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Planeringsförutsättningar 

Socialstyrelsen har beslutat om regler för bemanning inom särskilda boende 
för äldre. De nya reglerna som gäller från 1 januari 2014, innebär en individ-
anpassad omsorg för den enskilde och förändringar vad gäller myndighetsut-
övningen och bemanningskrav. Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
med anledning av föreskriften är svårbedömd.  

Länets kommuner och landstinget har kommit överens om förslag till kom-
munalisering av hemsjukvård. Hemsjukvårdsuppgifterna organiseras och in-
tegreras i socialnämndens verksamhet under 2013.  

Allt fler hjälpbehövande bor hemma så länge som möjligt vilket visar sig ge-
nom fler kunder med stora omsorgsbehov inom hemtjänsten. Antalet ansök-
ningar till äldreboende har parallellt minskat. Behov av hemtjänst även för 
personer under 65 år med sammansatt problematik tenderar att öka. 

Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 80 år minskar marginellt. Då 
behovet av äldreboendeplatser tycks minska har Socialnämnden beslutat att 
äldreboendet Bergbacka ska avvecklas.  

Valfrihetssystemet inom hemtjänst innebär att den som beviljats hemtjänst kan 
välja kommunen som utförare eller ett privat hemtjänstföretag. Den kommu-
nala hemtjänsten har två underleverantörer för städning respektive inköp. Av-
tal med leverantör av städinsatser i hemmet har sagts upp och arbetsuppgifter-
na kommer att återgå i kommunal regi under 2013.  

Individ- och familjeomsorgens naturliga prioritet är basarbetet med lagstadgat 
bistånd, behandlings- och stödinsatser till barn, unga och vuxna. Senaste åren 
har präglats av stort behov av placeringar av barn och unga. Även behov av 
placeringar för vuxna med missbruksproblem har ökat.  

Det är svårt att förutse den fortsatta utvecklingen då det föreligger ett direkt 
samband med konjunktur, arbetslöshet, droganvändande i samhället och regler 
i övriga försäkringssystem i samhället. 

Utöver det lagstadgade arbetet pågår en mängd utvecklingsarbeten, både 
lokalt och regionalt i syfte att utveckla arbetsformer främst gällande barn och 
ungdomsvård samt missbruk.  

Inom LSS-verksamheten har behovsbilden och önskemålen gällande boende 
för unga med funktionsnedsättning förändrats. Färre har behov av omfattande 
vård, omsorg och tillsyn dygnet runt. Det innebär på sikt att behovet av grupp-
bostad minskar och andra stödformer efterfrågas. Socialnämnden har beslutat 
om avveckling av gruppbostäderna Tallboda samt Norrskenet.  

Gruppbostad samt daglig verksamhet förlagd i Bredåker återgår till drift i 
kommunal regi från och med 2013.  
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Inom Individ- och familj inrättas ny mottagningsenhet för att underlätta med-
borgarnas kontakter med verksamheten. Via mottagningsenheten ska de kunna 
få information, stöd och hjälp. Verksamheten kommer att arbeta i team där 
olika specialister finns samlade för att den enskilde eller familjens behov av 
olika insatser ska kunna tillgodoses. 

Under planperioden kommer en arbetsmarknadsenhet med fokus på unga vux-
na att inrättas.  Arbetsmarknadsenheten skall bland annat erbjuda möjlighet till 
sysselsättning för de kunder som har svårigheter att etablera sig på den regul-
jära arbetsmarknaden eller riskerar långvarigt beroende av försörjningsstöd. 

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 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle

Ungdomarnas Boden

Andelen unga i Gy 1, som 
» brukar alkohol minst någon gång/månad minskar -- 18 16
» röker minst någon gång/vecka minskar -- 14 13
» nyttjar narkotika minst någon gång/vecka minsk -- -- --

Trygg och trivsam kommun

Antalet skadade i fallolyckor per 1 000 invånare 26 -- --
understiger 20

Eko-kommunen

Kommunens inköp av ekologiska varor ökar, % 4 4 6

Verksamhet till nytta för medborgarna

Nöjda medborgare

Betyget för äldreomsorgen i SCB:s undersökning
ökar för att uppgå till minst 60 (skala 1-100) 49 46 43
Kundnöjdindex för hemtjänst, helhet ökar i
Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 1-100) -- 78 73
Kundnöjdindex för äldreboende, helhet ökar i -- 72 63
Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 1-100)

