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Planeringsförutsättningar 
 
Äldreomsorgen kommer fortsatt präglas av fokus på den enskildes möjlighet 
till inflytande och delaktighet. Lag om valfrihetssystem (LOV) har gett kom-
munerna och andra offentliga myndigheter ett verktyg för att upphandla häl-
sovård och sociala tjänster på ett annat sätt än tidigare. I april 2011 hade 88 
kommuner pågående valfrihetssystem och ytterligare 69 kommuner hade tagit 
beslut om att starta valfrihetssystem. I Boden infördes valfrihetssystem hösten 
2010. Hösten 2011 har cirka 80 % av kunderna inom hemtjänst valt kommu-
nen som utförare av tjänsterna. Fler kunder kan förväntas välja annan utförare 
än kommunen under planeringsperioden. Den kommunala hemtjänsten måste 
då anpassa organisationen efter rådande volym och uppdrag. Om så inte sker 
finns risk för ökade kostnader för hemtjänsten.  

Såväl kommunens egen hemtjänst som de privata utförarna måste leva upp till 
de kvalitetskrav som socialnämnden fastställt. Fortsatt utveckling av system 
för uppföljning kommer att ske i anslutning till att kvalitetsledningssystem 
införs inom socialförvaltningen.  

Socialstyrelsen kommer under 2012 att utarbeta föreskrifter gällande beman-
ning för omvårdnad av dementa. Socialstyrelsen har redan gett uttryckt att 
föreskriften inte bör precisera krav på exakt antal personal. God kvalitet häng-
er på många saker, utöver antal även personalens kompetens, ledarskapet, lo-
kalernas anpassning och hur allvarligt sjuka de äldre i gruppen är. 

Såväl LSS-verksamheten som Individ- och familjeomsorgen har de senaste 
åren fått kundgrupper med större behov av varierande hjälpinsatser. Hjälp-
behovet är större på grund av att kundens samlade problematik beror på flera 
faktorer såsom funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, missbruk och krimina-
litet. Kompetenskraven på den personal som möter dessa kundgrupper föränd-
ras över tid, i och med att metoder för omsorgs- och behandlingsarbete anpas-
sas. 

Ökade krav/behov av konkret samverkan med andra aktörer inom Individ- och 
familjeomsorgens alla arbetsområden har präglat verksamheten de senaste 
åren. Det gäller samarbete med bland annat skolan kring föräldrautbildning 
och rutiner samt med landstinget gällande barn- och ungdomspsykiatri och 
missbruk. Nationella riktlinjer och rekommendationer, allmänna råd och lag-
ändringar, pekar alla på vikten av gemensamt ansvar och samsyn.  

Inom LSS-området syns en tydlig utveckling där gruppbostad som boende-
form inte efterfrågas i samma omfattning som tidigare. Under planeringsperi-
oden kommer att krävas en omstrukturering till andra och förändrade boende-
former för att matcha dagens behov och efterfrågan.  

Huvudmannaskapsfrågan gällande personlig assistans har varit föremål för 
statlig översyn under flera år och frågan är fortfarande aktuell.  
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Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda 
människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsni-
vå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, 
där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.  
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Mål 

Mål 2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle

Trygg och trivsam kommun

Antalet äldre som fått hjälp av Fixaren ökar -- -- --
Andel i gymnasiet, årskurs 1 som 
- brukar alkohol minst en gång/vecka minskar -- -- 18
- röker minst en gång/vecka minskar -- -- 14

Eko-kommunen

Inköp av ekologiska livsmedel ökar, % 2 2 4

Verksamhet till nytta för medborgarna

Nöjda medborgare

Betyget nöjd-kund-index i SCB:s undersökning
ökar för att lägst uppgå till 60 (skala 1-100) 48 49 46
Betyget för hemtjänst helhet, ökar
i Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 1-100) 75 -- 78
Betyget för äldreboende helhet, ökar
i Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 1-100) 68 -- 72

