM
Säng, junior

1400 kronor

Säng, spjälsäng

1100 kronor

Kudde, täcke

150 kronor

Sängkläder

150 kronor

Förvaringsmöbel

400 kronor

ÖVRIGT, HEMELEKTRONIK
Dammsugare

400 kronor (inte IKEA)

Dator/smartphone

1500 - 2000 kronor

TV

2000 kronor

Mobiltelefon

250 kronor

SPÄDBARNSUTRUSTNING
Barnvagn, enkel

800 kronor

Barnvagn, syskonvagn

1500 kronor

Spjälsäng

699 kr + madrass 179 kr

Bärsele

300 kr (beg.)

Skötbädd

99 kr

Bilbarnstol

389 kr (Biltema)

Utrustning för bad

129 kr

ÖVRIGT
Cykel, barn

800 kronor

Cykel, tonåring/större barn

2000 kronor
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-30

SN/2022:152

socialnämnden

Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om högsta
godtagbara hyra
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Upphäva Timrås lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
2. Upphäva det årliga beslutet om högsta godtagbara hyra.
3. Uppdra till förvaltningschef att kompletterande rutiner och vägledningar tas fram för att
möta upp lokala villkor där behovet finns hos verksamheten.
Ärendet
De lokala riktlinjer som finns antagna i Timrå reviderades senast 2017, de saknar ett formulerat syfte
och mål och är att se som upprepningar av de riktlinjer som ges nationellt av Socialstyrelsen. Detta
skapar en otydlighet till varför vi har lokala riktlinjer och hur det kopplar mot behovet hos
verksamheten.
Förvaltningen har genomför en granskning med slutsatsen att behovet av vägledning och stöd till
socialsekreterarna i den allra största delen väl kan tillgodoses av befintlig lagstiftning, rättsfall,
Socialstyrelsens uppdaterade handbok, kommunens styrmodell, IFO:s verksamhetsstrategi, skriftliga
rutiner, metodhandledning och kollegialt stöd inom enheten.
Behovet av vägledning kopplat till särskilda lokala villkor som behöver vara kända för att kunna
bedöma vad som anses skäligt för medborgare just i Timrå, kan tillgodoses genom att kompletterande
rutiner tar fram hos verksamheten som vägledning i den dagliga handläggningen.
Utifrån detta så föreslår förvaltningen att upphäva de årliga riktlinjerna samt beslutet om högsta
godtagbara hyra.
Beslutsunderlag
Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om högsta godtagbara hyra.
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Verksamhetschef IFO
Enhetschef ekonomiskt bistånd
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt beslut om
högsta godtagbara hyra
Bakgrund
På socialstyrelsens hemsida står att läsa: ”Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda
personer och familjer en skälig levnadsnivå. Behovsprövningen ska vara
individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Vad som är
skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Oavsett hur
kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med ekonomiskt bistånd av
socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.”
Att handlägga och bedöma ansökningar om ekonomiskt bistånd är i många delar
en komplex uppgift och som stöd i det arbetet finns lagstiftning (Socialtjänstlagen)
och socialstyrelsens föreskrifter. Även rättspraxis utifrån domar och lagförarbeten
är viktig vägledning, och därtill har Socialstyrelsen också utarbetat allmänna råd
samt en omfattande och nyligen uppdaterad handbok för handläggning av
ekonomiskt bistånd. Samtliga dessa källor ger värdefullt stöd och vägledning på
nationell nivå.
För att tillgodose vägledningen som kan uppstå till följd av skiftande, lokala
villkor, har kommuner i Sverige sedan länge en tradition av att självständigt
utforma lokala riktlinjer för orten. Hur kommuners riktlinjer är utformade, dess
syfte och mål är dock i stora delar olika. Många av dessa riktlinjer finns att hitta
via kommunernas hemsidor och ger inblick i likheter och skillnader. Sammantaget
kan ändå noteras att majoriteten av riktlinjerna är omfattande i sin utformning,
framför allt utifrån att innehållet i mycket stora delar faktiskt är upprepningar ur
de tidigare uppräknade källorna, som ger vägledning på nationell nivå. Timrå är
inget undantag i det fallet.
Som komplement Timrås riktlinjer finns här (liksom i landets övriga kommuner)
också en mängd rutiner, som mer i detalj vägleder eller preciserar hur något bör
bedömas eller hanteras i individärendet.
De lokala riktlinjer som finns antagna i Timrå reviderades senast 2017. I
dokumentet finns idag inget uttalat syfte och mål med de lokala riktlinjerna som
anger något annat än det mål och den inriktning som redan framgår av
socialtjänstlagen. I praktiken används dessa lokala riktlinjer inte av
socialsekreterarna, som istället finner sitt stöd och sin vägledning i ovan nämnda
nationella källor och kanaler.

Aktuell situation och lokala förutsättningar
I Timrå har mycket hunnit hända sedan 2017. En stor förändring är övergången till
den nya styrmodellen. Timrås styrmodell ligger helt i linje med Socialtjänstlagens
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portalparagraf och har på så vis blivit ytterligare ett komplement i stödet och
vägledningen till de kvalificerade, individuella bedömningar av rätten till
ekonomiskt bistånd, som är socialtjänstens ansvar att göra.
Socialtjänstlagen
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § 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.
Utifrån styrmodellen har också en gemensam verksamhetsstrategi och värdegrund
utarbetats för individ- och familjeomsorgen. Den anger mer specificerat vilka
utgångspunkter och förhållningssätt vi i Timrå ska luta oss mot eller använda oss
av för att säkerställa leveransen av ett gott, socialt arbete med människans behov i
centrum. Hur detta görs i varje enskilt ärende kan dock vare sig specificeras eller
standardiseras, då det riskerar att leda oss bort från det övergripande mål som
portalparagrafen anger och den tillitsbaserade ledning och styrning som
styrmodellen syftar till.
I Timrås finns också goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett kollegialt
stöd vid individuella bedömningar. På enheten finns en samordnare som
metodhandleder socialsekreterarna i vardagen och arbetsmöten med gruppdialoger
rörande bedömningar hålls varje vecka där även enhetschef deltar.

Behov hos verksamheten
Medarbetarna på enheten för försörjningsstöd har haft en dialog kring vilket
behovet är av ytterligare stöd och vägledning, som inte täcks av de nationella
källorna och de skriftliga rutinerna samt den regelbundna metodhandledningen
och kollegiala stödet.
Det behov som formulerades är rutiner eller handledning över lokala
förutsättningar och nivåerna på detta som till exempel hyresnivå eller lokaltrafik.
Dessa ska ses som handläggarstöd och behöver ej vara tvingande som fallet med
högsta godtagbara hyra i dagsläget förväntas vara.
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De lokala förutsättningar där behovet upplevs största av vägledning är
bostadsmarknaden, vilken i praktiken påverkar bedömningar av skäliga kostnader
för boende. Hittills har nämnden varje år fattat beslut om högsta godtagbara hyra
kopplat till hushållets storlek och Timråbos genomsnittliga hyror för sina
lägenheter utifrån antal rum och yta. Hur länge beslut om högsta godtagbara hyra
funnits som ett beslut i nämnden är oklart. Dock går det att anta att när det kom
till var bostadsmarknaden en annan, historiskt har det funnits gott om bostäder i
Timrå, både inom allmännyttan och hos privata alternativ varför det fanns fog för
att ta fram en riktlinje om vad som kunde anses vara ”normalnivån” för en
hyreskostnad.
Att i dagsläget benämna detta som ”högsta godtagbara hyra” blir i sig missvisande
då den rådande bostadsbristen i praktiken leder till att medborgare sällan har
möjlighet att välja bostad utan alternativet till den bostad man erbjuds blir istället
ingen bostad alls i sådana fall.
I realiteten blir beslutet ”högsta godtagbara hyra” därför istället en vägledning som
påvisar ungefärliga hyresnivåer för innevarande år i Timrå men inget som går att
applicera i praktiken då vi är hänvisade till att använda de boenden som finns,
oavsett kostnad.

Slutsats och förslag till beslut
De aktuella riktlinjerna från 2017 saknar ett formulerat syfte och mål och är att se
som upprepningar av de riktlinjer som ges nationellt av Socialstyrelsen. Detta
skapar en otydlighet till varför vi har lokala riktlinjer och hur det kopplar mot
behovet hos verksamheten.
Slutsatsen efter den granskning som beskrivs ovan är att, behovet av vägledning och
stöd till socialsekreterarna i den allra största delen väl kan tillgodoses av befintlig
lagstiftning, rättsfall, Socialstyrelsens uppdaterade handbok, kommunens
styrmodell, IFO:s verksamhetsstrategi, skriftliga rutiner, metodhandledning och
kollegialt stöd inom enheten.
Behovet av vägledning kopplat till särskilda lokala villkor som behöver vara kända
för att kunna bedöma vad som anses skäligt för medborgare just i Timrå, kan
tillgodoses genom att kompletterande rutiner tar fram hos verksamheten som
vägledning i den dagliga handläggningen.
Utifrån ovanstående föreslås nämnden besluta
-

Timrås lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphävs.
Upphäva det årliga beslutet om högsta godtagbara hyra
Uppdra till förvaltningschef att kompletterande rutiner och vägledningar
tas fram för att möta upp lokala villkor där behovet finns hos
verksamheten.
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Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-06-03

SN/2022:161

socialnämnden

IOP äldres ensamhet
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna rapporten.
2. Förlänga avtalet om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet under perioden
2022-09-01-2023-08-31.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-22, efter Socialnämndens utredning, att överlåta till
Socialnämnden att genomföra Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) äldres ensamhet. Ett avtal
mellan socialförvaltningen, Timrå PRO, SPF Polstjernan samt Timrå Röda Kors-krets undertecknades
2021-05-04.
En rapport från december 2021 över det inledande arbetet lämnades vid nämndens sammanträde i
februari. Ny anhörigkonsulent, Sandra Sjödin, presenterar rapport över arbetet fram till maj i
samband med sammanträdet. Förvaltningen föreslår att förlänga avtalet ytterligare ett år.
Ärendets tidigare behandling
SN/2022-02-15 § 23
Beslutsunderlag
Rapport juni 2022 IOP äldres ensamhet
Protokollsutdrag till
Anhörigkonsulent
Kommunstyrelsen
Exp