Bra kvalitet

Antal personer som hemtjänsttagare möter 17 20 20
under 14 dagar minskar (Öppna jämförelser)
Andel arbetsplatser som jobbar utifrån Bodenraketen
ökar för att 2016 omfatta alla arbetsplatser 100 -- -- --

Attraktiv arbetsgivare

Betyget  för (skala 1-8)

Medarbetarskap och ledarskap

Trivsel och delaktighet 6

Ledarskapet 6

Andel deltagare i chefsutbildning, % 100 -- -- --
Andel deltagare i ledarutbildning, % 100 -- -- --
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Mål 2009 2010 2011

Attraktiv arbetsgivare

Jämställdhet och mångfald

Andel kvinnor i kommunen med heltid ökar, % 62 63 63
Betyg för (skala 1-8)
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald ökar

Hälsa och arbetsmiljö

Betyg för (skala 1-8)
Arbetssituation 6

Arbetsbelastning och arbetstakt 5

Hälsa 6

Andel friska ökar, %

Bra kompetensutveckling

Möjlighet till lärande och utveckling 6

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns ökar (kommunen) 95,8 95,3
Andelen timavlönade minskar, åa (kommunen) 8,7 8,8
Andelen heltider ökar, % 44 45

God ekonomisk hushållning

Hållbar ekonomisk utveckling

Socialnämnden ska inte ha negativ budgetavvikelse
Effektivt resursnyttjande

Skillnad mellan redovisad kostnad och
standarskostnad minskar, med bibehållen kvalitet
för äldreomsorg, % 11 6 10
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Kommunfullmäktige har beslutat om insatser som ska prioriteras i det hälso-
politiska arbetet; stödja och stärka föräldrar i föräldraskapet, förebygga ohälsa 
hos barn och unga, minska nyttjande av alkohol, tobak och narkotika samt 
förebygga fallskador hos äldre. 

Inom missbruksvården pågår fortsatt arbetet med Nationella riktlinjer. Kom-
mande regionalt projekt kommer att fokusera på ”Föräldraskap och missbruk”. 
Boden fortsätter sin medverkan i det nationella pilotprojektet ”Sociala insats-
grupper”. Arbetet sker i samverkan med polisen och syftar till att hjälpa unga 
som riskerar att hamna i en kriminell livsstil samt ge stöd till unga som vill 
bryta med kriminella nätverk. 

Det nyinrättade Rådet för trygghet och hälsa där socialförvaltningen är repre-
senterade behandlar frågor om trygghet för medborgare. 

Förebyggande och attitydpåverkande åtgärder och informationsinsatser kom-
mer att genomföras i samverkan med skolan och andra aktörer för att minska 
nyttjandet av alkohol, tobak och droger.   

Exempel på fallförebyggande åtgärder är Fixartjänst för äldre i ordinärt boen-
de. Förvaltningen erbjuder gratis utkörning av sand i halkförebyggande syfte 
till alla 70 år och äldre. I alla särskilda boenden genomförs fallriskanalys vid 
inflyttning för att kunna bedöma omsorgsbehov och förebygga fallrisk.  

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Under planeringsperioden införs i förvaltningen kvalitetsledningssystem enligt 
SOSFS 2011:9. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som 
beskriver ett tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur 
ansvarsfördelning och uppföljning ska ske. 

En gemensam värdegrund ska utformas för äldreomsorgen.  Med värdegrund 
menas etiska värden och normer som ska vara grund för arbetet inom äldre-
omsorgen och att verksamheten ska inriktas på den äldre personens värdighet 
och en personcentrerad omsorg. Det konkreta arbetet blir att upprätta och fast-
ställa värdegrunden, utbilda personal och informera kunder och kommunmed-
borgare.  

Ett utvecklingsarbete för att förbättra personalkontinuiteten hos kunder inom 
hemtjänst har påbörjats under våren 2012 inom ramen för Leda för resultat. 
Under hösten 2012 kommer det arbetssätt som visat sig ge bra resultat införas 
i samtliga hemtjänstgrupper.  
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Rutiner och arbetssätt som utarbetats som en del av regeringens satsning ”Se-
nior Alert” är fortsatt en del i ordinarie verksamhet för att kunna analysera 
förbättringsområden för de mest sjuka äldre.   

I samband med lokalförändringar i stadshuset kommer tillgänglighetsaspekter 
att beaktas vid projektering och ombyggnation. 

Projekt ”UPP”, en arbetslivsinriktad försöksverksamhet för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning genomförs under planeringsperioden. Insatserna 
omfattar motivationsarbete och individuellt stöd till arbetssökande. Samver-
kan sker med landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och lokala 
näringslivet. 
 
