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Verksamhetsplan 2017-2019 

Verksamhetsplan 2017-2019: 2017-01-01  Organisation: Socialnämnden 

Vision  

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt hållbar tillväxt ur 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har mer än 30 000 invånare och är en 

växande kommun med utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

Kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna 

upplever att den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. Sysselsättningen ökar, 

med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. Nya bostäder har byggts för att möta ett 

ökat behov. Många av de nya invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens 

kommun, för att där skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, mellan 

myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. Föreningar, kommun och 

näringsliv möts på gemensamma arenor och samverkar för att tillsammans skapa 

förutsättningar att genomföra nya aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker 

omvärldens intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig atmosfär 

med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, en blomstrande landsbygd 

och spännande idrottsevenemang. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom följande fyra 

områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den långsiktiga 

ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de kortsiktiga målen ligger på andra 

nivåer. Detta står inte i motsats till vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. 

Målen ska efterhand närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

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

behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. 

Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, exempelvis ambitionsnivån för LSS-

verksamheten om goda levnadsvillkor. 
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Utvecklingsområden 

Barnvänliga Boden 

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. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Föräldrautbildning i öppen verksamhet, antal deltagare 24 55 60 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning av kursledare Catharina Liljeholm 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Planera och genomföra utbildning Catharina Liljeholm 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Integration som tillgång 

En god integration är ömsesidig nytta. För nya kommunmedborgare är det betydelsefullt att 

kunna skapa sig en egen försörjning och finna en plats i den sociala miljön samtidigt som 

stora rekryteringsbehov föreligger inom vård och omsorg. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Praktikplatser för utlandsfödda, antal  20 30 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Erbjuda praktikplatser vid 

äldreboende 

Catharina Liljeholm 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Utökad introduktion för nya 

svenskar 

Mats Björk 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Erbjuda praktikplatser vid 

gruppbostäder 
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Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Enligt socialnämndens kvalitetsledningssystem genomförs årligen kvalitetsdialog med 

brukare, anhöriga och föreningar.  För att öka möjligheten till delaktighet och inflytande 

genomförs brukarråd i alla delverksamheter inom förvaltningen.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Brukarråd, antal genomförda 56 1 2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Brukarråd genomförs vår och höst i alla 

verksamheter 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Socialnämndens värdegrundsarbete ska genomsyras av människors lika värde. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbetarnas kännedom om CEMR-deklarationen, andel  60 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning för samtliga chefer Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Samtliga chefer svarar för att medarbetarna får 

kännedom om och arbetar utifrån CEMR-

deklarationens syfte att få jämställd 

verksamhet  

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Socialnämndens arbete med kvalitetsledning fortsätter.  

 

 

Trygg och säker vård och omsorg 

Under senare år har kommunmedborgarna gett låga betyg till äldreomsorgen i SCB:s 

kommunmedborgarundersökning. Brukarna själva ger omsorgen högt betyg i de 

brukarundersökningar som genomförs.   
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Socialnämnden fortsätter att säkra kvalitet inom verksamheterna samt verka för ökad dialog 

och information till kommunmedborgarna. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor äldreomsorg (skala 

0-100) 

44 48 52 

Hemtjänst, andel som känner sig trygg 87 95 95 

Särskilt boende, andel som känner sig trygg 89 95 95 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Förbättra informationen på förvaltningens 

hemsida 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Fråga brukarna vad som kan skapa känsla av 

otrygghet 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Alla medarbetare har en 

rapporteringsskyldighet gällande fel och 

brister inom vård och omsorg 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Arbeta med verktyget värdegrundsarbete i en 

utvecklingsprocess - Brukarperspektiv 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Genomföra årliga läkemedelsgenomgångar Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Genomföra samordnad individuell planering 

vid utskrivning från sjukhus 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Arbeta för ökad delaktighet för brukare vid 

upprättande av genomförandeplan. 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Vi arbetar tillsammans 

Socialnämnden fördjupar samverkan med aktörer som är av betydelse för brukarens insatser 

och behov. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Samverkansmöten med landstinget, antal  4 4 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Respektive verksamhet utser minst två 

representanter för att alltid kunna säkerställa 

deltagande i övergripande samverkansmöte 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Socialnämndens ska utveckla informationsarbetet för att lyfta fram goda exempel för att visa 

på verksamhetens omfattning och värde. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Artikel om socialnämndens verksamhet i samtliga utgåvor av 

Boden i Bild, andel (%) 

 100 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Verksamheterna tar fram förslag till artiklar 

inför varje nummer av Boden i Bild 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Socialnämnden står inför stora rekryteringsbehov med anledning av kommande 

pensionsavgångar och att det inom verksamheterna finns bristyrken med stor konkurrens från 

andra arbetsgivare. Därutöver finns generellt ett bristande intresse att söka till vård- och 

omsorgsprogram. 