/
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Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

IOP äldres ensamhet- rapport juni 2022
Tidigare info från rapport i december 2021:
Under vecka 35 gjordes ett utskick till drygt 2 000 personer från 75 år och uppåt.
Av dessa var det drygt 20 personer som hörde av sig och var intresserade av att få
besök.
Utbildning av Frivilligledare och Besökare pågick från slutet av augusti och under
september. Namn på dem som var intresserade att få besök fördelades utifrån hur
många Besökare varje organisation hade. De första samtalen påbörjades från mitten
av oktober. I dagsläget är det ca 10-12 personer som har haft ett första besök och
några även vid mer än ett tillfälle. Några som velat ha besök, har inte gått att få
kontakt med. Det har även varit några avhopp bland Besökarna. I det stora hela
fungerar det som det var tänkt men det har också varit några bakslag med
sjukdomar etc. bland besökarna.
Nuläge:
Under 2022 har det i januari hållits ett gemensamt möte med styrgrupp,
frivilligledare samt besökare där resonemang kring aktuella läget hölls samt ett
styrgruppsmöte i juni med dialog om nuläget samt önskan om framtiden.
Enligt de engagerade frivilligorganisationerna har det varit av och till lite tungrott
dels på grund av pandemins läge men även att besökare och de som får besök har
varit lite osäkra. Dock har ca 10-12 personer fått kontakt vilket varit uppskattat.
Framtiden: Önskan från alla i styrgruppen är att ges möjlighet till en fortsättning
av denna satsning och att det kan tas ett ”nytag” i höst då restriktioner nu släppts
samt att det troligen är ett utökat behov av personer som är ensamma efter
pandemin samt att det tar tid att påbörja något som är nytt och inte funnits förut.
Det tar tid att hitta former och att då ges möjlighet att utveckla detta på vägen ser
som en positiv möjlighet. Vi har nått fram till 10-12 personer och gjort gott. Vi
resonerar kring vissa förändringar där det bland annat framkommer: Önskvärt är
det skickas ut nya brev till nya som uppnått en ålder av 75 år samt att någon från
kommunen gör ett fysiskt hembesök till nya intressenter och där kartlägger
övergripande kring behovet av social samvaro innan sedan någon besökare från
våra organisationer kopplas in. Styrgruppen resonerar även kring möjligheten att
samarbeta och utveckla detta med eventuell satsning kring nära vård som också vad
vi förstår arbetar med ensamhet.
Önskan: Önskan är att beslut tas kring fortsättande av denna satsning ett år till
från och med 2022-09-01- 2023-08-31 och att det fortfarande är summa 50 000kr
som utgår till detta projekt.
Mvh Sandra Sjödin Anhörigkonsulent och Demenssamordnare
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

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

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

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-08

SN/2022:1

socialnämnden

Ekonomisk periodrapport per 2022 05
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om
lönekostnader och volymrapport per maj 2022.
Ärendet
Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport.
Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk
rapport.
Beslutsunderlag
Periodrapport per 2022 05
Kostnader för covid 2022 05
Lönekostnader 2022 05
Volymrapport 2022 05
Protokollsutdrag till
Controller
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Socialnämnden
Månadsrapport tom 202205 (tkr)

2022-06-07 09:05

Budget period

Utfall period Avvikelse period

Avvikelse
innevarande
månad

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

34 543
-232 162
-160 664

43 124
-248 330
-171 100

8 581
-16 168
-10 435

1 567
-2 368
-1 051

-197 619

-205 206

-7 587

-800

Socialnämnden redovisar ett underskott på -7,6 mnkr ack mars. Nettokostnaden relaterad till pandemin
uppgår till -1,7 mnkr.

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

956
-16 285
-12 561
-2 149
-15 328

1 630
-16 734
-12 652
-2 044
-15 104

673
-449
-91
105
224

27
50
71
18
76

1 353
-7 953
-6 627
-6 600

133
-121
-663
12

-15
87
-101
0

Överskottet beror bla på att en tjänst på rehab inte varit tillsatt.

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

1 220
-7 832
-5 965
-6 612

Fortsatt högre personalkostnader på bemanningsenheten, avser inskolning av nu personal på vakanta
tjänster samt även inskolning av sommarvikarier. Detta finns inte budgeterat då verksamheten tidigare
år arbetat på lägre bemanning sommartid vilket flödet idag inte tillåter.

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

4 258
-33 843
-30 667
-29 585

5 783
-38 119
-34 561
-32 336

1 525
-4 276
-3 894
-2 751

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,7 mnkr.
Kostnader för övertid uppgår till -2,2 mnkr.
Ett specifikt barnärende som verkställs som hemtjänst har i princip egen personal hela tiden mellan kl 07-21,
vilket genererar en kostnad på ca -100 tkr i månaden
Hög sjukfrånvaro, längre inskolningstider på grund av oerfaren personal, ökade kostnader på
förbrukningsmaterial.Övertidkostnader på grund av vikariebrist.

234
-841
-834
-607

Budget period

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

12 171
-57 647
-40 697
-45 475

Utfall period Avvikelse period

13 070
-63 355
-46 191
-50 286

Avvikelse
innevarande
månad

898
-5 709
-5 493
-4 811

-25
-915
-1 005
-940

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,8 mnkr.
Kostnader för övertid uppgår till -1,7 mnkr
Omvådnadskrävande brukare gör att grundbemanningen inte räcker till och extra förstärkning behövs, ökade
kostnder för förbrukningsmaterial, övertidskostnader på grund av vikariebrist, hög sjukfrånvaro.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.
INTÄKTER
393
KOSTNADER (-)
-5 913
-4 119
Varav personalkostnader
NETTOKOSTNADER (-)
-5 521

548
-7 616
-5 975
-7 068

156
-1 702
-1 856
-1 547

-17
-28
-56
-45

Personalkostnaden för korttids Tallnäs uppgår till -1,2 mnkr för januari-mars vilket förklarar största delen av
underskottet.
Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,4 mnkr.

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

2 464
-10 304
-4 040
-7 841

2 571
-9 620
-3 708
-7 048

108
685
332
793

0
198
116
197

SFB: Ett färre ärende än budgeterat vilket innebär lägre kostnader för de 20 första timmarna.
Ett ärende i kommunal regi utförs på färre timmar än budgeterat.

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

3 546
-21 896
-16 243
-1 762
-18 350

3 835
-22 990
-14 437
-5 085
-19 155

289
-1 094
1 806
-3 322
-805

Överskott personalkostnader gruppbostad pga budgeterade tjänster Tallnäs plan 5 inte tillsatts ännu.
Mindre överskott personal daglig verksamhet pga vakantsatta tjänster del av året (covidrelaterat).
Underskott köp av externa platser då planerad hemtagning inte kunnat genomföras så budget saknas,
samt under våren tillkommen placering Barn och unga (dock avslutat under april månad men
eftersläpande fakturor).

353
-639
393
-1 075
-286

Budget period

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

Utfall period Avvikelse period

9 239
-62 196
-26 498
-8 917
-8 349
-9 243
-52 957

13 797
-66 174
-28 069
-7 528
-8 865
-10 524
-52 378

4 558
-3 978
-1 571
1 389
-516
-1 281
579

Avvikelse
innevarande
månad
983
-600
-281
255
-291
138
383

Personalkostnader för extratjänster uppgår till -2,5 mnkr. Lönebidrag för extratjänser uppgår till 2,5
mnkr. Nettointäkten för Covid uppgår till 0,5 mnkr, på grund av ersättning för sjuklönekostnader.
Fortsatt bra utveckling på försörjningsstöd samt att placeringar instution BoF går bättre än prognos.

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

296
-15 264
-12 917
-14 968

537
-14 884
-12 978
-14 347

241
381
-61
622

29
308
414
337

0
-981
-914
-981

0
-885
-811
-885

0
96
103
97

0
12
13
12

Budget helår

Utfall period

0
6 130

154
74

6 130

228

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -0,4 mnkr

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

Investeringar
Text
Larm Soc
Investeringar Soc Budget
SUMMA

Kostnader för Corona ack maj
Kostnadsslag

Tkr

Förbrukningsmaterial

160

Personalkostnad

4 574

Försörjningsstöd

15

Övrigt
Summa

427
5 176

Löner socialförvaltningen

Löner totalt socialförvaltningen
2021 och 2022
SN totalt
40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun
Lön 2021

Jul
Lön 2022

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Hälso- och sjukvård
HSL
3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Lön 2021

Varav vikarier akt 218 2021

Varav nattvikarier akt 228 2021

Lön 2022

Varav vikarier akt 218 2022

Varav nattvikarier akt 228 2022

Nov

Dec

Äldreomsorg
Äldreomsorg
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Lön 2021

Varav vikarier akt 218 2021

Varav nattvikarier akt 228 2021

Lön 2022

Varav vikarier akt 218 2022

Varav nattvikarier akt 228 2022

Nov

Dec

LSS och SFB
LSS och SFB
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Lön 2021

Varav vikarier akt 218 2021

Varav nattvikarier akt 228 2021

Lön 2022

Varav vikarier akt 218 2022

Varav nattvikarier akt 228 2022

Nov

Dec

Omsorg om funktionshindrade
Funktions hindrade
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Lön 2021

Varav vikarier akt 218 2021

Varav nattvikarier akt 228 2021

Lön 2022

Varav vikarier akt 218 2022

Varav nattvikarier akt 228 2022

Nov

Dec

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

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

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

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

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

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

Utfall
MAJ
31
0
182
7
6
28
14
573
12364
43491
44
4
5
0
1
4
14
2
10
24
1
72
20
6
64
1
32
10
14
6
4
19
2
1
2
138
187