Bra kvalitet

Antalet personal som hemtjänstkund
möter under 14 dgr (Öppna jämförelser) minskar -- 17 20

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktig och trivsel 6 -- 5,8 --
Betyg för ledarskapet 6 -- 6,3 --

Jämställdhet och mångfald

Andel yrkeskategorier som har  jämn könsfördelning (40/60) -- 8 8
enligt lönekartläggningen, ökar (kommunen)
Andelen kvinnor som arbetar heltid ökar (kommunen) 62 62 63
Medarbetarna i medarbetarenkäten betygsätter
jämlikhet, jämställdhet och mångfald till minst 5,5 5,5 -- 5,0 --
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Mål 

Mål 2008 2009 2010

Attraktiv arbetsgivare

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarna betygsätter (skala 1-8)
- arbetssituationen till minst 6 6 -- 6,0 --
- arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5 5 -- 5,0 --
- sin egen hälsa till minst 6 6 -- 6,0 --
Sjukfrånvaron minskar för att understiga 6 % 6,7 7,2 6,1
Andelen långtidssjukskrivna understiger 45% 
av totalt sjukskrivna 56 51 39

Bra kompetensutveckling

Medarbetarna betygsätter (skala 1-8)
- lärande och utveckling i arbete till minst 6 -- 6,5 --
- andel som har medarbetarsamtal med sin 
närmaste chef uppgår till minst 95% -- 83 --

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns lön ökar (kommunen) 95,4 95,8 95,3
Andelen heltider ökar (kommunen) 66 66 67

God ekonomisk hushållning

Hållbar ekonomisk utveckling

Nämnden ska inte ha negativ avvikelse mot budget, % -1,0 1,5 3,9

Effektivt resursnyttjande

Skillnaden mellan redovisad kostnad och
standardkostnad fortsätter att minska
från 11% för äldreomsorgen (SCB) 17,7 11,1 5,5
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Samhällsutveckling 

Bodens kommun ska vara en trygg och säker kommun vilket innebär medbor-
gare ska känna sig säker hemma, i skola, på arbetsplatsen och på allmänna 
platser. Trygghet är en förutsättning för god livskvalitet. Kommunen ska så 
långt som det är möjligt genom ett systematiskt skadeförebyggande arbete 
förhindra eller minimera risker för skador. Som ett led i folkhälsoarbetet har 
Kommunfullmäktige beslutat om prioriterade områden under planeringsperio-
den bland annat att stödja och stärka föräldrar i föräldraskapet, förebygga 
ohälsa hos barn och ungdom, minska nyttjande av alkohol, tobak och narkoti-
ka samt förebyggande av fallskador för äldre. 

Exempel på aktivitet som genomförs inom ramen för insatsområdena är den    
s k Fixartjänsten som, för äldre i ordinärt boende, utför fallförebyggande åt-
gärder. Vid äldreboenden genomförs fallriskanalys vid inflyttning för att kun-
na bedöma omsorgsbehov och eliminera fallrisk.  

Förebyggande och attitydpåverkande insatser genomförs bl a via pappagrup-
per, föräldrautbildning, ungdomsmottagning samt familjebehandling i olika 
former. De nya Nationella Riktlinjerna för Missbruks- och beroendevården 
har inslag av förebyggande åtgärder i samverkan med landstinget. 

Bodens ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretslopps-
principen. Som ett led i detta så har Kommunfullmäktige beslutat att kommu-
nens inköp av ekologiska livsmedel ska öka. 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

 
Under planeringsperioden ska kvalitetsledningssystem för förvaltningen infö-
ras. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som beskriver ett 
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördel-
ning och uppföljning ska ske. 

En gemensam värdegrund ska utformas för äldreomsorgen.  Med värdegrund 
menas de etiska värden och normer som ska vara grund för arbetet inom äld-
reomsorgen och att verksamheten ska inriktas på den äldre personens värdig-
het när han/hon får omsorgsinsatser. Det konkreta arbetet blir att upprätta och 
fastställa värdegrunden, informera personal, kunder och kommunmedborgare. 