Såväl det strategiska långsiktiga som det kortsiktiga rekryteringsarbetet måste utvecklas. 

Möjligheten till heltid, goda anställningsvillkor och god arbetsmiljö är viktiga ledstjärnor för 

att kunna behålla och rekrytera arbetskraft. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Heltider, andel 50,8 52,0 55,0 

Personalomsättning exklusive pensionsavgångar är högst, %  6,2 4,0 4,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Statsbidrag för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen används för att öka heltider 

inom äldreboenden 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utse ambassadörer i verksamheterna som 

deltar vid rekryteringsaktiviteter 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Nyttja rapportmöten, arbetsplatsträffar och 

planeringsdagar för ökad delaktighet 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Arbeta med verktyget värdegrundsarbete i en 

utvecklingsprocess - Medarbetare 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Erbjuda betald utbildning för personal inom 

bristyrken 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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Genomföra riskbedömningar vid planerad 

verksamhetsförändring och hos enskild 

brukare 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

För socialnämnden 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 barn/unga /vuxna samt hemtjänst och hemsjukvård.  

Att verksamheten 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. 

Socialnämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans 2017.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 1,6 0,0 0,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Fortsatt arbete med intern handlingsplan 

2017 -2019 för budget i balans 

Catharina 

Liljeholm 

2017-01-01 2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

Uppdrag till förvaltningen 

Internkontroll 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla och vidga internkontrollen. 

 

Kvalitet och förbättringsarbete 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta implementera 

kvalitetsledningssystemet i samtliga verksamheter.  

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samtliga verksamheter åläggs att genomföra 

rapportmöten, arbetsplatsträffar och planeringsdagar med temat kvalitetsutveckling. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med följsamhet gällande rutiner och 

förbättringsarbeten.   

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en intern handlingsplan för budget i 

balans för planperioden. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda formen för vårdnära servicetjänster efter 

2017.  
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Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra och kvalitetssäkra processerna inom 

och mellan myndighetsutövningen (LSS/Socialpsykiatrihandläggare, socialsekreterare 

inriktning missbruk) och verkställighet inom Boende och Stöd. 

  



10 (17) 

 

Budget 

Drift 

 
Bokslut Prognos 

 
Budget / Plan 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkter 
  

-157 568 -160 623 -157 131 

Summa KOSTNADER 
  

845 433 843 598 840 480 

Nettokostnader 

  

687 865 682 975 683 349 

Tilldelad ram 
 

698 759 687 865 682 975 683 349 

Ej fördelad budget / Rambrist 
  

-10 750 -24 235 -38 730 

Resultat 

  

-10 750 -24 235 -38 730 

      

      Specifikation av nettokostnader 
     Socialförvaltningen övergripande 
  

47 259 48 766 50 378 

Äldreboenden 
  

205 675 214 758 230 008 

Hemtjänst 
  

111 543 115 901 120 260 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
  

60 417 61 475 63 906 

Boende och stöd 
  

163 948 169 744 175 818 

IFO (Exkl försörningsstöd) 
  

85 230 90 227 95 425 

Biståndsenheten (Exkl bostadsanpassning) 
  

9 459 9 825 10 208 

Uppräkning Lönerevision 
  

-8 256 -26 824 -47 264 

Ej fördelad budget / Rambrist 
  

-10 750 -24 235 -38 730 

Nettokostnad 
  

664 525 659 635 660 009 

      Bostadsanpassning 
  

6 340 6 340 6 340 

Försörjningsstöd 
  

17 000 17 000 17 000 

      Summa totalt 

  

687 865 682 975 683 349 
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Planerade förändringar 

 

2017 2018 2019 
Minskad Budget 

   Fagerbacken -2 953 -2 953 -2 953 
Försörjningsstöd TEAM mottagning -1 400 -1 400 -1 400 
Familjehem unga vuxna                   -1 000 -1 000 -1 000 
Minskning övergripande BoS, (omfördelning) -925 -925 -925 
Lägre budget riktat boende -288 -288 -288 
Besparing administrativa avdelningen   -301 -301 -301 
Utvecklingsenheten -502 -502 -502 
Summa: -7 369 -7 369 -7 369 