Utveckling av anhörigstöd inom verksamheterna Individ och familj samt LSS  
pågår efter en ändring i socialtjänstlagen som pekar på behovet av strukturerat 
anhörigstöd inom hela socialförvaltningens område. 

Ett arbete för att utveckla alternativ till placeringar i HVB (hem för vård och 
behandling) har påbörjats under 2012.  Arbetet fortsätter under planeringspe-
rioden.  

Arbetet med att införa Lean fortsätter, samtliga chefer inom socialförvaltning-
en har under planeringsperioden utbildats.  

Attraktiv arbetsgivare 

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 ska på så 
sätt öka trivseln i arbetet.  

En kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna 
samt fackliga organisationer arbetar för att utveckla samverkan mellan arbets-
givare och arbetstagare genom införande av samverkansavtal. 

Vårdpersonal erbjuds regelbundet utbildning i förflyttningsteknik i syfte att 
förebygga belastningsskador. 
 
Riskbedömningar genomförs kontinuerligt på arbetsplatserna och handlings-
planer upprättas vid behov. Arbetsplatser där risk för hot och våld förekom-
mer ska särskilt beaktas. Kontinuerliga utbildningsinsatser sker inom området. 
 
Samtliga arbetsledare kommer under planeringsperioden genomgå utbildning i 
jämställdhet. 
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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 kan medföra långvarigt beroende 
av försörjningsstöd eller andra insatser från förvaltningens verksamheter.  

Under planperioden kommer en arbetsmarknadsenhet med fokus på unga vux-
na att inrättas. Arbetsmarknadsenheten skall bland annat erbjuda möjlighet till 
sysselsättning för de kunder som har svårigheter att etablera sig på den regul-
jära arbetsmarknaden eller riskerar långvarigt beroende av försörjningsstöd. 
Syftet är också att utveckla daglig verksamhet för kunder med funktionsned-
sättning och skapa sysselsättning som ökar vissa kundgruppers möjlighet till 
förberedelse för- och övergång till den reguljära arbetsmarknaden.  

För att uppnå en budget i balans har en utredning genomförts av revisionsby-
rån PricewaterhouseCooper (PwC) gällande hemtjänsten. Analysen pekar på 
ett antal förbättringsområden bland annat översyn av delegationsordning och 
vägledning för biståndsbedömning, möjliga kostnadseffektiviseringar, förenk-
lad och förbättrad tillgänglighet av statistik och översyn av avgifts- och ersätt-
ningssystem. 

Socialnämnden har med bakgrund av ovanstående gett PwC uppdrag att be-
skriva konsekvenserna och presentera förslag gällande förändrad delegations-
ordning, konsekvenserna av sänkning av timersättning till utförare, utreda 
förändrad områdesindelning av äldreomsorg i ordinärt boende, konsekvenser-
na av avveckling av valfrihetssystemet LOV, konsekvenserna av avskaffande 
av servicetjänster utan biståndsbedömning alternativt se över egenavgiften för 
högre kostnadstäckning. 

PwC har även uppdraget att se över antal boendeplatser och personaltäthet i 
gruppbostäder inom LSS-verksamheten. 
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Budget 

Drift 
 

Bokslut Prognos
2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter 122 491 116 239 118 058 120 650
Kostnader 724 727 749 811 764 342 790 466
Nettokostnader 602 236 0 633 572 646 284 669 816

Tilldelad ram 576 229 633 572 646 284 669 816
Resultat -26 007 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Socialnämnd 1 284 1 224 1 145 1 179 1 221
Övergripande verksamhet 34 069 34 768 47 135 47 175 50 561
Äldreboende 192 321 170 771 164 404 169 712 175 780
HSR 25 888 25 477 26 241 27 182
Hemsjukvård 0 0 13 935 14 280 14 706
Äldreomsorg ordinärt boende 108 529 90 157 76 604 78 852 81 622

Äldreomsorg ord bo, externa utförare1) --- 38 797 41 623 42 372 43 305
LSS-verksamhet 172 703 173 517 170 302 171 332 177 588
Individ- och familjeomsorg 73 842 76 158 73 480 75 323 77 599
Försörjningsstöd 19 489 19 941 19 467 19 818 20 254
Summa (tkr) 602 235 631 221 633 572 646 284 669 816

Budget/plan

 

 

Planerade förändringar 

Den beslutade nya organisationen för Individ- och familj samt LSS kommer 
att starta under planperioden då anpassade lokaler är färdigställda. Under om-
byggnadstiden kommer vissa verksamheter att finnas i tillfälliga lokaler. För 
att förebygga olägenhet för kunder/klienter kommer en lokalinformation att 
göras via kommunledningskontoret. 