Utfall
JUNI

Utfall
JULI

Utfall
AUG

Utfall
SEP

Utfall
OKT

Utfall
NOV

Utfall
DEC

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-08

SN/2022:116

socialnämnden

Effektivare bemanning inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att:
1. Införa ett utökat användande av rotationsturer inom alla vård och omsorgsboenden.
2. Utöka vikariepoolen.
3. Återrapportering av dessa uppdrag ska lämnas i december.
Ärendet
Socialnämnden gav i april förvaltningschef i uppdrag att genomföra en utredning om effektivare
bemanning inom äldreomsorgen. Förvaltningen har lämnat en utredning avseende främst
grundscheman, rotationsturer samt vikariepoolen.
Timrå Kommun har ett högt kostnadsläge vid sina vård- och omsorgsboenden i jämförelse med
andra jämförbara kommuner. Ett arbete för att minska kostnaderna påbörjades 2019 med bromsades
upp av pandemin. Ett högt kostnadsläge kan bero på flera saker; bland annat lokalernas utformning,
stora omvårdnadsbehov hos brukarna samt på bemanningstal och schemaläggning.
För att få en effektivare bemanning och bidra till en budget i balans så avser förvaltningen göra en
kartläggning över nuvarande grundscheman inom vård- och omsorgsboendena. När detta är
genomfört kommer samtliga scheman att justeras efter förhandlingar med den fackliga
organisationen.
Verksamhetschef Maria Nordin presenterar utredningen i samband med sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
SN 2022-04-26 § 65
Beslutsunderlag
Utredning om effektivare bemanning inom äldreomsorgen
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Utredning om effektivare bemanning inom äldreomsorgen
Inledning
Timrå Kommun har ett högt kostnadsläge vid sina vård- och omsorgsboenden i
jämförelse med andra jämförbara kommuner. Ett arbete för att minska
kostnaderna påbörjades 2019 med bromsades upp av pandemin. Ett högt
kostnadsläge kan bero på flera saker; bland annat lokalernas utformning, stora
omvårdnadsbehov hos brukarna samt på bemanningstal och schemaläggning.
För att få en effektivare bemanning och bidra till en budget i balans så avser
förvaltningen göra en kartläggning över nuvarande grundscheman inom vård- och
omsorgsboendena.
Rotationsturer
Efter den planerade kartläggningen av de nuvarande grundscheman som finns är
det troligt att rotationsturerna, nedan kallad R-turer, kommer att öka då
bemanningen behöver justeras utifrån budgetramen. Idag har merparten av
enheterna inom vård- och omsorgsboendena så kallade R-turer på schemat. Det
innebär att den personal som innehar dagens R-tur är övertalig vid den egna
enheten och därmed tillgänglig för arbete på annan avdelning där behovet av
personal har uppstått. Antalet R-turer på varje avdelning är beroende av hur hög
grundbemanningen är.
Att R-turerna ökar beror på att det inte kan ligga lika mycket tid utlagd i varje
enhets grundschema och för att personalen ska kunna lägga ut all sin arbetstid
behövs det skapas R-turer då de kan arbeta vid annan enhet
Man jobbar kvar på den enhet man idag tillhör men utökar förekomsten av R-turer
och arbetar på nuvarande enhet men med en större flexibilitet till att byta
arbetsplats emellanåt. Detta ger en bättre kontinuitet på våra vård- och
omsorgsboenden.
En risk med ökat antal R-turer kan vara att en del medarbetare känner osäkerhet att
lämna sin avdelning och arbeta på någon annan där behovet av personal uppstått.
För att motverka detta är introduktion på de nya arbetsställena av vikt. Hur flexibel
man som medarbetare förväntas vara i och med ökat antal R-turer skall planeras
med verksamheten och därefter förhandlas med berörd facklig organisation. Det
gäller även att hitta en balans av hur många R-turer varje boende kan ha.

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

Vikariepool
Utredningen har visat att arbetstimmarna inom vikariepoolen inte har nyttjats fullt
ut vilket gjort att de tappat intäkter. Ett förbättringsarbete har påbörjats för att
förbättra kostnadstäckningen för vikariepoolen så att de bokas på hela sina pass
istället för bara delar av dessa, som oftast är verksamheternas behov. En
uppföljning kommer att göras under hösten för att se om förbättringsarbetet gett
önskad effekt.
Att ha en stabil vikariepool med hög kompetens är ett måste i dagens läge då
tillgången på utbildad och erfaren personal, både ordinarie och vikarier, är en stor
bristvara. Behovet av att utöka vikariepoolen kvarstår, både för att säkerställa
kvaliteten i vården samt för att säkra personalförsörjningen vid frånvaro. Med
utökade R-turer på vård- och omsorgsboenden kommer mycket av vikariepoolens
arbetstid att kunna läggas på hemtjänsten vilket ger en ökad stabilitet inom den
verksamheten.

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

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-08

SN/2022:120

socialnämnden

Översyn av hemtjänsten - kostnadssammanställning
Förslag till beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Socialnämnden gav i april socialförvaltningen uppdraget att återkomma med en
kostnadssammanställning över utökat antal hemtjänstgrupper och vilka ekonomiska åtgärder som
kan vidtas inom äldreomsorg – hemtjänst, positivt som negativt, för att få en budget i balans.
Ärendets tidigare behandling
SN/2022-03-16 § 39
SN/2022-04-26 § 63
Beslutsunderlag
Kostnadssammanställning över utökat antal hemtjänstgrupper samt övriga ekonomiska åtgärder som
kan vidtas för en budget i balans.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTimrå Kommun
Socialförvaltningen

Kostnadssammanställning över utökat antal
hemtjänstgrupper samt övriga ekonomiska åtgärder som
kan vidtas för en budget i balans.
Utredningen av hemtjänstens organisation visar på en växande organisation på
grund av ökade volymer på grund av en åldrande befolkning där brukarna för
större omvårdnadsbehov. Ökningen har bland annat resulterat i stora
personalgrupper vilket lett till en utmaning när det gäller ledarskap och att hitta
effektiva arbetssätt.
För att kvalitetssäkra hemtjänstens verksamhet både ur ett medarbetar- och
brukarperspektiv så avser förvaltningen att göra förändringar inom hemtjänsten
vilken innefattar att bland annat dela upp verksamheten på sex hemtjänstgrupper
istället för nuvarande fyra.
Två nya hemtjänstgrupper skulle innebära behov av två nya enhetschefer. Inom
verksamhetsområdet finns utrymme att flytta en enhetschefstjänst från särskilt
boende till hemtjänsten. Således behöver det endast nyanställas en enhetschef.
Utöver detta kommer det att behövas två planerare och två
specialistundersköterskor till de nya grupperna. De befintliga planerarna kommer
inte att klara av att planera för mer än en grupp i taget då de redan idag har en hög
arbetsbelastning och då grupperna är så stora har de svårt att få en överblick i
planeringsverktyget vilket försvårar en jämn och effektiv planering.
Specialistundersköterskorna är en viktig resurs inom hemtjänsten för att bibehålla
det fina multiprofessionella teamarbete som Timrås hemtjänst har arbetat fram. De
har även en nyckelroll när brukare kommer hem från sjukhuset och de ser även till
att alla brukare har en uppdaterad genomförandeplan.
Lokalfrågan är ännu inte helt löst. Planen är att lokalen i Söråker blir kvar och
likaså lokalen i Sörberge. I området kring Sörberge kommer det att behövas
ytterligare en lokal för den nya hemtjänstgruppen som ska jobba mot
Bergeforsen/Ljustorp.
Västra hemtjänstgruppens lokal är i dåligt skick och inte anpassad för
verksamheten. Planen är att den sägs upp och ambitionen är att hitta en lokal som
är anpassad för två hemtjänstgrupper där dels Västra gruppen men även den
nytillkomna hemtjänstgruppen kan hålla till. Vivstas hemtjänstgruppslokal planeras
att behållas i befintligt skick.
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Då det inte är klart med lokalfrågan finns det i nuläget inte en exakt siffra på vad
kostnadsökningen kommer att bli. Men en grov uppskattning är cirka 200 000 kr
per varje ny hemtjänstgruppslokal, dvs 400 000kr/år totalt i kostnadsökning
Nedan följer en kostnadssammanställning av ökade behov:
1 enhetschef

825 000 kr/år

2 planerare

1 050 000 kr/år

2 spec.uskor

1 120 000 kr/år

Lokaler

400 000 kr/kr

SUMMA:

3 395 000 kr/år

Effektiviseringsvinster
I och med omorganisationen kommer enhetscheferna för hemtjänsten att
tillsammans med planerare och spec.usk:a ha sin arbetsplats i hemtjänstgruppens
lokal. Detta möjliggör en ökad möjlighet att arbeta med ett nära och coachande
ledarskap.
Med mindre arbetsgrupper ges både enhetschef och medarbetare möjlighet att
utforma arbetet för att skapa värde för dem är till för. Att på ett bättre sätt fånga
och möta behov hos brukarna.
Inget behov av ytterligare baspersonal krävs då befintlig personalstyrka kommer att
omfördelas till de nya hemtjänstområdena.
I och med mindre personalgrupper och ett mindre antal brukare samt ett mer
närvarande ledarskap kommer enhetscheferna att kunna arbeta mer effektivt med
uppföljning. De kan lättare följa upp besluten och styra så att rätt tid ligger på rätt
insats tack vare en bättre kommunikation med personalen. Behovet av akut
planering kommer att minska då man hinner göra en mer långsiktig sådan vilket
leder till en bättre kontinuitet för brukarna. De mindre personalgrupperna bidrar
också till en ökad kontinuitet hos brukarna.
När kontinuiteten ökar skapar det en trygghet hos brukarna, detta leder ofta till att
larmen minskar samt att tillsynsbesöken minskar. Personalen lär känna brukarna
bättre och kommer kunna se variationer i brukarnas allmäntillstånd och då lättare
fånga upp ohälsa. Färre besök gör att det inte behövs lika mycket personal.
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Att nattpatrullen organisatoriskt flyttas ut till en av hemtjänstgrupperna göra att
samordningsvinster kan ske när kvällspersonal och nattpersonal kan samarbeta på
ett annat sätt. Det finns då möjlighet att ta bort en extratur på nattpatrullen som
ligger mellan kl. 20:30-01:00. Detta skulle ge en besparing på ca 500 000 kr.
Enhetschefernas ökade närvaro i arbetsgruppen gör att de kan möta behov hos
personalen och de har möjlighet till att verka för en god arbetsmiljö och hantera
diverse vardagliga problem på bättre sätt. Enhetscheferna ges möjlighet till att
prioritera arbetet med ett rehabiliterande förhållningssätt, för att hjälpa brukarna
till att bibehålla sina förmågor och i förlängningen undvika ökade vårdbehov. Det
kommer även blir lättare att introducera, följa upp och stötta vikarierna då de
kommer att träffa dem mer regelbundet.
Januari-april 2022 hade hemtjänsten en sjukfrånvaro på ca 16% och att arbeta med
sjukfrånvaron är högt prioriterat. Med ett mer närvarande ledarskap kan
sjukfrånvaron minska då chefen är på plats och får en mer aktiv roll som
arbetsledare. Med mindre arbetsgrupper ges en större möjlighet till att bättre följa
upp och aktivt arbeta med sjukfrånvaron samt att stressen för medarbetarna
kommer att minska. Det nya arbetssättet förväntas kunna sänka sjukfrånvaron.
Under 2021 betalades det ut 2014 st dagar i sjuklöner för dag 2-14 och halveras
detta ger det en besparing på cirka 1,8 miljoner kr.
Minskad sjukfrånvaro leder även till minskade övertidskostnader vilket ger en
bättre och arbetsmiljö för medarbetarna. Hemtjänstens övertidskostnader för år
2021 uppgick till 4,3 miljoner kr inkl. PO. Som ett räkneexempel för att visa hur
effekten blir kan man säga att om övertiden halveras gör det en besparing på drygt
2 miljoner kr.
Med en ökad kontinuitet och kännedom om brukarna antas det även kunna göras
en kostnadsbesparing på minskade kostnader för hjälpmedel samt att det kan leda
till mindre förlorade intäkter då vi har brukare med växande skulder. Dessa delar är
det dock svårt att sätta någon exakt siffra på
Nedan följer en sammanställning av effektiviseringsvinsterna
Minskad sjukfrånvaro

1 400 000

Minskad övertid

1 500 000

Samarbete kväll/natt

500 000

SUMMA:

3 400 000
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De fördyrade kostnaderna i den nya organiseringen av hemtjänsten förväntas
räknas hem med ett effektivare arbetssätt enligt ovanstående beskrivning och kalkyl.
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Socialnämndens plattform för ledning och styrning
Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslagen text och innehåll av socialnämndens plattform för ledning och
styrning.
Ärendet
Som ett led i implementeringen av kommunens nya styrmodell har varje nämnd tagit fram en
verksamhetsidé. Alla nämnder kommer under 2022 att utifrån verksamhetsidé även arbeta
fram/omarbeta en plattform för sin ledning och styrning.
Socialnämnden har uppdragit till nämndens utvecklingsgrupp för verksamhetsidé att fortsätta arbetet
med en plattform för socialnämnden. Förvaltningens utvecklingsledare har lämnat regelbunden
information till nämnden om arbetet. I samband med nämndens sammanträde i maj hölls en
workshop med samtliga närvarande ledamöter om plattformens innehåll.
Utvecklingsgruppen har färdigställt ett förslag till plattform och föreslår att socialnämnden antar
denna. Utvecklingsledare Anna-Karin Dahlin presenterar förslaget i samband med sammanträdet.
Ärendets tidigare behandling
SN/2022-12-14 § 184
SN/2022-02-15 § 13
SN/2022-03-16 § 47
SN/2022-04-26 § 61
SN 2022-05-17 workshop
Beslutsunderlag
Socialnämndens plattform för ledning och styrning
Bilaga 1 socialnämndens årshjul
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelse
Utvecklingsledare
Exp

/
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Inledning
Plattformen anger den långsiktiga styrningen för nämnden.
Genom socialnämndens plattform säkras ägarskap av styrmodellen på nämndsnivå.
Plattformen är en beskrivning av hur nämnden tar sig an sitt uppdrag i relation till
fullmäktiges långsiktiga inriktning inom ramen för sitt ansvarsområde givet från
fullmäktiges reglementen.
Nämndens kortsiktiga styrning hanteras genom det årliga arbetet med verksamhetsplan och
budget, uppföljning och tillkommande aktiva beslut.

Plattformen revideras vid behov och uppdateras kontinuerligt, plattformen lyfts vid årets
första nämndssammanträde.

Det är genom plattformen nämnden förmedlar sitt uppdrag till förvaltningschef.

Socialnämndens uppdrag
Kommunen har tre målbilder. De är:

Målbilderna är långsiktiga och riktar all kommunal verksamhet. De visar hur fullmäktige
vill rikta sin verksamhet för att bidra till verksamhetsidén på kommunövergripande nivå.
För att kunna nå kommunens mål och skapa största möjliga effekt för medborgare, företag
och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna genom våra medarbetare och chefer. En
ekonomi i balans ger också förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på bästa sätt.
Kommunfullmäktige har identifierat fem stycken strategier i styrmodellen som de
viktigaste utvecklingsområdena för att kommunen ska nå sin fulla potential kopplat till
målbilderna. Strategierna ska ligga till grund för initiativ som ökar den strategiska och
operativa förmågan. På så sätt är de nämndernas verktyg för att nå måluppfyllelse.
De fem identifierade strategierna är: fånga och möta behov, digitalisera, säkra
kompetensen, skapa utveckling samt arbeta tillsammans.
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Socialnämnden är därutöver arbetslöshetsnämnd.
Socialnämndens övergripande uppgifter är:







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 mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med
staten.
Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i
kommunen.
Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt
skuldsaneringslagen (2006:548).

Socialnämndens verksamhetsidé
Socialnämndens verksamhetsidé är framtagen utifrån Timrå kommuns gemensamma
verksamhetsidé:

Socialnämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad
organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem.

Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden – för ett gott och
självständigt liv




Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för samverkar vi för att
erbjuda god vård, omsorg, stöd och service.
Vi är enkla att nå och lätta att förstå.
Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social
trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor.

Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden
Vi finns i alla faser av livet från vaggan till graven, ung som gammal oavsett
samhällsgrupp, där behov av socialförvaltningens insatser behövs.
-

Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för, samverkar vi för att
erbjuda god vård, omsorg, stöd och service
Vårt mål är att skapa värde för dem vi finns till för och för att göra detta behöver
vi fånga och möta behov. Samverkan med andra är avgörande för att möta
behoven på bästa sätt samt för att använda våra gemensamma resurser effektivt. Vi
samverkar internt inom socialförvaltningen, inom kommunen samt med andra
aktörer.

-

Vi är enkla att nå och lätta att förstå
Möjlighet till att kontakta oss via olika vägar ska vara enkel. Förutom
direktkontakt via telefon eller personliga möten finns digitala vägar såsom etjänster. All kommunikation i alla sammanhang ska vara begriplig. I all
myndighetsutövning har vi ett särskilt ansvar att bidra till förståelse.

-

Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar
social trygghet och jämlika och jämställda livsvillkor. Socialnämnden bidrar till
kommunens gemensamma verksamhetsidé att leva, växa och mötas genom att:
Att leva: Vi bidrar till att människor ska nå en social trygghet samt jämlika och
jämställda livsvillkor genom stöd, service och biståndsbedömda insatser.
Att växa: Vi bidrar till att människor ska nå sin fulla potential genom
förebyggande, tidiga, habiliterande och rehabiliterande insatser samt stöd, vårdoch omsorg.
Det ska leda till en egen hållbar försörjning och/ eller social trygghet.
Att mötas: Vi möter alla med respekt och ett inkluderande förhållningssätt.
Vi bidrar till att skapa nya mötesplatser för våra målgrupper där behov finns.

Verksamhetsidén inom Socialnämnden
Vår verksamhetsidé är levande inom socialnämndens alla verksamheter. Förhållningssättet
ska vara vägledande i all verksamhetsplanering och uppföljning samt genomsyra alla möten
med de vi finns till för.
Verksamhetsidén är även vägledande i de beslut som Socialnämnden tar.

Socialnämndens arbete med uppdraget
Socialnämnden skapar förutsättningar för verksamheterna att genomföra sina uppgifter
utifrån fullmäktiges angivna ramar och direktiv och i enlighet med lagar och förordningar.
På uppdrag av fullmäktige via reglemente ansvarar socialnämnden för socialförvaltningens
verksamhet inklusive den kommunala hälso- och sjukvården.
Socialförvaltningens verksamhet och ansvar styrs i stor grad av givna lagar och
förordningar.

Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och
hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner
och regioner. Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur
det ska gå till när kommunen fattar beslut.

Förvaltningslagen (2017:900)
Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Förvaltningslagen ger
en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid
ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de
har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Socialtjänstlagen – SOL (2001:453)
Socialtjänstlagen styr vilka rättigheter medborgarna har till ekonomiskt bistånd, vård och
omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa medborgare som inte kan få
stöd på något annat sätt. Biståndet omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård, barnoch ungdomsvård och socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL- (2017:30)
Hälso- och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som behöver
det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde. Socialstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL. Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas
sjuksköterskor med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga
sjuksköterska (MAS). MAS ansvar och uppgifter är reglerade i lag och andra regler.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade – LSS (1993:387)
Den enskilde skall genom insatser utifrån lagen tillförsäkras goda levnadsvillkor och
insatserna ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU
(1990:52)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, reglerar
omhändertagande av barn i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20.
Grunderna kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall – LVM (1988:870)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som
kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare
efter beslut av förvaltningsrätt. Syftet med LVM är att motivera missbrukaren så att han
eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling.