    Ökad Budget 

   2,0 åa TEAM stöd Adm vuxna missbruk 55951 1 174 1 174 1 174 
Övrigt material TEAM stöd vuxna öppenvård 55951 346 346 346 
HVB vuxna fr Fagerbacken  1 048 1 048 1 048 
Försörjningsstöd TEAM Individ fr mottagning  400 400 400 
HVB vuxna fr Försörjningsstöd mottagning 1 000 1 000 1 000 
HVB ungdom fr Familjehem unga vuxna  1 000 1 000 1 000 

IFO Vidare utb till Socionom 0 0 0 
HSE validering till SSK o DSK 1 991 900 600 
HSE Utökning undersköterska delegerad hemsjukvård 232 232 232 
HSE SÄBO 1 utökning ssk 25% 149 149 149 
Biståndsenheten utökning 100% biståndshandläggare  529 529 529 
Övergripande ÄBO utökning 10% PPS 48 48 48 
Övergripande Äbo utökning 30% EC dagvht Erikslunden 199 199 199 
Utökning Midgårdens korttidsboende och Å-center (7+7 platser) 

   - Baspersonal totalt 12,66åa (varav 2,70 finansieras av 

stimulansmedel) 5 300 5 300 6 645 
- Hälso- och sjukvårdspersonal 4,38åa (varav 1,0åa finansieras 

av stim.medel) 1 850 1 850 2 453 
Ny servicebostad inom Boende och stöd 7,0åa 3 600 3 600 3 600 
Utökning personlig assistans 0,92åa (missat i budgeten 2016) 430 430 430 
Utökning Asterix/Omega enligt befintlig personalstat 1,30åa 670 670 670 
Utökning Asterix/Omega extra sommarbehov 365 365 365 
Minskning av intäkter Asterix/Omega pga brukare bytt insats 455 455 455 
Utökning via stimulansmedel exkl. utökning Å-center totalt 9,55åa 

  
4 756 

Hemtjänst - Indexering av ersättning 2 636 2 636 2 636 
Summa: 23 641,6 22 330,6 28 734,1 

    Netto verksamhets förändringar 16 272,9 14 961,9 21 365,4 

    Ramneddragning 2018 – 2019 0 10 837 16 256 
Rambrist 10 750 24 235 38 730 
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Övergripande verksamhet 

Socialförvaltningen står de närmaste tio åren inför utmaningen att rekrytera utbildad personal 

inom vård- och omsorg motsvarande antalet anställda som går i pension. Det behövs betydligt 

fler medarbetare än de som förväntas gå ut från gymnasieskolans och vuxenutbildningens 

vård- och omsorgsprogram för att täcka antalet vård- och omsorgspersonal som slutar. 

Konkurrensen om utbildad arbetskraft kommer att innebära stora krav på arbetsgivaren att 

erbjuda attraktivt, utvecklande och hälsofrämjande arbetsliv. 

Inom förvaltningen arbetar man strategiskt för att möta upp framtida personalbehov. Bodens 

kommun är certifierad för Vård- och omsorgscollege, som innebär kvalitetssäkrad kommunal 

gymnasie- och vuxenutbildning.  

Som ett led att göra socialförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare har kollektivavtal 

tecknats med Vårdförbundet för att ge sjuksköterskor möjlighet att studera till 

specialistsjuksköterska. Kollektivavtal har tecknats med Kommunal där undersköterskor ges 

möjlighet att studera till sjuksköterska. Kollektivavtal har även tecknats med Vision gällande 

vidareutbildning till socionom.  I november 2016 omfattas nio medarbetare av de olika 

avtalen.  

Även inom området funktionsnedsatta behövs åtgärder för att påverka framtidens 

personalförsörjning. Socialförvaltningen har skrivit under avsiktsförklaringar för två 

utbildningarna mot socialpedagog (utbildning inom socialpsykiatrin) och stödpedagog 

(utbildning inom omsorgen).  

Inom socialförvaltningen finns ca 150 tillsvidareanställda (inkonverterade) som saknar fast 

placering. Beslut är att erbjuda dessa medarbetare inom socialförvaltningens basverksamheter 

som idag vikarierar på en vakant rad, en fast placering vid det arbetsställe där medarbetaren 

för närvarande arbetar vid. 

Valideringar från vårdbiträde till undersköterska planeras genomföras under 2017. Erbjuds 

under 2017 och beräknas omfatta 20-40 arbetstagare.    