Arbetet med våld i nära relationer är ett fortsatt prioriterat område inom samt-
liga av socialförvaltningens verksamheter med handlingsplaner och utbild-
ningsinsatser.  

Handlingsprogram och aktivitetsplan för Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
är framtagen och ska omsättas i praktiskt handlande. De områden som i hu-
vudsak berör socialförvaltningen är att förebygga bränder och fallolyckor. 

Under planperioden kommer hemsjukvården att övergå i kommunal regi. 
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Läkemedelsanvändning kommer att ses över inom ramen för den pågående 
nationella satsningen ”Mest sjuka äldre”. Inom planperioden kommer en ut-
bildning till personal i både kommun och landsting att genomföras. 

Arbetet med värdegrund inom äldreomsorgen fortsätter och inriktningen är 
självbestämmande och trygghet.  

Den kommande arbetsmarknadsenheten ska ge ökade möjligheter till praktik-
platser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionshinder. 

Användande av när- och ekologiskt producerat livsmedel styrs via lagen om 
offentlig upphandling (LOU). 

Förebyggande och attitydpåverkande insatser genomförs bland annat via för-
äldrautbildningar i samverkan med skolan, via ungdomsmottagning samt ge-
nom familjebehandling i olika former. Nationella riktlinjerna för Missbruks- 
och beroendevården har inslag av förebyggande åtgärder i samverkan med 
landstinget. 

Efter att socialnämndens delårsrapport per augusti 2012 visat ett prognostise-
rat underskott om ca 29 Mkr, har ett politiskt direktiv utfärdats i syfte att se 
över biståndsprocessen och hemtjänsten för att uppnå en budget i balans. Di-
rektivet innefattar successiv sänkning av timersättningen under planperioden 
samt avveckling av ej behovsbedömda insatser (serviceinsatser). Åtgärder för 
en anpassning till budgeterad nivå planeras och vidtas. Vidare ska likvärdiga 
förutsättningar mellan kommunal och privat hemtjänst utredas och förtydligas 
samt utveckla system för förbättrad uppföljning av hemtjänsten. Ersättnings-
systemets utformning ska ses över. 

En förutsättning för budget i balans är alla beslutade åtgärder får snabb och 
förväntad effekt, exempelvis avveckling Bergbacka, anpassning av hemtjäns-
ten till beslutad kostnadsnivå. Det finns inte utrymme för volymökningar vad 
gäller hemtjänst, placeringar HVB och familjehem, nya ärenden inom LSS, 
eller försörjningsstöd. Det finns också viss osäkerhet vad gäller volymen hem-
sjukvårdskunder under perioden. I takt med att fler äldre väljer att bo kvar i 
ordinärt boende så kan volymen komma att öka. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos
2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster 0 0 0 0 0
Utgifter 3 206 3 902 7 300 10 000 5 800
Nettoinvesteringar 3 206 3 902 7 300 10 000 5 800

Specifikation per område

1410001 Ombyggnation kök äldreboende 1 750 1 250 2 000
1410002 Byte sängar äldreboende 1 050 1 080 0
1410003 Smarta lås äldreboende 500 0 0
1410004 Underhåll lokaler 1 500 1 800 2 800
141005Trygghetslarm äldreboende 0 5 670 0
1450001 Verktyg för registrering av tid hos kund 1 300 0 0
1480001 Inventarier IFO ny organisation 1 000 0 0
1490001 Övriga ny/utbytesinvesteringar 200 200 1 000
Summa (tkr) 0 0 7 300 10 000 5 800

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

Under planperioden kommer fortsatta ombyggnationer av kök samt utbyte av 
sängar och larm i äldreboenden att ske. Utbyte och nyanskaffning av material 
och utrustning samt mindre lokalrenoveringar och lokalanpassningar sker lö-
pande. Medel till viss anpassning för verktyg för registrering av tid hos kund 
finns. Övriga poster i investeringsbudget är inventarieanskaffning i samband 
med förändrad organisation. Investeringsbudgeten för perioden kommer att 
förbrukas.  
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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 
och/eller dina närstående inom en vecka efter att hjälpen i hemmet på-
börjats 

− utbildad personal  
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Stöd- och service till personer med  
funktionsnedsättning 
 

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 utförare 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       
 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


