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Styrkort 

Vision - Boden år 2020 

Utvecklingsplanen vision. Ett hållbart växande samhälle, är densamma som det 

strategiska målet under perspektivet Samhällsutveckling, se nedan. Även målen i 

det perspektivet är i huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. 

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. 

Perspektiv - Samhällsutveckling 

Strategiskt mål - Ett hållbart växande samhälle 

Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga 

livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande 

landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt 

hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i  

centralorten och på landsbygden.  

 

Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken 

med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, indu-

stri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum 

Boden samt den numera så berömda nöjesparken. 

 

Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen 

av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Det-

samma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven.  

Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och 

nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det 

nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första eta-

bleringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. 

 

Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till  

Multiarena och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 

Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal servi-

ce/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas stän-

digt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och 
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ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft 

för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett 

aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. 

 

Mål - Medborgarnas Boden 

Socialnämnden kommer under perioden i samband med införande av kvalitets-

ledningssystem att utveckla medborgarkontakterna genom dialoger och fokus-

grupper. Medborgarna ska känna trygghet i att nämnden har en rättssäker och 

korrekt handläggning som även innefattar ett respektfullt bemötande, delaktighet 

och inflytande. Socialnämnden ska särskilt verka för god tillgänglighet för per-

soner med funktionsnedsättning.  

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Upplevelse av tillgänglighet till fritids- 

och kulturutbud, andel av de personer som 

omfattas av LSS 

  80 85 90 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Alla brukare som bor i särskild 

bostad för vuxna enligt LSS, ska 

erbjudas att delta i individuella 

fritidsaktiviteter 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Planerad verksamhet 

Genomförandeplanen som upprättas för varje brukare ska utöver redogörelse av 

omvårdnadsinsatser även beskriva brukarens önskemål gällande fritidsaktiviteter. 

Uppföljning av brukarnas upplevelse av  tillgänglighet och faktiskt deltagande av 

aktivitet kommer att genomföras. 

Mål - Ungdomarnas 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 sam-

verkan mellan socialtjänst, skola och andra aktörer som arbetar nära barn och 

unga. 
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Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Unga som nyttjar alkohol någon gång 

per månad, andel i gymnasiet åk 1 

19 18 17 15 13 

 

Unga som röker minst någon gång per 

vecka, andel i gymnasiet åk 1 

23 22 20 18 16 

 

Föräldrautbildning i öppen verksamhet, 

antal deltagare 

38 42 46 50 55 

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Föräldrautbildningar ska erbjudas i 

samverkan med skolan 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Förebyggande arbete för att mins-

ka nyttjande och langning av alko-

hol och tobak bland unga ska ske i 

samverkan inom Rådet för trygg-

het och hälsa 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Föräldrautbildning, Komet, erbjuds till föräldrar med barn i åldern 3 år och upp-

åt. Riktad utbildning till föräldrar med tonåringar erbjuds. Utbildningen sker i 

samverkan mellan utbildnings- och socialförvaltningen. 

Förvaltningen kommer årligen att genomföra informationskampanj riktat till 

högstadieungdomar samt föräldrar till barn i årskurs 6 gällande livsstilsfrågor 

samt undersöka ungdomars drogvanor genom den s k  ”drogenkäten” som även 

presenteras i nämnden. 

 

Förvaltningen ska samverka med polisen under riskkvällar till exempel val-

borgsmässoafton, skolavslutning och halloween samt i kampanj i "antilangning". 

 

Enligt en fastställd struktur kommer löpande samverkan med skolan att ske om 

bland annat anmälningsförfarande, skolplikt mm. Konkret samverkan i familjer 

kommer ske mellan socialförvaltningens individ- och familjeomsorg och skolan 

då sekretessen så tillåter.  

 

Information ska ges av personal från ungdomsmottagningen avseende hälsa och 

samlevnad av personal i högstadiet och gymnasieskolan. 

 

Ovanstående arbete följs upp i samverkan i Rådet för Trygghet och Hälsa. 
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Mål - Trygg och trivsam kommun 

 

Trygg och trivsam kommun Socialnämndens åtgärder ska syfta till att ge god 

vård, omsorg och stöd till medborgarna i de frågor som innefattas i den lagstift-

ning som reglerar verksamheten. Arbetet ska karaktäriseras av gott och respekt-

fullt bemötande med den enskilde i fokus. Särskilda satsningar i form av fallfö-

rebyggande åtgärder inom äldreomsorgen är prioriterade. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Fallolyckor, max antal skadade per 

1 000 invånare 

29 28 27 26 25 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Socialförvaltningen erbjuder hem-

körning av sand till alla kommun-

medborgare, 70 år och äldre, vår 

respektive höst 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

I samband med inflyttning till     

särskilt boende så görs en  

fallriskanalys. 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Fixartjänsten inom socialförvalt-

ningen erbjuder personer 70 år och 

äldre möjlighet att få fallförebyg-

gande åtgärder i hemmet utförda 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Vår- och höst ska kommunmedborgare 70 år och äldre erbjudas hemkörning av 

sand i syfte att minska risken för fallolyckor. Annonsering ska göras i lokala me-

dia samt på kommunens hemsida. Enheten för sysselsättning och arbete ska ta 

emot beställningar och levererar ut sandhinkar, tillsammans med informations-

broschyren Fallfritt på äldre da´r. Målgruppen är cirka 400 hushåll i kommunen. 