Kundundersökningar ska under planeringsperioden genomföras i samtliga 
verksamheter. Dessa ska syfta till att identifiera förbättringsområden i syfte att 
öka kvaliteten för kund/medborgare.  

Arbete för att införa Lean fortsätter under planeringsperioden. Lean är en filo-
sofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eli-
minera alla faktorer i en process som inte skapar värde för kunden. Det inne-
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bär ett ständigt förbättringsarbete där alla medarbetare i organisationen invol-
veras.  

Informationen till medborgarna om verksamhetens innehåll och kvalitet ska 
förbättras på ett sätt som gör informationen tillgänglig även för den som ge-
nom funktionsnedsättning eller språksvårighet ska kunna ta del av informa-
tion. 

Socialnämnden har i maj 2011 tagit beslut om en ny och omfattande organisa-
tionsförändring för Individ- och familjeomsorgen samt för LSS-verksamheten.  
Den nya organisationen beräknas vara i drift under slutet av 2012 eller så snart 
nya lokaler kan tas i bruk. 
 
Den nya organisationen för Individ- och familj ska även innefatta myndig-
hetsutövning gällande LSS och socialpsykiatrin. En ny mottagningsenhet ska 
inrättas för att underlätta medborgarnas kontakter med verksamheten. Via 
mottagningsenheten ska de kunna få information, stöd och hjälp. Verksamhe-
ten kommer att arbeta i team där olika specialister finns samlade för att den 
enskilde eller familjens behov av olika insatser ska kunna tillgodoses.  
 
Under 2012 kommer ett antal externfinansierade projekt bedrivas för att i syfte 
att öka omsorgen av kunder inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten.  
Exempel på insatsområden är vardagsrehabilitering, fallförebyggande åtgärder 
och anhörigstöd. 
 

Socialförvaltningen arbetar med frågan om ”Våld i nära relationer” inom alla 
verksamhetsgrenar. Hösten 2011 startar ett nytt projekt om skyddat boende 
och stöd till våldsutsatta, tillsammans med Luleå och Piteå kommuner. 
 
Senaste året har behovet av och kostnaderna för placeringar utanför det egna 
hemmet av barn och unga, varit stort. Även institutionsvård av vuxna med 
missbruksproblem har ökat samt behovet för försörjningsstöd. Det är svårt att 
förutse den fortsatta utvecklingen då det föreligger ett direkt samband med 
konjunktur, arbetslöshet, droganvändande i samhället och regler i övriga för-
säkringssystem i samhället. 
 
Samarbete och konkret samverkan kring barn och unga pågår i många former 
både med landsting och internt inom kommunen mellan bland annat social-
tjänst och skola. Bodens kommun kommer att som en av tolv kommuner delta 
i ett av Rikspolisstyrelsen initierat projekt kallat ”Social insatsgrupper” för att 
stävja risk för kriminalitet hos unga.  
 

Attraktiv arbetsgivare 

Viktiga faktorer för att medarbetarna ska uppleva arbetsmiljön som trygg, 
säker och utvecklande är förståelse för uppdraget, möjlighet till utbild-
ning/fortbildning samt möjlighet till påverkan och inflytande.  
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Respektive arbetsledare ska verka för att medarbetare och ledare lever upp till 
kommunens värdegrund och socialförvaltningens chefs- och medarbetarupp-
drag.  

Arbetet för att hitta bra samverkansformer inom de lokala skyddskommittéer-
na fortsätter. Medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet och ska 
på så sätt öka trivseln i arbetet.  

Under planeringsperioden kommer utbildning för säker arbetsmiljö s k hot och 
våldutbildning att erbjudas i de verksamheter som har behov av densamma. 
En handlingsplan vid hot- och våldsituationer utformas i verksamheterna.  

Vårdpersonal ska årligen erbjudas utbildning i förflyttningsteknik i syfte att 
förebygga belastningsskador. 
 