Patientsäkerhetslagen – PSL (2010:659)
Patientsäkerhetslagen, PSL, syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso-och
sjukvården och tandvården.

Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475)
Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala
åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Barnkonventionen (2018:1197)
Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen
att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna
ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

Föräldrabalken (1949:381)

Föräldrabalken, FB, bestämmer det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar.
Framför allt handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som
föräldrar har gentemot sina barn. I lagen regleras bland annat frågor om faderskap,
adoption, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet.
Systematiskt kvalitetsarbete
Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att nämnd, förvaltning och
enheter/verksamheter tänker igenom och utvecklar sättet att arbeta och organisera
för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen.
Ett kvalitetsarbete är en regelbunden och ständigt pågående process och utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 . SOSFS 2011:9 anger hur kvaliteten i

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Socialnämndens årshjul för planering och
uppföljning
Nämndens förtroendevalda styr utifrån mål och resultat som verksamheten har att uppfylla
inom tilldelade budgetramar. Det ska därför finnas ett tydligt samband mellan den
verksamhet som bedrivs, de resurser som används och resultaten som uppnås så att värde
skapas för nämndens målgrupper.
Det främsta verktyget för planering av verksamhet och ekonomi är nämndens årliga
verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen fastställs av kommunfullmäktige för
kommande år, med plan för 3 år. Under verksamhetsåret följs nämndens verksamhetsplan
upp samt analyseras avseende på insatser, uppnådda effekter, avvikelser och ekonomiskt
utfall.
I bilaga 1 beskrivs två årshjul som dels beskriver nämndens aktiviteter kopplade till
planering och dels de aktiviteter som genomförs kring uppföljning av verksamheten.
Dessa aktiviteter utgår ifrån arbetet med verksamhetsplan och budget men innehåller även
andra aktiviteter som är viktiga för nämndens styrning av förvaltningen.

Internkontroll
Socialnämnden planerar och följer upp sin internkontroll enligt reglementet som innebär
att nämnderna har det yttersta ansvaret. Som grund för planering, prioritering och
uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras.

Bärande principer för ledning och styrning

Socialnämndens ledning och styrning utgår från de bärande principer som utgör
kommunens styrmodell och som ska genomsyra hela socialnämndens område.

Värde som resultat
I centrum för vårt arbete står medborgare, företag och besökare. Kommunens mål och
insatser utgår från värde som skapas för dem och hur vi ska möta deras behov på bästa
sätt.


Socialnämnden ska möta de behov som finns med värdeskapande insatser och
service så att värde skapas för nämndens målgrupper som består till största delen
av brukare, patienter, klienter och anhöriga.



Långsiktighet och värde för de vi finns till för präglar socialnämndens beslut och
åtgärder rörande verksamhet.

Helhetssyn
Helhetsperspektivet, Ett Timrå, med kommunens bästa för ögonen är fokus för
fullmäktiges styrning och när vi planerar, genomför och följer upp vår verksamhet.



För socialnämnden är tillsammansarbete internt och med andra av vikt för att dels
arbeta resurseffektivt samt att tillsammans se hela individen och med gemensamma
krafter öka värdet för de vi finns till för.

Handlingsutrymme
Värde skapas i mötet mellan de vi finns till för och kommunens medarbetare. Med
långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme för att påverka
den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat med stöd av gemensamma mål.


Delegationsordning och lagstiftning inom socialnämnden reglerar ansvar och
mandat. Utifrån det ska verksamheter och enheter styras enligt tilldelade
budgetramar med tillitsbaserad styrning.



Utveckling och tänka nytt uppmuntras för att utveckla och effektivisera
socialförvaltningens verksamheter med fokus på individen (hjärtat) i centrum.



Mandat och handlingsutrymme ska vara tydligt för chefer och medarbetare inom
förvaltningen. Beslut tas och utveckling sker på den nivå de hör hemma.



Chefernas roll är att styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten utifrån de
mål och ramar som fastställts. Medarbetarnas roll är att utföra och utveckla
uppdrag utifrån verksamhetens mål och ramar.

Analys, dialog och lärande
En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är ett viktigt
arbetssätt för att nå önskade resultat. Uppföljning och analys av verksamhet är viktigt
för att se om förväntade effekter har uppnåtts och för att dra lärdom inför kommande års
planering.
Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och
tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare och mellan kommunen, medborgare,
företag och besökare.



Socialnämnden arbetar mot en bred målgrupp, därav är brukarundersökningar, omvärldsbevakning och dialog med berörda av vikt. En
löpande dialog om nuläge utmaningar och möjligheter mellan tjänstemän
och politiker är av stor vikt för att kunna styra utveckling och skapa ett

lärande.


Socialnämndens kommunikation och information skall vara transparent
och tydlig.

Politiker och tjänstepersoner - roller och
samspel
En bra styrning förutsätter att det finns en tydlig fördelning av ansvar och roller.
Politikernas roll är att styra genom att besluta om inriktning och mål, göra prioriteringar
samt att fördela resurser och följa upp. Det svarar oftast på frågan om vad som ska göras
och när det ska göras. Tjänstepersonernas roll är att förse politikerna med underlag för
deras ställnings-tagande och leda samt utföra verksamhet utifrån fastställda mål, tilldelade
uppdrag och tillgängliga resurser. Det svarar i det allra flesta fall på frågan om hur det ska
göras och av vem.

Det är viktigt att gränsen mellan politik och förvaltning är tydlig och att alla aktörer håller
sig inom den spelhalva som tillhör respektive roll. Det innebär att kontakter och uppdrag
ska gå via rätt kanaler. För att skapa ett fungerande samspel mellan förtroendevalda, chefer
och medarbetare krävs tydlig rollfördelning. Formellt sker det i nämndernas reglemente
och delegationsordning och genom tydliga uppdrag i de olika befattningarna. Samarbete
på alla nivåer sker genom en ömsesidig respekt med transparens och ett öppet arbetsklimat
i vardagen baserad på kommunens värdegrund.
Frågeställningar och uppdrag från polititiken ska gå via ordförande för socialnämnden till
förvaltningschef.

Uppdrag till förvaltningschef
Förvaltningschefen är nämndens verkställande tjänsteperson och leder förvaltningens
verksamheter, i dialog med nämnden, så att nämndens och förvaltningens plattform för
styrning och ledning tillämpas konsekvent inom alla verksamheter.
I förvaltningschefens ansvar ingår att följa kommunala direktiv, vägledande råd och
bestämmelser, policys och övriga kommunala styrdokument.
Det är nämndens ansvar att förvaltningschefen har mandat och förutsättningar för
uppdraget.
I förvaltningschefens ansvar ingår:


Planera, dimensionera och följa upp verksamheterna. Bevakar att enheterna är
ändamålsenliga och har dialog med nämnden om förändringar.



Förvaltningschef har huvudansvaret att leda och utveckla förvaltningens
verksamheter utifrån socialnämndens uppställda mål.



Rekrytera, utveckla och avveckla chefer så att varje enhet har ledare som fyller den
definierade positionen.



Leda verksamheten med hänsyn till omvärld, framtida krav och förutsättningar
och medborgarnas behov av insatser från socialförvaltningen.



Ansvara för att förvaltningen efterlever den lagstiftning som styr
nämndens verksamhet.



Ytterst ansvarig för att bereda ärenden till nämnd och utskott.



Företräda/representera socialnämnden i relevanta sammanhang.



Säkerställa representation från förvaltningen i länsgemensamma eller
nationella nätverk eller annan samverkan av vikt.

Begreppsordlista
Arbetsprocesser betyder sammanhängande arbetsmoment som gör i ett bestämt syfte och
som upprepas om och om igen.
Arbetssätt betyder sättet vi utför en arbetsuppgift på. Det spelar roll hur man gör!
Plattform beskriver kommunstyrelsens långsiktiga styrning.
Politiker är valda representanter för medborgarna och företräder deras åsikter och
prioriteringar om hur kommunen ska styras
Princip något man eftersträvar att följa.
Reglemente varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige
godkänt. Reglemente innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde.
Strategi beskriver hur vi med olika samordnade aktiviteter ska uppnå ett gemensamt mål.
Styrmodell beskriver hur våra gemensamma insatser ska leda till värde för de vi är till för –
medborgare, företag och besökare.
Syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling.
Tjänsteperson är anställd medarbetare i kommunen.
Verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad organisationens
alla processer och resurser ska leda till och för vem.
Värdegrund är de begrepp som hela vår organisation vilar på. Dessa är: Demokrati,
legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Timrå Kommun
SocialförvaltningenTim

202222

Bilaga 1
Planering av verksamheten

Nedan beskrivs de aktiviteter som finns i årshjulet gällande nämndens planering av
verksamheten. Först beskrivs de aktiviteter som rör verksamhetsplan och budget
och därefter andra aktiviteter som har påverkan på styrningen av verksamheten.
Socialnämnden beslutar om vilka volymuppgifter eller eventuella justeringar av
volymuppgifter som ska revideras samt annan uppföljning.

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

Aktivitet

Syfte

Verksamhetsplan och budget
Analysseminarium –
Ge de förtroendevalda
nulägesanalys av Timrå (KS/KF) en nulägesbild
kommun presenteras.
av Timrå kommuns
utmaningar och
möjligheter inför arbetet
med verksamhetsplan
och budget.
Gemensam beredning. Bereda förslag till
kommunövergripande
VP och budget.
Kommunfullmäktige
Är nämndens
beslutar om VP/budget utgångspunkt i arbetet
kommande år.
med
verksamhetsplan/budget.
Information om
Informera nämnden om
VP/budget som
förutsättningarna från
beslutats av nämnden. KF inför arbetet med
nämndens egen
verksamhetsplan.
Nämndernas arbete
Utifrån den av KF
med VP/budget
beslutade VP/budget ska
påbörjas.
nämnden ta fram en
egen VP/budget.
Analysseminarium
Seminarium kring
innehåll/prioriteringar i
nämndens
verksamhetsplan kopplat
till mål och ekonomi.
Beslut om VP/budget
KS kvitterar nämndens
VP/budget
Övriga aktiviteter/beslut
Beslut om
Systemförvaltningsplane
systemförvaltningsplan n ska säkerställa att
.
system ger nytta för
verksamheten och att
drift sker så
kostnadseffektivt som
möjligt.
Beslut om
Få kontroll och
informationsöverblick över nämndens
hanteringsplan.
allmänna handlingar.
Ger även en förteckning
över de arkiv som
förvaras ute i
verksamheten.
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

När

Kommentar

December

Socialnämndens
presidium deltar.