En utvidgad introduktion har prövats under våren 2016 för semestervikarier inom vård och 

omsorg. Vid behov har erbjudits en längre introduktionstid på arbetsplatserna för personer 

med svenska som andra språk. Denna modell för introduktion är verksam och fortsätter under 

planperioden. Som komplement till ovanstående arbetas det med fadderverksamhet för 

förbättrad integration och att möta framtidens personalförsörjning. Fadderverksamheten 

innebär att bland annat att handledare utses som har ett ansvar att ge stöd, trygghet och 

vägledning till den nya medarbetaren. Finansiering kommer att sökas av riktade medel för 

integration. 

Upphandling av arbetskläder för vård- och omsorgspersonal fortgår och beräknas vara klart 

under första kvartalet 2017.  

Under 2017 ska all personal som arbetar nära brukare bära namnbricka, medan andra grupper 

ska ha tjänstelegitimation.  

Den verksamhetsnära ledningen och dess medarbetare är viktiga aktörer för att säkerställa det 

dagliga vård- och omsorgsarbetet. Därför skall enhetschef organisera regelbundna 

rapportmöten, arbetsplats- och teamträffar samt planeringsdagar. Dessa träffar är forum för 

ökad brukarkvalitet, rutinkontroll och förbättringsarbete.  

Fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsledningssystemet sker under 2017, vilket ska bidra 

till en god vård, behandling och omsorg samt kvalitetssäkrat stöd till medarbetarna.  



13 (17) 

 

Uppdraget för den strategiska ledningen är att utarbeta och kommunicera övergripande mål, 

strategier och värderingar som stödjer det systematiska förbättringsarbetet i enlighet med 

kvalitetsledningssystemet. God kommunikation såväl internt som externt eftersträvas.  

Hälso- och sjukvårdspersonal ska involvera brukare, närstående och verksamhet i arbetet med 

att förbättra rutiner, processer samt identifiera och förebygga risker. Samla in, analysera och 

agera på händelser och risker som har eller kunnat medföra vårdskada. 

Behovet av vård och omsorg kommer att öka under de närmaste årtiondena på grund av ökad 

andel äldre i befolkningen. Fram till 2025 bedöms behovet av vård och omsorg nationellt vara 

ca 35 % högre än i dag. För att möta det ökade behovet av vård och omsorg behövs 

anpassning av organisation, arbetssätt och metoder med bland annat digitala verktyg och 

lösningar. 

 

Ekonomi 

Socialnämnden följer hemtjänstkonsumtionen i handlingsplanen med beaktande av 

befolkningsutvecklingen och en åldrande befolkning.  

Uppdraget från kommunfullmäktige med handlingsplan för budget i balans har upphört 2016-

12-31. Socialförvaltningen har upplevt arbetssättet som värdefullt utifrån kontroll och 

styrning beträffande ekonomi och kommer därför att fortsätta med modellen i form av en 

intern handlingsplan.  

 

Äldreboende 

De senaste året har det varit ett högt tryck av utskrivningsklara patienter från sjukhuset som 

har ett omfattande behov av vård och omsorg som inte kunnat tillgodoses i det ordinära 

boendet utan brukare måste beredas plats på korttidsboendet där personal finns tillgänglig 

dygnet runt. För att möta upp behovet av platser har en utökning skett med sju nya platser på 

Åcenter under året samt ökning med sju platser på korttidsboendet. En kommunövergripande 

boendeutredning har pågått under 2016 vilket resulterat i en planering finns för ett nytt 

äldreboende som ska stå klart senast år 2020. Midgårdens äldreboende kommer att läggas ned 

när hyresavtalet upphör år 2020.  

 

Hemtjänst 

Volymen hemtjänstinsatser har stabiliserats under 2015-2016. Hemtjänstens främsta utmaning 

är att anpassa bemanning  och utveckla logistik. Då tiden för beviljade insatser har minskat 

men kringtiden kvarstår så arbetar verksamheten med att hitta lösningar för en effektivare 

insatsplanering. Som ett led att minska kringtiden pågår en utredning för en nyckelfri 

hemtjänst som beräknas vara klar under våren 2017. 

I samband med hemtjänstens och hemsjukvårdens  inflyttning i nya lokaler på Sandenskolan 

organiseras hemtjänsten i tre områden. Områdeschefer ansvarar  för personal och ekonomi. 

Socialt ansvariga samordnare ansvarar  för brukarkvalitet . Inflyttning till gemensamma 

lokaler på Sandenskolan medför god it-miljö, möjlighet att samnyttja resurser och kompetens 

samt förbättrad samverkan med hemsjukvården. Gemensamma lokaler möjliggör också en 



14 (17) 

 

smidigare omfördelning av hemtjänstpersonal mellan områden utifrån förändringar av 

beviljade insatser.  