Riskbedömningar ska genomföras kontinuerligt på arbetsplatserna och hand-
lingsplaner upprättas vid behov. 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser 
av eventuell fortsatt utbyggnad av det heltidsprojektet som bedrivits i Harads. 
Återrapportering till Kommunfullmäktige ska senast i april 2012. 
 
Fortsatt arbete med Lean ska bidra till transparens i organisationen samt ökad 
delaktig och inflytande hos medarbetarna.  

God ekonomisk hushållning 

För att säkerställa den framtida välfärdsutvecklingen och en positiv utveckling 
i Bodens kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt betyder en 
svag ekonomi begränsade möjligheter att utveckla den kommunala verksam-
heten. 

Brist på sysselsättning för människor med funktionsnedsättning eller låg an-
ställningsbarhet på öppna arbetsmarknaden medför långvarigt beroende av 
försörjningsstöd eller andra insatser från förvaltningens verksamheter.  

En arbetsmarknadsenhet inrättas under planeringsperioden socialförvaltning-
en. Syftet är dels att utveckla daglig verksamhet för kunder med funktionsned-
sättning dels skapa sysselsättning som ökar vissa kundgruppers möjlighet till 
förberedelse för och övergång till den reguljära arbetsmarknaden.  

För att förebygga insatser från socialtjänsten krävs inte bara att en intern enhet 
upprättas för sysselsättningsfrågor utan det krävs också ökad samverkan med 
andra delar av den kommunala förvaltningen och arbetsförmedlingen. 

Arbete för att kvalitetssäkra arbetstidsförläggningen utifrån verksamheternas 
behov fortsätter. En kvalitetssäkrad arbetstidsförläggning innebär att personal-
resurserna fördelas utifrån kundernas behov och samtidigt förväntas få en po-
sitiv effekt på personalkontinuitet, arbetsmiljö och ekonomi.   
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 121 890 108 344 110 940 113 377
Kostnader 673 100 698 078 719 669 739 793
Nettokostnader 551 210 600 350 589 734 608 729 626 416

Tilldelad ram 574 114 576 230
Resultat 22 904 -24 120 -589 734 -608 729 -626 416

Specifikation av nettokostnader

Socialnämnd 1 087 1 134 1 144 1 183 1 226
Övergripande verksamhet 29 668 33 577 55 442 55 859 54 161
Äldreboende 187 204 193 986 193 554 200 387 207 464
Äldreomsorg i ordinärt boende 94 879 103 821 94 814 98 024 101 594
LSS-verksamhet 164 711 171 678 165 861 171 221 177 513
Individ- och familjeomsorg 55 640 74 644 58 979 61 684 63 683
Försörjningsstöd 18 021 19 503 19 941 20 371 20 775
Summa (tkr) 551 210 598 343 589 734 608 729 626 416

 

Planerade förändringar 

Det finns behov av omstrukturering av boendeformer inom LSS under plan-
perioden. Antalet traditionella gruppboendeplatser kommer minskas. Social-
nämnden har beslutat att avveckla två enheter 2012.  

Socialnämnden har beslutat om ny organisation för LSS samt Individ- och 
familjeomsorgen. Krav på åtgärder för förbättrad arbetsmiljö samt den nya 
organisationen kräver anpassade lokaler för Individ- och familjomsorgen vil-
ket innebär ökade lokalkostnader. Ny organisation beräknas kunna träda i 
kraft under 2012. 

