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Vision för Boden år 2025 

År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med 

utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 
 Utbildning och kunskap 
 Näringsliv och arbetsliv 
 Välfärd och hälsa 
 Människa och miljö 

Verksamhetsidé 

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda 

människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig 

levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från 

lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda 

levnadsvillkor. 

Samhällsutveckling 

Ett växande Boden 

Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig 

ekokommun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg 

olycksfrekvens. Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, 

trivsel, god hälsa och ren miljö. 

 

Förbättringsområde - Utbildning och kunskap 

Bra uppväxt för Bodens barn och unga innebär för socialnämnden fokus på 

tidiga insatser för att förebygga mer omfattande problematik. För detta krävs 

nära samverkan mellan socialtjänst, skola och andra aktörer som arbetar nära 

barn och unga. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Föräldrautbildning i öppen 

verksamhet, antal deltagare 

40 50 55 60 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Riktade föräldragrupper i 

samverkan med skolan, 

minst fyra ggr 

Kerstin 

Larsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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Förbättringsområde - Näringsliv och arbetsliv 

Enheten för sysselsättning och arbete verkställer beslut om sysselsättning 

enlig socialtjänstlagen och daglig verksamhet enligt LSS för personer 18-67 

år. Därutöver verkställer enheten socialtjänstbeslut om sysselsättnings-

stimulerande åtgärder för gruppen unga vuxna 19-24 år med försörjnings-

stöd. Insatserna ska stödja den enskilde att etablera sig på den reguljära 

arbetsmarknaden och minska risken för långvarigt beroende av 

försörjningsstöd. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Stöd till unga vuxna (19-24 år) via 

enheten för sysselsättning och arbete, 

antal 

3 20 30 40 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Intensifiera samverkan 

mellan individ- och 

familjeomsorg samt BAS i 

form av ökat motivations- 

och informationsarbete 

avseende enheten för 

sysselsättning 

Nina 

Janson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

Boden är medsökande tillsammans med Luleå i ansökan om projektmedel 

från Socialstyrelsen för att vidareutveckla det gemensamma arbetet på 

FREDA mottagningen. FREDA är en gemensam mottagning för Luleå och 

Boden dit våldsutsatta kan söka stöd och hjälp.  
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Våldsutsatta kvinnor och barn som 

erbjuds stöd och skydd via FREDA-

mottagningen, antal 

29 40 40 40 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Temadag i februari för 

personal - Våld i nära 

relationer 

Kerstin 

Larsson 

2015-01-

01 

2015-02-

28 

Ej 

påbörjad 
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Förbättringsområde - Människa och miljö 

Samordnad individuell plan, s k SIP gällande barn och unga har varit ett 

nationellt och lokalt fokusområde under året som gått. Det innebär att när 

barn eller ungdom har behov av insatser från flera huvudmän så samlas 

berörda parter och upprättar en gemensam handlingsplan som tydliggör för 

den enskilde vem som gör vad och under vilken period samt vilket ansvar 

respektive aktör har.  
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Samordnad individuell plan (SIP) 

för unga, antal 

20 35 45 50 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Upprätta 

handlingsplan för SIP-

arbetet 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Verksamhet 

Människor växer i Boden 

Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och 

föreningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och 

ungdomars framtid. Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, 

besökare, brukare och anhöriga i nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur. 

Förbättringsområde - Utbildning och kunskap 

Socialförvaltningen har följande e-tjänster; ansökan om hemtjänst, ansökan 

om stöd enligt LSS och intresseanmälan att bli familjehem och 

kontaktfamilj. Pågående utvecklingsarbete finns för länet via 

kommunförbundet vad gäller möjligheten att söka försörjningsstöd med e-

tjänst. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

E-tjänster, antal gånger den 

används 

4 8 12 16 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Interna aktiviteter för att 

medarbetarna ska 

informera 

kommunmedborgare om 

möjligheten att nyttja e-

tjänster 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 



6 
 

6 

 

 