Mars/
april

Socialnämndens
presidium deltar.

Juni

Juni

Är uppstarten inför
nämndens
analysseminarium i
september.

Juni-Sept

September

Utgångspunkt är
den VP/budget som
beslutats av KF i
juni.

Oktober

Skickas vidare till
KS för kvittering

November
Våren

Våren

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

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

Beslut om
sammanträdesdagar
för arbetsutskott och
nämnd.
Riskbedömning inför
internkontrollplan

Beslut om
internkontrollplan.

Beslut om nämndens
årshjul.
Beslut om ersättningar

Beslut om fördelning
av anvisningar till
kommuner

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

Tydliggöra datum för
nämndens möten
kommande år.

Hösten

Nämnden tar fram
förslag på
internkontrollpunkter
till internkontrollplanen
kommande år.
Internkontrollplanen
syftar till säkerställa att
verksamheten når sina
mål med effektivitet,
säkerhet och stabilitet.
Att information och
rapportering om
verksamheten och
ekonomin är tillförlitlig
och rättvisande samt att
verksamheten efterlever
lagar, regler och avtal.
Göra en planering för
nämndens
sammanträden nästa år.
Riksnorm försörjningsstöd.
Ersättningar familjehems
vård
Ersättning till kontakt
familjer och kontaktpersoner (SoL/LSS)

Hösten

Utgår ifrån den
planering som satts
för KS/KFsammanträden

Hösten eller
december

Hösten
Hösten

Hösten

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

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

Uppföljning av verksamheten

Nedan beskrivs de aktiviteter som finns i årshjulet gällande nämndens uppföljning
av verksamheten. Först beskrivs de aktiviteter som rör verksamhetsplan och budget
och därefter andra aktiviteter som har påverkan på styrningen av verksamheten.
Aktivitet

Syfte

Verksamhetsplan och budget
Beslut om nämndens
Uppföljning av
verksamhetsberättelse.
nämndens verksamhet
föregående år.
Beslut om nämndens
Uppföljning av
fyramånadersrapport
nämndens verksamhet
(jan-april)
innevarande år.
Beslut om nämndens
Uppföljning av
delårsrapport (jan-aug)
nämndens verksamhet
innevarande år.
Nämndens
Dialog om nämndens
resultatdialog
uppföljning jan-aug
tillsammans med
kommunstyrelsens
ordförande och
kommunchef.

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

När

Kommentar

Februari

Skickas vidare till
KS

Maj

Skickas vidare till
KS

September

Skickas vidare till
KS

Oktober

Ordförande och
förvaltningschef
deltar

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

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

Granskning från
revisionen

Revisionen gör årligen en
grundläggande
granskning av nämnden
med fokus på mål,
ekonomi, internkontroll
Övriga uppföljningar/beslut
Beslut om nämndens
Uppföljning av
patientsäkerhetsnämndens verksamhet
berättelse.
enligt hälso- och
sjukvårdslagen
Rapport från familjeUppföljning av familjerådgivningen
rådgivningens
verksamhet
Rapport från
Uppföljning av
Brottsofferjouren
Brottsofferjourens
verksamhet
Beslut utifrån
Uppföljning av
uppföljning av
nämndens
internkontrollplan
internkontrollplan
Beslut utifrån
Uppföljning av beslutad
uppföljning
digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi
Uppföljning Informera nämnden om
sommarperioden
hur verksamheten har
fungerat under
sommaren
Beslut om uppföljning
Uppföljning av
av internkontrollplan
nämndens beslutade
internkontrollplan.
Beslut om uppföljning
Säkerställa att enskildas
av GDPR
grundläggande
rättigheter och friheter
skyddas, särskilt deras
rätt till skydd av
personuppgifter.
Rapport från
Uppföljning av
Samordningsförbundet Samordningsförbundets
verksamhet
Rapporter
Ekonomi (månad, ej
(månad eller kvartal)
januari och juli)
Ej verkställda beslut
(SoL/LSS (kvartal)
Sjukfrånvaro (kvartal)
Avvikelser (kvartal)

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

November

Våren

Våren
Våren
Våren

Slutlig
uppföljning görs i
november.

Våren
Hösten

Hösten

Skickas vidare till
KS

Hösten

Hösten
Jan-dec

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

Sjukfrånvaron
rapporteras varje
kvartal och en
föredragning görs
varje halvår.

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

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-03-31

SN/2022:17

socialnämnden

Information om aktuellt världsläge
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Med anledning av pågående oro i världen så informerar chefer om aktuellt läge inom
socialnämndens verksamheter i samband med sammanträdet.

Postadress

Besöksadress

Telefon

861 82 Timrå

Köpmangatan 14

/RedigerareTelefon/

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-06-09

SN/2022:163

socialnämnden

Verksamhetsplan och budget 2023 -information
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Socialnämnden har planerat ett Analysseminarium den 1 september inför kommande års
verksamhetsplan och budget.
Förvaltningschef Sara Grape Junkka informerar i samband med sammanträdet om årets
budgetprocess inom kommunen.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-09

SN/2022:61

socialnämnden

Ny samverkansstruktur mellan Region Västernorrland, Socialnämnden
Timrå samt Barn- och utbildningsnämnden Timrå
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam
2. det nya samverkansorganet, HälSam börjar gälla från och med 2023-01-01
3. det nuvarande samverkansorgan, Socialreko upphör gälla från och med 2022-12-31
4. ordförande för socialnämnden Timrå utses att representera nämnden i HälSam under
mandatperioden
5. ett presidium för HälSam väljs utifrån beskrivning i bilaga
Ärendet
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård och socialtjänst,
SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en
ny politisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans med
skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta
enligt rekommendationen.
En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkansstrukturen till SocialReKos möte
2022-06-03. På mötet deltog även skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning för den
länsövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam som inkluderar skolans representanter.
Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för den politiska strukturen, representationen och
hur kopplingen till huvudmännen ska se ut.
Ordförande samt förvaltningschef presenterar förslaget i samband med sammanträdet.
Beslutsunderlag
Ny samverkansstruktur – Förslag på politisk nivå
Protokollsutdrag till
KFVN samverkanskoordinator
Ordförande
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Förslag på politisk
nivå
Ny samverkansmodell region – socialtjänst – skola
I Västernorrland
220603

Bakgrund
SocialReKo tillsammans med skolans representanter beslutade 20220204 att
rekommendera att kommunerna och regionen att ställa sig bakom förslagen:
”- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt politiskt övergripande
samverkansforum med representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre
strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna samt äldre;
- att ge beredningsgruppen i uppdrag att i samarbete med skolcheferna utarbeta ett förslag på
samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang;
- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte (region, skola och socialtjänst) 8/4 kl.
09.00;
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk struktur senast 1/5 som vidare
ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) 3/6 kl. 09.00;
- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av tillhörande tjänstepersonsstruktur
till ett gemensamt möte (socialtjänst, skola och region) 23/9 kl. 09.00,
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag till tjänstepersonsstruktur
senast 31/10 som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och
region) 9/12 kl. 09.00”

Bakgrund forts.
Arbetsgruppen:
Ewa Klingefors, Samordningsdirektör, RVN
Anna-Lena Lundberg, Områdesdirektör, RVN
Mats Collin, Socialchef Härnösand
Denise Wallén, Socialchef, Sundsvall
Örjan Abrahamsson, Skolchef, Sollefteå
Kent Ylvesson, Skolchef, Ånge
Sirpa Virtanen, Kommunförbundet Västernorrland

Hälsosam Samverkan
– “HälSam”
Nytt namn på en ny
samverkansstruktur

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

Utgångspunkter för samverkansstrukturen
• Gemensam värdegrund och gemensamt mål
Samverkan ska ske med utgångspunkt i de
gemensamma mål för samverkan som
skapats, efter att samverkansstrukturen är
konstituerad

• Strukturen är ett system för samråd och samtal,
beslut kan endast fattas hos huvudmännen

• Samverkan ska bygga på innevånarnas behov
och vara en stödprocess till sammanhållna
insatser kring innevånaren i verksamheterna

• Samtliga huvudmän ska vara representerade i
samverkan

• Strukturen för samverkan ska byggas upp
utifrån verksamhetens behov av stöd för
samarbetet

• Rollerna, uppdrag, arbetssätt och syftet med
strukturen är att helhet och delar ska vara
tydligt och lättbegripligt beskriven

• Alla deltagande parter är fullvärdiga
medlemmar i samverkan
• Samverkanstrukturen ska stödjas av
administrativa funktioner och
kommunikationsstöd

Parter – syfte
- mål

• Parterna i denna samverkan är Region
Västernorrland och länets sju kommuner,
Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik.
• Syftet är en hållbar, levande samverkan utifrån
invånarnas behov
• Målet är att samverkan aktivt ska bidra till
utvecklingen av tidiga, tillgängliga,
sammanhållna, och personcentrerade insatser
för barn och unga, vuxna och äldre.

Uppdrag
• Syftet är att stödja och skapa förutsättningar för gemensamma insatser för
innevånares hälsa.
• Den politiska samverkan inom HälSam är ett forum för dialog och beredning på
politisk nivå inför huvudmännens beslut i frågor som kräver samråd och samsyn.
Detta kan vara inför större avtal, överenskommelser och gemensamma projekt
mellan huvudmännen.
Formella beslut fattas därefter av respektive huvudman.
• Den politiska samverkan inom HälSam samråder och skapar förutsättningar för
samverkan inom tre strategiska områden: Barn och Unga, Vuxna och Äldre.