LOV-avtalet för hemtjänst föreskriver att indexering av ersättningen skall ske varje 

verksamhetsår. Förslag på förändring av ersättningen till utförare inom hemtjänsten kommer 

därför att hanteras i ett särskilt ärende avseende förändringar av LOV-avtalet. Eventuella 

förslag på förändringar kommer således att rymmas inom hemtjänstens ekonomiska ram. 

 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

På grund av utökning av platser på korttidsboendet, Åcenter och öppning av servicebostad 

utökas tjänster inom hälso- och sjukvårdsenheten med 1,0 sjuksköterska, 1,0 fysioterapeut och 

0,90 arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året haft 1,0 sjuksköterska som har finansierats genom 

stadsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Detta kommer fortsätta under 2017. 

Under året har två projektanställda undersköterskor arbetat med delegerad hälso- och sjukvård 

inom hemsjukvården. Planering är att permanenta detta under nästa år inom ramen för 

delegerad hälso- och sjukvård. En undersköterska har en projektanställning på 

biståndsenheten med 50 % och 50% i hemsjukvården. För att kunna permanenta tjänsten inför 

budget 2017, tillförs i budgetram för Hälso- och sjukvårdsenheten en utökning av 0,50 

årsarbetare.  

Det råder nationell brist på sjuksköterskor. En utmaning för verksamheten blir att klara 

bemanningen, i konkurrens med andra, framför allt under sommarperioden. Stora 

pensionsavgångar väntas inom närmaste fem åren. Strategisk kompetensförsörjning har 

påbörjats hösten 2016 med att tre tillsvidareanställda undersköterskor från förvaltningen får 

betald utbildning till sjuksköterska under 3 års tid. Utöver detta har två undersköterskor som 

kommit en bit i sin sjuksköterskeutbildning kommit till. Tre sjuksköterskor från verksamheten 

studerar med bibehållen lön till specialistsjuksköterskor.  

Gränsen för avancerad hälso- och sjukvård och rehabilitering har tendens att förskjutas allt 

mer mot kommunen. Kommande lagändring av den nuvarande betalningsansvarslagen kan 

medföra att verksamheten måste bemannas på annat sätt, då utskrivning från slutenvård kan 

ske dygnets alla timmar, vardag som helg. 

Gemensamma lokaler för hemsjukvårdens sjuksköterskor, rehabenhet och hemtjänst planeras 

att startas upp i april 2017. Detta kommer medföra utökad samverkan mellan de olika 

yrkesgrupperna.   

 

IFO 

Individ- och familjeomsorgen 

Svårigheterna att rekrytera erfarna socialsekretare är ett fortsatt problem för verksamheten 

liksom för övriga landet. Om utvecklingen fortsätter riskeras kostsamma tillfälliga lösningar 

som ger dålig kontinuitet för klienterna. 

Den nationella bristen på familjehem gäller även Boden, liksom den generella bostadsbristen 

som blir extra svår för utsatta grupper. 
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Asyl- och flyktingsituationen fortsatt svår att bedöma och vilka konsekvenser det kan få för 

verksamheten 

Justeringar har skett mellan konton för HVB vuxna och HVB unga vuxna utifrån 

prognostiserad kostnadsnivå 2016. Budget för försörjningsstöd är justerad dels mellan teamen 

dels utifrån prognostiserad kostnadsnivå 2016. Budget för hyra Fagerbacken flyttas till 

Boende och stöd. Budget från Fagerbackens HVB överflyttad till Team stöd för 

öppenvårdsverksamhet för målgruppen. 

 

Ensamkommande barn 

From 2017 kommer statens ersättningssystem till kommunen för ensamkommande barn och 

unga att väsentligt förändras. Detta i kombination med förändringar i asylpolitiken gör det 

svårt att förutse antal ungdomar som behöver socialtjänstens insatser och vilken vårdnivå och 

vårdbehov per individ. Sammantaget påverkar dessa faktorer ekonomin för verksamheten. 

 

Biståndsenhet 

Inför budgetåret 2017 står biståndsenheten inför utmaningen med en åldrande befolkning, att 

fortsätta att säkerställa att beviljade insatser och beräknad tid ligger i nivå med brukarens behov 

och uppfyller skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. I takt med att andelen äldre ökar medför 

det utökade behov och resurser för vård- och omsorg i ordinärt boende, anhörigstöd och 

bostadsanpassning.  