Förbättringsområde - Näringsliv och arbetsliv 

Socialförvaltningen har under 2014 påbörjat ett utvecklingsprojekt 

tillsammans med Samhall för ett inkluderande arbetsliv. Medarbetare i 

äldreboenden avlastas arbetsuppgifter av karaktären serviceinsatser som 

utförs av anställda på Samhall. I framtiden ska så långt det är möjligt sociala 

kriterier ingå i kravspecifikationer vid upphandling.  
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Upphandlingar med sociala 

kriterier, antal 

0 1 1 1 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Sociala kriterier ska 

beaktas vid samtliga 

upphandlingar 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

Ett utvecklingsarbete kommer att bedrivas för att stärka brukarinflytande vid 

upprättande av genomförandeplan. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Genomförandeplan LSS, andel brukare 

som upplever delaktighet 

 100 100 100 

Genomförandeplan äldreomsorg, andel 

brukare som upplever delaktighet 

 100 100 100 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning i 

genomförandeplaner, 2 

ggr per år 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

Genomförandeplaner ska 

beakta brukares önskemål 

om aktiviteter 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2015-01-

01 

 

2015-12-

31 

 

Ej 

påbörjad 
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Förbättringsområde - Människa och miljö 

Sedan några år genomförs brukarråd inom LSS-verksamhet. 

Kvalitetsledningssystem har införts 2014.  Som ett led i att utveckla dialogen 

med brukare ska brukarråd införas i alla delverksamheter inom 

socialförvaltningen. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Brukarråd, antal 

genomförda 

6 30 40 40 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Brukarråd genomförs 

vår och höst i alla 

verksamheter 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Medarbetare 

Medarbetare växer i jobbet 

Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig 

möjlighet i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utveckling och 

förnyelse av kommunens verksamhet. 

 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin 

arbetssituation och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin 

arbetsplats. 

 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och 

bidrar genom sin arbetsinsats till en förbättrad livssituation för invånare i 

Boden med särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och 

ungdomars uppväxtmiljö. 

 

Förbättringsområde - Utbildning och kunskap 

Socialnämnden har antagit värdegarantier för äldreomsorgen. Samtliga 

medarbetare kommer att utbildas. Arbetsledare är värdegrundsledare och 

svarar för att implementering sker. Även i övriga delar av 

socialförvaltningens verksamheter pågår eller kommer att påbörjas 

värdegrundsarbete. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Utbildning, antal medarbetare som 

genomgått socialstyrelsens 

webbutbildning i värdegrundsarbete 

0 100 200 300 
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Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildningen i 

värdegrundsarbete ska vara 

ett obligatoriskt moment i 

introduktionsutbildning 

inom vård och omsorg 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

Uppföljning av deltagande 

i utbildning görs i 

anslutning till genomförd 

introduktion samt vid 

medarbetarsamtal 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2015-01-

01 

 

2015-12-

31 

 

Ej 

påbörjad 

 

 

Förbättringsområde - Näringsliv och arbetsliv 

Socialnämnden har beslutat att vakanta tjänster inom äldreomsorgen ska 

erbjudas som heltidstjänster. Beslutet är en del i satsning kallad 

Kvalitetslyftet.  Satsningen förväntas ge ökad kvalitet, bättre 

personalkontinuitet och möjliggöra långsiktig kompetensförsörjning. 

 
 

Indikator Utfall 2013 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 

Heltider  andel, % 40,0 50,0 52,0 55,0 
 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Vid tillsättning av vakanta 

tjänster inom 

äldreboenden ska alltid 

heltidstjänst erbjudas 

Maiden 

Karlberg 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

Fokus på hälsofrämjande och trivselskapande insatser ska bidra till en större 

arbetstillfredsställelse och bättre välbefinnande.  

 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Hälsosatsning, antal anställda 

som deltar 

76 80 85 90 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av möjlighet 

till deltagande i 

hälsosatsning ska göras 

vid medarbetarsamtal 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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Förbättringsområde - Människa och miljö 

Inom ramen för kvalitetsledningssystemet och socialnämndens årshjul ska 

samtliga verksamheter kvartalsvis redovisa förbättringsarbeten. 

 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Förbättringsarbeten i verksamheten, 

antal redovisade 

 40 60 70 

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kvalitetsarbetet ska 

löpande dokumenteras, 

sammanställas och följas 

upp. 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Ekonomi 

En god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i 

ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de 

ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som 

kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens 

förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. 

 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap med låg 

skuldsättning samt vårda tillgångarna avser det finansiella perspektivet och 

målet om effektivt resursnyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

Förbättringsområde - Hållbar ekonomisk utveckling 

För socialnämndens innebär hållbar ekonomisk utveckling en utmaning då 

verksamheten är mångfacetterad och ska svara mot medborgarnas behov av 

vård, omsorg och stöd.  