Forts… Uppdrag
• HälSam följer upp och stödjer tjänstemäns samverkan inom strategiska
områden genom årliga temamöten inom varje strategiskt område. Utöver
tema-möten för uppföljning, har man varje år ett gemensamt möte för alla
områden i övergripande/överskridande samverkansfrågor.
• HälSam har utifrån beskrivningen ovan minst 4 möten / år.
• Hälsams presidier ansvarar för de tre strategiområden med årliga
temamöten och utgör kontakten mellan den politiska nivån, Länsledningen
för HälSam och tjänstemännens arbete inom strategiområden.

Övergripande organisation – politisk nivå
• Kommunal representation: Ordföranden
för länets kommuners skolnämnder (eller
motsvarande) och socialnämnder (eller
motsvarande)
• Region Västernorrlands representation:
Ordföranden för Hälso-och
sjukvårdsnämnden (HSN), Regional
utvecklingsnämnd (RUN) samt Vårdvalsutskottet (VVU)

Roller
• Den politiska samverkan har ett presidium bestående av tre ordförande (en
sammankallande).
• Dessa tre har ansvar för ett respektive strategiskt område: barn/unga,
vuxna och äldre.
Posterna väljs mandatperioden ut och bereder tillsammans inför mötena.
Respektive ordförande ansvarar för de möten som berör deras strategiska
område. Den sammankallande utses av presidiet när detta är på plats.

Forts… Roller
• Från kommunerna utses någon till presidiet utifrån följande grund:
Respektive socialpresidium och skolpresidium på länsnivå väljer sin
representant bland ordförandena. En rekommendation är att dessa väljs
från olika kommuner för en bredare spridning och att valet sker så snart
som möjligt in på den nya mandatperioden.
• Från regionen utses någon till presidiet utifrån de tre representanterna:
ordförande i HSN, RUN samt VVU.

Forts… Roller

• Respektive nämnd ansvarar för att delta i arbetet och mötena i de
strategiska områden som berör deras verksamheter.
Det innebär att varje organisation har ansvar för att inför och efter
beredande beslut i Hälsam förankra med sin majoritet och opposition.

SocialReKo tillsammans med skolans representanter vid
mötet 2022-06-03 ställer sig bakom förslaget till en politisk
samverkansstruktur och rekommenderar kommunerna och
regionen besluta:

• Att anta den nya politiska samverkansstrukturen Hälsam

Förslag till
beslut

• Att den nya samverkansstrukturen ”Hälsam” börjar gälla
från och med 2023-01-01
• Att nuvarande samverkansstruktur, SocialReko upphör att
gälla efter 2022-12-31
• Att ordförande för (skola/socialtjänst/region) utses att
representera nämnd/motsvarande i Hälsam under
mandatperioden 2023-2026
• Att ett presidium för Hälsam väljs utifrån ovanstående
beskrivning

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-01

SN/2022:18

socialnämnden

Intern kontroll 2022 - uppföljning
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljning av Plan för intern kontroll 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2022, planen innehåller fem kontrollpunkter; hot och våld,
felaktiga utbetalningar, otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter, IT-haveri, fel på mobilnät,
strömavbrott samt GDPR, brister i Informationssäkerhet och ska följas upp i juni respektive
december.
Ärendets tidigare behandling
SN/2021-12-14 § 186
Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll 2022 - uppföljning
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Exp

/

Postadress
861 82 Timrå

2022

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

Plan för intern kontroll 2022- uppföljning
Juni 2022

Plan för intern kontroll
Granskning avser

Metod

1. Hot och våld

Uppföljning i samband med
skyddskommitté

Reglemente,
anvisningar, policy,
beslut
Handlingsplan för att
förhindra att våld eller hot
om våld uppstår

Rapportera situationer då våld
eller hot om våld har
förekommit, enligt gällande
handlingsplan

Granskningstillfällen,
tidsperiod
4 ggr/år

Uppföljning juni

Alla enheter har en uppdaterad
Hot och våldsplan.

Löpande under året

2. Felaktiga utbetalningar Beloppskontroll av utbetalningar
till klienter eller uppdragstagare,
attest. Rapportera om felaktiga
utbetalningar upptäckts, vilka
åtgärder som vidtogs omedelbart
och vilka åtgärder som vidtogs
för att förebygga att det uppstår
igen
.
3. Otillbörlig åtkomst av Kontroll av loggar i
enskilda ärenden/
verksamhetssystem. Enligt
uppgifter
gällande rutin

Rutin för uppföljning av
loggar och
behörighetstilldelning

4. IT-haveri, fel på
mobilnät, strömavbrott

Rutiner för alla
verksamhetsområden

Gås igenom 8 juni

Dataskyddsförordningen

Utbildningsmaterial håller på att
tas fram till hösten

5. GDPR, brister i
Informationssäkerhet

Se över befintliga rutiner. Ta
fram nya vid behov.
Säkerställa kännedom om var
rutinerna finns, förankra dem i
verksamheten.
Informera om och påminna alla
chefer om utbildning.
Sammanställa och kalla alla
nyanställda till utbildning.

Riktlinjer för handläggning Löpande under året Kontroll felaktiga utbetalningar
av ekonomiskt bistånd,
löper på.
Delegationsordning

Löpande under året Loggkontrollen utan
anmärkning

Uppföljning december

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-09

SN/2022:135

socialnämnden

Offentlig toalett - remissvar
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Sedan 2007 har kultur- och teknikförvaltningen hyrt en toalett av ägaren till centrumhuset för
ändamålet offentlig toalett i Timrå centrum. Kultur- och teknikförvaltningen har bett om
socialförvaltningens och miljö- och byggkontorets synpunkter på behovet av en offentlig toalett.
Socialförvaltningen har lämnat ett remissvar, där ingen av förvaltningens verksamheter ser något
behov av en offentlig toalett.
Beslutsunderlag
Remissvar – Offentlig toalett i Timrå centrum
Remiss – Offentlig toalett i Timrå centrum
Lite historia om centrumtoaletten

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-05-24

SN/2022:135

Kultur- och teknikförvaltningen
Jan Eriksson

Remissvar – Offentlig toalett i Timrå centrum
Kultur- och teknik har begärt socialförvaltningens synpunkter kring behovet av en offentlig toalett.
Sedan 2007 har kultur- och teknikförvaltningen hyrt en toalett av ägaren till centrumhuset för
ändamålet offentlig toalett i Timrå centrum. Toaletten är belägen utvändigt på hörnet av
centrumhusets översida.
Under de senaste 10 åren har det har varit ett tillhåll; personer som övernattar i lokalen, affärer med
droger, sabotage och nedskräpning. Sedan ett år tillbaka har toaletten varit stängd.
IFO ser inget behov av en offentlig toalett utan bedömer det som positivt om den avvecklas då den
varit ett tillhåll för missbruk och narkotikaaffärer.
Från stöd och omsorg finns inga åsikter om att ta bort den offentliga toaletten. Vi har ingen
kännedom om att våra brukare använder den. Det enda vi uppmärksammat är att det tillhåll som
blivit runt den har lockat till sig personer från vår brukarkrets och risk finns då alltid för utnyttjande
då inte alla har förmågan att bevaka sin rätt eller sina tillgångar.
Äldreomsorgen samt Hälso- och sjukvården ser inget behov av en offentlig toalett i centrala Timrå för
deras målgrupp.
Med vänlig hälsning

Sara Grape Junkka
Förvaltningschef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
073-2705476

1
Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Jan Eriksson

2022-05-05

KTN/2022:216

Miljö- och byggkontoret
Socialförvaltningen

Remiss – Offentlig toalett i Timrå centrum
Sedan 2007 har kultur- och teknikförvaltningen hyrt en toalett av ägaren till centrumhuset för
ändamålet offentlig toalett i Timrå centrum. Toaletten är belägen utvändigt på hörnet av
centrumhusets översida.
Under de senaste 10 åren har det har varit ett tillhåll; personer som övernattar i lokalen, affärer med
droger, sabotage och nedskräpning. Sedan ett år tillbaka har toaletten varit stängd. Se bifogat yttrande
från Börje Öberg, arbetsledare utemiljö.
Kultur- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med Coop och frågat om deras toalett, mot
ersättning, kan användas som offentlig toalett. Coop svarade nej på frågan. De har liknande problem
med sin toalett.
Kultur- och teknikförvaltningen vill höra socialförvaltningens och miljö- och byggkontorets
synpunkt på en offentlig toalett. Vad anser ni om behovet av en offentlig toalett?
Med vänlig hälsning
Jan Eriksson
Förvaltningschef

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Plåtslagarvägen 17

Telefon
060-163165

Timrå Kommun
Kultur & Teknikförvaltningen

Lite historia om centrumtoaletten

Ända sedan jag började här 2012 har det varit problem med den
allmänna toaletten vid Centrumhuset, det har varit ett tillhåll för
uteliggare, affärer med droger och sabotage och nedskräpning.
När det gäller droghandel så kan alla som jobbade på Timråbo och
nyttjade matsalen som har fönstren direkt mot toaletten intyga vilken
handel som pågick där under dessa år
När det gäller uteliggare eller drogpåverkade personer som hade
toaletten som bostad eller tillfälligt tillhåll, var det så frekvent att den
inte kunde nyttjas av allmänheten.
Jag har kostat på nya låssystem för stängt under nattetid men det
fungerar dåligt då man bryter upp dörren i alla fall, tidigare fanns där
ett betal system (5 kr och 10 kr ) för att komma in men då man bröt
hål i väggen för att komma åt pengarna.
Sedan en tid så har jag gett upp som utkastare på denna toalett och haft
stäng där under ca ett år men inte kommit på någon lösning på
problemet, men min önskan är att toaletten placeras på en synlig plats
och inte gömd som denna där få ser vad som händer.
När jag började här på kultur och teknik 2012 fick jag höra att
förvaltningen ville bygga en egen allmän wc när torget fick sin
upplyftning (2010-2011) och byggdes om, men fick avslag från M&B så
vi fortsatte att hyra den plats vi nu har uppe vid Centrumhuset.