Biståndsenheten har under 2015 rekryterat tillsvidare tjänster där 1,5 tjänst har under 2016  

finansierats inom ramen för tilldelad budget (frånvaro, föräldraledighet etc). Inför budget 2017 

görs ett tillägg i budget för 1,0 årsarbetare.        

Den 1 februari 2016 har hantering och arbetsmetod av insatsen ledsagning förändrats där 

kunderna får beställa ledsagning i förväg. En undersköterska har en projektanställning på 

biståndsenheten med 50 % och resterande 50% har delats med hemsjukvården. För att kunna 

permanenta tjänsten inför budget 2017, tillförs i budgetram för biståndsenheten en utökning 

av 0,50 årsarbetare.  

Biståndsenheten har under 2017 fortsatt ambition att utveckla behovsbedömning, 

handläggning och genomförandeplanering enligt IBIC (individens behov i centrum) och 

teamarbetet i vårdplaneringen i samverkan med övriga verksamheter inom 

socialförvaltningen.  

 

Boende och Stöd 

Planering för uppförande av gruppbostad som ersätter Bredåkra har påbörjats 2016 och 

fortsatt arbete kommer att ske under 2017. Efterfrågan av traditionella gruppbostäder har 

minskat och verksamheten står inför att se över hela bostadsbeståndet och anpassa 

gruppbostäder till nya behov och krav.  

En ny servicebostad har öppnat där kostnaderna motsvarar 7,0 årsarbetare inte ryms inom 

befintligt ram utan förutsätter budgetförstärkning.  
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Genom att tydliggöra boendeprocessen kommer myndighetsutövningen mellan 

LSS/socialpsykiatrihandläggare, socialsekreterare inriktning missbruk och verkställighet inom 

Boende och Stöd att kvalitetssäkras.  

Försäkringskassans förändrade bedömningar av personlig assistans gör det osäkert att bedöma 

kostnaderna för personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och personlig 

assistans LSS. Åtstramningar vid bedömning av tid kan innebära högre kostnader för 

kommunen som har det yttersta ansvaret.  

 

Ofinansierade förändringar 

Under verksamhetsår 2016 öppnades 7 nya särskilda äldreboendeplatser vid Å-center. Syftet 

var att minska trycket på korttidsboendet vid Midgårdarna samt ökat behov av fler 

boendeplatser. Korttidsboendet vid Midgårdarna har också utökats med 7 platser för att 

minska kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara personer från landstinget. 

Inom LSS verksamheten fattades ett antal biståndsbeslut om särskilt boende. Under hösten 

2016 behövdes därför öppnas ett nytt särskilt boende om 7 platser. 

Sammantaget innebär förändringarna enligt ovan en ökning av socialnämndens nettokostnader 

med 10,7 mkr. Finansieringen kommer att ske genom en begäran om tilläggsbudget i 

anslutning till fastställandet av årsredovisningen för verksamhetsår 2016. 

 

Investeringar 

  
Bokslut Prognos Budget/plan 

    2015 2016 2017 2018 2019 

  
0 0 0 0 0 

Inkomster 
   

  
  Utgifter 

 
2 804 4 274 4 000 2 000 2 000 

Nettoinvesteringar 
 

2 804 4 274 4 000 2 000 2 000 

    
  

  Specifikation per område 
   

  
  Ombyggnation kök 

äldreboende 
 

0 0 0 0 0 

Underhåll lokaler äldreboende 
 

364 1 950 2 000 1 000 1 000 

Trygghetslarm äldreboende 
 

789 0 0 0 0 

Inv ombyggn Sanden 
 

0 0 0 0 0 

Arbetsmiljöåtgärder 
 

0 324 0 300 300 

Inventarier nya IFO 
 

280 0 0 0 0 

Byte sängar särskilt boende 
 

696 1 000 1 000 500 500 
Övergripande/övriga 

reinvesteringar 676 1 000 1 000 200 200 

Summa (tkr) 
 

2 804 4 274 4 000 2 000 2 000 
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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 

 Beslut inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit. 

 

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. 

 

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 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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Äldre 

Vid ansökan erhålls 

 Beslut inom tre veckor efter att begärda uppgifter inkommit. 

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 varav sjuksköterskor 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. 

 

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 alkohol-

förebyggande. 

Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds 

 Dagverksamhet 

 Anhörigcafé 

 Avlastning 

 Stöd via anhörigkonsulent 
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