 

Delar av verksamheten är svårplanerad då den fluktuerar i volym över tid, 

exempelvis placeringskostnader för unga och vuxna och hemtjänst. Att 

verksamhetens är svårplanerad ställer stora krav på socialnämndens 

kompetens vad gäller omvärldsbevakning för att i tid kunna ta beslut, 

prioritera, omfördela resurser, och planera för nya uppdrag som åläggs 

socialnämnden via lagändringar eller andra nationella krav. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Budgetavvikelse nämnder, 

% 

-3,6 0,0 0,0 0,0 
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Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ekonomi och 

åtgärdsplan följs upp 

månadsvis 

Catharina 

Liljeholm 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Förbättringsområde – Vårda tillgångarna 

Socialnämnden har ca 60 000 kvm lokaler varav hälften utgörs av 

lägenhetsytor.  Hyresvärden svarar för underhåll av lägenheter motsvarande 

normalt slitage vilket innebär renovering var 13-14 år.  

 

Slitaget i äldreboenden är större än i ordinära lägenheter varför renovering 

måste ske med tätare intervall. Nivå för lämplig kostnadsnivå för underhåll 

har bedömts av kommunens fastighetsavdelning. För lokaler cirka 70 kr per 

kvm och för lägenheter ca 40 kvm (genomsnitt om 55 kr per kvm). För 2015 

bedöms behovet av underhåll för gemensamhetsytor vara något större på 

grund av underhållet är eftersatt. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Planerat fastighetsunderhåll 

äldreboenden, kr/m2 per år 

0 65 55 55 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Underhållsplan för 

äldreboenden upprättas i 

samverkan med tekniska 

förvaltningen 

Marie 

Hjorth 

2015-01-

01 

2015-04-

30 

Ej 

påbörjad 

 

 

Förbättringsområde - Effektivt resursnyttjande 
För 2012 var avvikelse mot standardkostnad 9,4 % äldreomsorg och 21,1% 

individ- och familjomsorgen. För 2013 är avvikelsen 14,5 % för äldreomsorg 

samt 1,6 % för individ- och familjeomsorg. 

 

Särskild satsning kallad Kvalitetslyftet innebär att budgetram för 

äldreboende ökats med 9 Mkr från 2014, det i sig innebär att avvikelsen mot 

standardkostnad kan komma att öka. Väsentliga volymökningar har skett 

inom hemtjänsten de senaste åren både vad gäller antal brukare och beviljad 

tid.  

 

Omfattningen av hemtjänst följer lag och individuella behov och har under 

2013 varit delegerat till socialutskottet för ärenden där behovet överstigit 30 

timmar i veckan. 
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Färre boendeplatser i kombination med snabb utskrivning från sjukhus för 

brukare med stora omvårdnadsbehov ökar kostnader för korttidsvård samt 

betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara patienter. Från 2013 

har kommunen ansvar för hemsjukvård vilket kommer att påverka avvikelser 

mot standardkostnad. Kostnader för hemsjukvård överstiger kraftigt 

skatteväxlingen som genomförts.  

 

Volymen hemsjukvårdpatienter har på 15 månader nästan fördubblats 

jämfört med underlaget för skatteväxling. 

 

Individ- och familjeomsorgens höga kostnader handlar i huvudsak om 

placeringskostnader.  Placeringar följer lag och individuella behov samt är 

delegerat till socialutskott för beslut. 

Uppdrag 

Uppdrag från kommunfullmäktige som ej avrapporterats 

Demografiska förändringar 

Socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunlednings-

förvaltningen ta fram en projektbeskrivning för en konsekvensanalys utifrån 

demografiska förändringar till och med 2030.  Arbetet med 

uppdragsbeskrivningen pågår och senaste tid för redovisning förlängs till 

höst 2014. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter 130 632 118 072 123 965 127 342 130 754

Kostnader 789 161 789 330 801 407 811 411 820 011

Nettokostnader 658 529 671 257 677 442 684 069 689 257

Tilldelad ram 635 154 650 755 677 442

Resultat -23 375 -20 502 0 -684 069 -689 257

Specifikation av nettokostnader

Socialnämnden 1 171 1 147 1 168 1 207 1 251

Boende, arbete, stöd (tidigare LSS) 178 617 171 526 173 345 179 161 185 461

Äldreboende 170 252 189 259 196 085 197 587 204 498

Hemvård 135 643 129 577 125 709 118 778 111 547

Hälso- och sjukvård 41 443 48 109 49 685 51 326 53 137

Individ- och familjeomsorg 68 896 70 523 80 005 82 563 85 386

Övergripande verksamhet 35 588 38 187 40 543 41 455 42 802

Rambrist/ej fördelad budget -1 127 11 452 18 020

Lönerevision -10 561 -22 709 -36 775

Försörjningsstöd 19 264 16 721 16 368 16 843 17 334

Bostadsanpassning 7 655 6 209 6 222 6 405 6 596

Summa (tkr) 658 529 671 257 677 442 684 069 689 257

Budget/plan

 