Med vänlig hälsning
Börje Öberg
Arbetsledare utemiljö

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Plåtslagarvägen 17
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-57 36 78

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

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-06-09

SN/2022:7

socialnämnden

Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige
och myndigheter.
Beslutsunderlag
Uppdrag och yttranden 2022 05

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Diarienr:

SN/2022:7

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

KF

KF

KF

KF

Sid 1(6)

2022-06-15

Redovisning t o m:
§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
§ 119 2018-09-24
förslag:
1. Uppdra till socialnämnden att fortsätta processen
för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter
(ÄOC).
2. Uppdra till socialnämnden att avveckla mindre
effektiva boenden när det nya centret är klart.
§ 183 2018-11-26
18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som
ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till
heltid. En första lägesrapport redovisas till
kommunstyrelsen i juni 2019

2018:23

Sara GJ

2025?

Pågår

2018:177 Sara GJ

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

Pågår

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens
§ 191 2021-11-29
förslag:
4. Uppdra till samtliga nämnder att anpassa alla
nämndspecifika styrdokument och
författningssamling till de nya riktlinjerna.
Översynen ska vara genomförd senast 31 december
2026.
5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och
tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för
styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan
och budget 2023-2025.
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till § 20 2022-02-28
socialnämnden för yttrande. (Motion från Lotta Borg
(T) - Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal i
Timrå kommun).

2021:275 Sara

dec-26

Pågår

2022:88

Sara/Maria okt

Pågår

Noteringar

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

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

KS beslutar återremittera ärendet med uppdraget att
§ 303 KS 2021-10-052021:65 Sara/Linda
återkomma med en tydlig beskrivning av hur andelen
heltidsanställda, utifrån tilldelad ekonomisk ram,
ska öka.
(Heltidsresan)
Kultur- och Remiss - Offentlig toalett i Timrå centrum
2022-05-05 2022:135 Soc ledning
teknikförval
tning
KS

SN

SN

SN

SN

Uppdra åt förvaltningschef att säga upp avtalet med
Centralköket från och med
2019-05-22 och omförhandla det med Centralköket till
ett mer kostnadseffektivt avtal med bibehållen
kvalitet.
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef
att:
1. Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och
möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i
närområdet Böle/Sörberge där ett eventuellt
Äldreomsorgscenter byggs.
Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef
att:
2. Bjuda in Mitthem för att informera om
Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen.
Socialnämnden uppdrar förvaltningschef att fortsätta
arbeta i kampen för att förhindra smittspridning av
covid-19 även om det medför en viss kostnadsökning.
Rapportering av åtgärder sker som vanligt utifrån
ekonomi och aktuellt covidläge.

§ 72

sep

Sid 2(6)

Status

Noteringar

Pågår

SN 2021-03-16 § 33
SN 2021-09-14 § 122
SN 2022-05-17 §81
Återremiss besvarad

Pågår

KoT-förvaltning önskar
synpunkter från
Socialförvaltning samt
Miljö- och byggkontoret.
Avtalet är uppsagt. Möten
pågår, avvaktar förslag till
avtal.
Ny chef till SN 210615.
Återrapportering hösten 22.
Separat möte planeras till
hösten.

2019-05-22

Sara

Pågår

§ 136 2020-10-20

Sara

Pågår

§ 136 2020-10-20

Sara

Pågår

§ 150 2020-11-17

Sara

Pågår

Hösten 2021, ev på distans

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

SN

SN

SN

§ nr

Beslutsdatum

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

Sid 3(6)

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

Status

2021:20

Sara

sep -21

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

2021:17

Sara

21-jun

Pågår

maj
okt

Pågår

2021:198 Sara

Noteringar

Avtal undertecknat.
Statusrapport lämnad 202104-27 § 58
Projektledares rapport med
tidsplan 2021-06-15 § 95.
Statusrapport 2021-10-12 §
146.
Statusrapport 2021-12-14
Uppföljning fas 1, beslut
om fas 2 till KF 2022-02-15
§ 12
Statusrapport 2022-04-26 §
60
Statusrapport 2022-06-21
Ingår i
fyramånadersrapport SN
2022-05-17 § 82

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

SN

SN

SN

SN

SN

SN

Socialnämnden beslutar:
1. Godkänna förslaget enligt ekonomisk kalkyl.
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra
utökande av LSS-platser inom befintliga lokaler samt
i egen regi under hösten 2022.
Äldreomsorgscenter
2. Uppdrar till förvaltningschef att påskynda
processens alla delar.
Information om verksamhetsidé
2. Uppdra till utvecklingsgruppen att fortsätta sitt
arbete med att även ta fram en plattform för
socialnämndens styrning och ledning.
Socialnämnden beslutar
2. Uppdra till förvaltningschef att i samarbete med
beredningsgrupp och länets skolchefer utarbeta ett
förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående
resonemang(punkt 1).
Länsgemensam familjehemsorganisation
3. Uppdra till förvaltningschef att presentera en
uppföljning av anslutning till en gemensam
familjehemsorganisationen i november 2022.
Handlingsplan för språkutvecklande insatser
2. Uppdra till förvaltningschef att genomföra planerat
projekt för språkutvecklande insatser.
3. Uppdra till förvaltningschef att återrapportera
utfallet av projektet för språkutvecklande insatser
efter avslut.

§ nr

Diarienr

Ansvarig

§ 121 2021-09-14

2021:39

Sara/Linda dec

Pågår

§146 2021-10-12

2021:17

Sara

Pågår

184

2021-12-14

2021:75

Anna-Karin

Avslutas

§ 14

2022-02-15

2022:61

Sara

okt

Pågår

§ 10

2022-02-15

2022:31

Sara

Nov

Pågår

§ 11

2022-02-15

2021:191 Sara

Beslutsdatum

Klart
senast

Status

Pågår

Sid 4(6)

Noteringar

Info. SN/2022-04-26 § 61
Beslut SN/2022-06-21

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

Klart
senast

§ 29

2022-02-15

2022:77

Sara

hösten 2022 pågår

§ 41

2022-03-16

2022:17

Sara

Pågår

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

2022-03-16

2022:60

Sara/Johan

Avslutas

2022-04-26

2022:1

Sara

2022-04-26

2022:120 Sara/Maria

Avslutas

SN/2022-06-21

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att
§ 65
1. Genomföra en utredning om effektivare
bemanning inom äldreomsorgen.
2. Återrapportera senast vid nämndens sammanträde i
juni
Socialdepart Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med
ementet
dövblindhet (SOU 2022:11)

2022-04-26

2022:116 Sara/Maria juni

Avslutas

SN/2022-06-21

2022-05-10

2022:136 Linda ?

Nytt

valt att inte besvara.

SN

SN

SN

SN
SN

SN

Socialnämnden beslutar
1. Uppdra förvaltningschefen att utföra en
kartläggning och analys av behovet av särskilt
boende för målgruppen inom socialpsykiatrin.
2. Uppdra förvaltningschefen föreslå för nämnden
eventuella åtgärder utifrån analysen.
3. Slutrapportering lämnas till nämnd senast juni
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att
återkommande informera om det aktuella läget inom
socialtjänstens verksamheter utifrån världsläget.

2022

15-sep

Status

Sid 5(6)

Noteringar

SN/2022-06-21

Pågår

Socialnämndens uppdrag samt ärenden för yttrande 2022

Uppdrags- Uppdrag/Yttrande
givare

Socialdepar Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet,
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)
tementet

§ nr

Beslutsdatum

Diarienr

Ansvarig

2022-05-30

2022:154 Maria/ Ulrica30-sep

Klart
senast

Sid 6(6)

Status

Noteringar

Nytt

septembernämnd

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Christina Hjalte

2022-06-03

SN/2022:3

socialnämnden

Anmälan av beslut enligt delegation, maj
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Följande beslut enligt delegation anmäls:
För perioden 2022-05-06 – 2022-05-06 tillförordnas verksamhetschef Maria Nordin, som tf.
Förvaltningschef för socialförvaltningen.
För perioden 2022-05-27 – 2022-05-27 tillförordnas verksamhetschef Maria Nordin, som tf.
Förvaltningschef för socialförvaltningen.
Polisanmälan medicinavvikelse, misstänkt medicinstöld, 2022-04-07.
Avtal gällande psykologutredning, Modigo, tecknat av förvaltningschef Sara Grape Junkka, 2022-0509.
Samarbetsavtal personliga ombud, Härnösands kommun, tecknat av förvaltningschef Sara Grape
Junkka, 2022-04-04.

Postadress
861 82 Timrå

Besöksadress
Köpmangatan 14

Telefon
060-16 32 99

1

Tjänsteskrivelse
socialförvaltningen
Handläggare

Datum

Diarienummer

Pernilla Ullberg

2022-06-03

SN/2022:2

socialnämnden

Inkomna skrivelser och meddelanden, maj
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.
Facklig information och protokoll
Samverkansgrupp inför socialnämnden, SSR, Vision, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Kommunal,
2022-05-16.
Förhandling enligt 11 § MBL, ekonomisk ersättning byte av semestervecka, 2022-05-05.
Förhandling enligt 11 § MBL, avseende arbete ferieungdomar 2022, 2022-05-20
Kommunal Mellersta Norrland Timrå
Samverkan samt närvarorätt i nämnder.
Arbetsplatsombud/Skyddsombud från Kommunal 2022
SPF Seniorerna
Information till förtroendevalda om projektet Hemtjänstindex.
Andra nämnders protokoll
KTN 2022-05-25 § 58 Pangea, utökat samarbete med det idéella föreningslivet – återrapport.
Socialdepartementet
Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
personer med dövblindhet (SOU 2022:11)
Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU
2022:22)
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