Socialnämnden har i anslutning till beslut om ny organisation för Individ- och 
familjomsorgen och LSS-verksamheten beslutat att starta en ny verksamhet, 
en arbetsmarknadsenhet. Verksamheten kommer organisatoriskt att vara pla-
cerad i förvaltningschefens stab. Verksamheten får till uppdrag att samordna 
och utveckla dagverksamhet och andra sysselsättningsåtgärder för kunder inom 
LSS-verksamheten och Individ- och familjomsorgen. 
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Investeringar 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Inkomster 0 0 0 0 0
Utgifter 1 579 5 410 4 500 4 500 4 500
Nettoinvesteringar 1 579 5 410 4 500 4 500 4 500

Specifikation per område

LSS-verksamhet 361 800 100 100 100
Individ- och familjeomsorg 295 0 500 500 500
Äldreomsorg 833 4 540 3 400 3 800 3 800
Övergripande verksamhet 90 70 100 100 100
Treserva 400
Summa (tkr) 1 579 5 410 4 500 4 500 4 500

 

Planerade investeringar 

Budgeten avser medel för utbyte eller nyanskaffning av material, inredning 
och utrustning samt mindre renoveringar och lokalanpassningar.  

För äldreomsorgen planeras utbyte av dörrar/låsanordning på äldreboenden. 
Investeringen planeras ske etappvis under 2012-2014. 

Socialnämnden har beslutat om upphandling av s k nyckelfri hemtjänst vilket 
förväntas bidra till ökad säkerhet för kunderna samt minskad tidsåtgång för 
nyckelhantering och därmed en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Socialnämnden har beslutat om att starta en tvätt inom LSS-verksamheten 
som innebär omfattande investeringar i lokal samt maskinpark. Investerings-
budgeten för perioden ger inte utrymme för detta. 
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Serviceförklaringar 
Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medbor-
garna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang 
från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service. 

Gemensamma serviceförklaringar 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 
kommunen förvänta sig 

− ett trevligt och serviceinriktat bemötande 

− en snabb och korrekt handläggning 

− vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som 
söks alternativt få lämna ett meddelande  

− svar av telefonväxeln inom fyra signaler 

− begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran 
framställs 

− att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats 
är enkel och lätt att förstå 

 

Äldre 

Vid ansökan erhålls 

− beslut inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit. 

Vid äldreboendena erbjuds 

− lägenhet inom skälig tid  

− individuell genomförandeplan som upprättas i samverkan med dig 
och/eller dina närstående inom tre veckor från inflyttning 

− en kontaktperson vid inflyttning 

− utbildad personal  

− legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt 

Vid hjälp i hemmet erbjuds 

− kontaktperson inom en vecka 

− individuell genomförandeplan som upprättas i samverkan med dig 
inom en vecka efter att hjälpen i hemmet påbörjats 

− utbildad personal  
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Stöd- och service till personer med funktionsnedsätt-
ning 

Vid ansökan erhålls 

− beslut inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit 

Vid särskilt boende erbjuds 

− fullvärdig bostad 

− individuell genomförandeplan som upprättas i samverkan med dig 
och/eller din företrädare inom tre veckor från inflyttning    

− en stödperson vid inflyttning 

− utbildad personal 

− omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov 

Vid daglig verksamhet erbjuds 

-arbete utifrån behov och förmåga. 
 
Du som har personlig assistans och väljer kommunen som ut-
förare erbjuds  
- skriftlig information om vad det innebär för dig att teckna avtal med oss 
 
Du som har psykisk funktionsnedsättning erbjuds 
-stödinsatser, som vid behov är samordnade med insatser från andra sam-
hällsorgan  

 
Du som har  
- ledsagning, kontaktperson eller andra insatser enligt LSS eller SoL ska 
mötas av personal som känner dig och dina speciella förutsättningar och 
önskemål 
 

 

Socialt stöd 

Vid behov av socialt stöd erbjuds 

− tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd 

− information om när en social utredning inleds och vad det innebär 

− information om hur man överklagar om Du är missnöjd med ett beslut 
och, om du så önskar, få hjälp att överklaga 

− personal med specialiserade kunskaper 

− verksamhet som i samverkan med andra aktörer arbetar drog- och alko-
holförebyggande 
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Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds  
 

− dagverksamhet 

− dagcentral 

− anhörigcafé 

− avlastning  

− trygghetslarm 

− stöd via anhörigkonsulent       
 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialförvaltninggen 

961 86 Boden 