Socialnämndens budgetram är utökad med totalt 18 764 tkr för 2015. I övrigt 

sker uppräkningar av budget utifrån löne- och prisantagande i strategisk plan 

2015 -2017. Ramökning har gjorts utifrån följande: 

 

Volymökning utifrån demografi                        2 000 tkr 

Underfinansiering skatteväxling hemsjukvård                         4 000 tkr 

Utökning föreningsbidrag; Kvinnojouren  

Ria samt FREDA- mottagningen                                               800  tkr 

Samhallprojektet del som var ofinansierad                       3 122 tkr 

Teknikbyte trygghetslarm ordinärt boende                                         1 513 tkr 

Ramjustering intäktsbortfall BodenBo                          800  tkr 

Nytt avtal OB-ersättning, jour, beredskap                                           3 877 tkr 

Budgetproposition 2015 *                                              2 652 tkr 

 

*Nettoeffekt av, och kompensation för ökade kostnader förutsatt regeringsbeslut avseende 

borttagande av sänkt arbetsgivaravgift för unga, ny riksnorm försörjningsstöd samt höjt tak i 

högkostnadsskyddet för äldreomsorgstaxor.  
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Planerade förändringar 

2015 2016 2017

Boende, arbete och stöd

Utökning arbetsledning 650 672 697

Budgetjustering ESA -650 -672 -697

Utökning bemanning  vid gruppboende och servicebostad 1 640 1 696 1 759

Ökad budget personlig assistans 2 021 2 090 2 167

Ökad budget LSS kontaktpersoner 400 414 429

Volymminskning boendestöd -1 000 -1 034 -1 072

Lokalanpassning Bergbacka 313 313 313

Vallen/Åsen byte av  verksamhetslokaler -321 -1 284 -1 323

Avveckling fixartjänst, BAS -100 -420 -436

Äldreboende

Utökning äldreboendeplatser,Älvstrand 3 437 3 554 3 675

Utökad bemanning Midgårdarna 1 512 1 563 1 617

Samhall projekt 3 122 0 0

Hälso- och sjukvård

Volymökning hälso-och sjukvård 5 300 5 480 5 683

Hemvård

Utökning arbetsledning nattpatrull 650 672 697

Utökning nattpatrull 570 0 0

Teknikbyte trygghetslarm ordinärt boende 1 969 862 894

Volymminskning hemtjänst -3 808 -10 024 -16 522

Bedömningsteam 1 940 2 006 2 080

Individ- och familjeomsorg

Utökning arbetsledning 666 689 714

Förenings-/verksamhetsbidrag 800 827 856

Budgetjustering försörjningsstöd -3 352 -3 466 -3 594

Övrigt

Budgetjustering lokalhyra 950 969 989

Kompetensförsörjningsenheten, budget introduktioner 1 300 1 344 1 394

Nya grundlöner enhetschefer och socialsekreterare 3 572 3 693 3 830

Budgetjustering avgiftsintäkter -1 700 -1 749 -1 800

Summa (tkr) 19 881 8 195 2 350

Budget/plan

Boende, arbete och stöd 

Inom BAS;  boende, stöd och arbete (tidigare LSS-verksamheten) har  

arbetsledning utökats med anledning av arbetsmiljöskäl.  

Gruppboendet Bredåkra samt servicebostaden Allégatan fått utökad 

bemanning.  Utökning har skett utifrån arbetsmiljöskäl samt 

omvårdnadsbehov. 

Budget för LSS kontaktpersoner har utökats med anledning av ökad volym. 

Personlig assistans är budgeterat utifrån befintligt antal ärenden i oktober 

2014. Budget för eventuellt tillkommande ärenden saknas. 

Boendestöd ska utifrån socialnämndsbeslut november 2013 minska i 

omfattning.  Budgeten minskades med 3 Mkr år 2014 och minskas med 

ytterligare 1 Mkr under 2015. 
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Gruppboendena Vallen och Åsen byter lokaler för verksamheten. Kostnader 

för externa lokaler minskas i och med uppsägning av hyresavtal.  

Verksamheten flyttas, efter nödvändiga lokalanpassningar, till Hemvägen 

(tidigare äldreboendet Bergbacka).  

 

Äldreboende  

Socialnämnden har beslutat om utökning av äldreboendeplatser. I Harads 

öppnas sex äldreboendeplatser och tre korttidsplatser benämnt Älvstrand. 

Öppning beräknas ske i januari 2015.   

Budget för Midgårdarnas äldreboende utökas med anledning av utökning av 

två platser samt utökad bemanning med anledning av parboende i några 

lägenheter.  Budgetförstärkning för parboende vid Midgårdarna är 

budgeterad för hela perioden. Budgeten kan dock komma att omfördelas till 

annat äldreboende beroende på var det finns ökat omvårdnadsbehov kopplat 

till parboende. 

Under 2014 har budget tillförts 9 Mkr för att genomföra kvalitetslyft i form 

av ökad nattbemanning samt ett projekt i samverkan med Samhall. 

Ytterligare budget tillförs för att svara mot helårskostnad. Avtalet med 

Samhall löper till och med 2015 och kan därefter förlängas i två år. Projektet 

är inte budgeterat för 2016-2017 i och med att utvärdering av projektet ska 

göras innan beslut om eventuell förlängning.  

 

Hälso – och sjukvård 

Budget för hälso- och sjukvård justeras för att svara mot befintlig volym 

samt kostnader för bemanningslösningar under sommarmånader med 

anledning av sjuksköterskebrist. Tre nya tjänster inrättas; en sjuksköterska 

med placering i Harads (kopplat till utökning av fler äldreboendeplatser)  

samt en sjukgymnast respektive arbetsterapeut för att svara mot 

volymökning i hemsjukvården.  

   

Hemvård 

Nyckeltalsjämförelser visar att brukare 65 år och äldre i Boden med 

hemtjänst är beviljade i genomsnitt 15 timmar per månad mer än brukare i 

jämförbara kommuner.  Målsättningen är att Boden ska närma sig 

jämförbara kommuner och minska volymen timmar trappstegsvis under 

perioden. Budgeten för såväl hemtjänst i egenregi som externt utförd 

hemtjänst baserad på minskad volym med 8 %, 16 % samt 25 % för 

respektive år i jämförelse med genomsnittlig beviljad tid för perioden  

januari – oktober 2014.  I timmar innebär det att beviljad tid jämfört med 

2014 ska minska med 26 700 timmar år 2015, 53 300 timmar år 2016 samt 

79 900 timmar år 2017. 

Årsprognos för beviljad tid vid tidpunkten för budgetarbete var 325 800 

timmar att jämföra med budgeterad nivå 2017 som är 245 900 timmar.  

Budgeten baseras vidare på att minskningen av tid sker proportionellt mellan 

hemtjänst i egenregi och externa utförare utifrån befintlig fördelning av antal 

timmar.  
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Timpris för externa utförare är budgeterat till 348 kr och egenregins timpris 

till 380 kr per beviljad timme.  

För att möjliggöra mer frekventa uppföljningar av beviljad tid så inrättas ett 

bedömningsteam med två biståndshandhandläggare, en arbetsterapeut samt 

en undersköterska. 

Budget justeras för att svara mot utökning av arbetsledning som genomförts 

under hösten 2014, avser chef för nattpatrullen. Budget för nattpatrull utökas 

för att motsvara extra nattpatrull i sex månader. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Ny organisation för Individ- och familjeomsorgen har inrättats under hösten 

2014 och utökning av arbetsledning har skett. 

Bedömningsteamet som inrättas kommer utgöra stöd för bedömning av 

insatser även för gruppen under 65 år med hjälp i hemmet. 

Biståndshandläggning för den målgruppen är sedan september 2014 del av 

nya organisationen för individ- och familjeomsorg.  

Utbetalning av försörjningsstöd har minskat under drygt ett års tid. 

Prognosen för 2014 är 16,7 Mkr. Budgeterat för 2014 är 19,7 Mkr vilket 

innebär att ett beräknat överskott om ca 3 Mkr.  

Utbetalning av försörjningsstöd bedöms minska ytterligare något under 2015 

trots att riksnormen (miniminivån som gäller i hela landet) kommer att öka.  

Budget för försörjningsstöd minskas från 19,7 Mkr 2014 till 16,3 Mkr 2015.  

Föreningsbidrag utökas med 800 tkr vilka fördelas mellan Kvinnojouren, Ria 

samt FREDA-mottagningen för våldsutsatta kvinnor. 

Övrigt 

Ombyggnation för att säkra arbetsmiljö för individ- och familjeomsorgen har 

genomförts under 2014 vilket renderar i ökad lokalhyra, för stadshuset samt 

för chefer inom BAS vilka är lokaliserade utanför stadshuset. 

Budget för introduktioner av vikarier har utökats för att svara mot 

kostnadsnivån för introduktioner under 2014. 

Budget för avgifter inom äldreomsorg har justerats utifrån att intäkterna 

under 2014 varit högre än budgeterat.    
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015 2016 2017

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 5 599 6 900 6 550 4 300

Nettoinvesteringar 5 599 0 6 900 6 550 4 300

Specifikation per område

Ombyggnation kök äldreboende 1 580 1 250 2 000 1 250 0

Sängar äldreboende 1 021 1 080 0 1 000 0

Övriga lokalutrustning äldreboende 1 688 5 670 0 0 0

Underhåll lokaler äldreboende 746 2 130 3 900 3 300 3 300

LSS-verksamhet/BAS 515 270 0 0 0

Individ- och familjeomsorg 1 000 0 0 0

Övrigt utbytes/investeringar 49 484 1 000 1 000 1 000

Summa (tkr) 5 599 11 884 6 900 6 550 4 300

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Underhåll av äldreboenden, vilket varit eftersatt under flera år, kommer att 

prioriteras under perioden. Investeringar i enlighet med tidigare upprättad 

plan för ombyggnation av kök och utbyte av sängar fortsätter under 

perioden.   Därutöver finns budget för utbytes/nyinvesteringar.  
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

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 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. 

Personer med funktionsnedsättning 

Vid ansökan erhålls 

 Tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd 

Vid särskilt boende erbjuds 

 Fullvärdig bostad. 

 Individuell genomförandeplan påbörjas i samverkan med dig och/eller 

din företrädare så snart du flyttat in. 

 En stödperson vid inflyttning. 

 Utbildad personal. 

 Omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov  

 Vid daglig verksamhet erbjuds  

 Arbete utifrån individuella behov och förmågor. 

 

Du som har personlig assistans och väljer kommunen som utförare 
erbjuds  

 Skriftlig information om vad det innebär för dig att teckna avtal med oss. 

 Individuell genomförandeplan påbörjas i samverkan med dig och/eller 

din företrädare så snart du flyttat in. 

 Utbildad personal. 

 Omsorg, stöd, vård och service utifrån dina individuella behov. 
 

Du som har psykisk funktionsnedsättning erbjuds 

 Stödinsatser, som vid behov är samordnade med insatser från andra 

samhällsorgan. 

Du som har  

 Ledsagning, kontaktperson eller andra insatser enligt LSS eller SoL ska 

mötas av personal som har kunskap om dina speciella förutsättningar 

och önskemål.  
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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 hjälp att överklaga. 

 Personal med specialiserade kunskaper. 

 Verksamhet som i samverkan med andra aktörer arbetar drog- och 

alkoholförebyggande. 

 Verksamhet som har barnens bästa i fokus. 

 

Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds  

 Dagcentral 

 Anhörigcafé 

 Avlastning  

 Studiecirklar som riktar sig till anhöriga. 

Äldre 

Vid ansökan erhålls 

 Tydlig information om krav eller förutsättningar för ett visst bistånd. 

Vid äldreboendena erbjuds 

 Lägenhet inom skälig tid.  

 Individuell genomförandeplan påbörjas första dagen efter inflyttning i 

samverkan med dig och/eller dina närstående. 

 Personal använder namnskylt. 

 En kontaktperson vid inflyttning. 

 Utbildad personal.  

 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt. 

Vid hjälp i hemmet erbjuds 

 Kontaktperson utses samma dag som du får hemtjänst. 

 Individuell genomförandeplan påbörjas första vardagen efter att du 

börjat få din hemtjänst. Genomförandeplanen upprättas i samverkan 

med dig och/eller dina närstående. 

 Personal använder namnskylt. 

 Utbildad personal. 

 