I samband med inflyttning till särskilt boende ska göras en fallriskanalys i boen-

demiljön av arbetsterapeut och sjukgymnast för att säkerställa att brukaren får 

rätt hjälpmedel för att förebygga fall.  

Via Fixaren ska personer 70 år och äldre erbjudas hjälp i hemmet med sådant 

som kan innebära fallrisk, sätta upp och ta ner saker från hög höjd, ordnar matt-

kanter och fäster sladdar. Utöver fallförebyggande åtgärder så ska Fixaren kunna 

montera brandlarm och testa brandlarm. Antalet besök beräknas vara cirka 700 - 

800 per år.  
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Perspektiv - Verksamhet 

Strategiskt mål - Till nytta för medborgaren 

Mål - Nöjda medborgare 

För socialnämnden innebär begreppet nöjda medborgare att både medborgarna 

och de personer som nyttjar nämndens tjänster, har förtroende för-, och upplever 

att, verksamheten har god kvalitet. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för del-

faktor äldreomsorg (skala 0-100) 

37 60 61 62 63 

 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för del-

faktor stöd för utsatta personer (skala 0-

100) 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

 

60 

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Nattbemanningen inom äldreboen-

de ska ökas under perioden 

 

 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Medarbetare som är vårdbiträde 

ska erbjudas valideringsutbildning 

för att uppnå undersköterskenivå 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Förvaltningen ska erbjuda våldsut-

satta barn och kvinnor stöd och 

skydd via FREDA-mottagningen 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Förvaltningen ska i varje nummer 

av Bodenbild ha med en artikel 

som beskriver kvalitetsarbete inom 

verksamheterna. 

 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Förvaltningen ska inleda ett arbete 

för jämställd verksamhet för bru-

karna, det sker utifrån att kommu-

nen undertecknat den europeiska 

deklarationen för jämställdhet 

(CEMR) 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Planerad verksamhet 

Nattbemanningen ska ökas vid samtliga äldreboenden under perioden som ett led 

i att kvalitetssäkra omvårdnaden och leva upp till de ökade krav som följer med 

föreskriften om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i sär-

skilda boenden (SOFS 2012:12) som träder i kraft 1 januari 2015. 

FREDA – mottagningen är en verksamhet som erbjuder kvinnor och barn stöd 

och skydd när de blivit utsatta för våld i nära relationer. Arbetet sker i samverkan 

Luleå kommun. 

Förvaltningen kommer i samverkan med Lärcentrum att erbjuda medarbetare 

möjlighet att delta i valideringsutbildning för att uppnå undersköterskenivå.  

Det arbete som bedrivs för att säkra och förbättra kvaliteten inom alla verksam-

heter ska göras känt hos kommunmedborgare, intresseorganisationer, brukare 

och medarbetare. Förvaltningen ska kunna presentera en artikel till varje nummer 

av Bodenbild som speglar pågående förbättringsarbete.  

Förvaltningsledningen ska inleda ett arbete för att få en mer jämställd verksam-

het för brukarna. Exempel på områden som kan genomlysas är biståndsbedöm-

ning eller sociala aktiviteter, för att få kunskap om det förekommer en omedve-

ten ojämställdhet ur ett brukarperspektiv. Syftet är att få underlag till beslut och 

praktisk tillämpning som främjar jämställdhet i människors vardag. 

Mål - Bra kvalitet 

Införande av kvalitetsledningssystem som kommer att färdigställas under 2013 

kommer att säkerställa kvaliteten i verksamheten. I detta arbete ingår bland annat 

att säkra rutiner, kunddialog samt förbättringsarbete. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Arbetsplatser som arbetar enligt Bo-

den Raketen, andel  

51,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

Antal personer som en hemtjänstbru-

kare möter under 14 dagar 

 

 

18 

 

 

 

13 

 

12 

 

11 

 

Kundnöjdhet, alla verksamheter,  

(skala 1-5) 

  

 

 

4,0 

 

4,1 

 

4,2 

Personalen upplevs som kunnig och 

serviceinriktad (skala 1-5) 

  

 

 

4,0 

 

4,1 

 

4,2 
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Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Förvaltningen inför ett kvalitets-

ledningssystem under 2014 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Påbörjat leanarbete ska fortgå och 

integreras i kvalitetsledningssyste-

met 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Hemtjänsten ska organiseras så att 

antalet personal hos brukaren blir 

så få som möjligt 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

En förvaltningsövergripande bru-

kardialog kommer att genomföras 

en gång om året under ledning av 

ordförande och socialchef. Till 

brukardialogen inbjuds brukare, 

närstående och frivilligorganisatio-

ner. 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Brukarråd ska genomföras minst 

två gånger per år i samtliga verk-

samheter. I brukarrådet träffas bru-

kare och ansvarig chef för att disku-

tera kvalitetsfrågor. 

 

 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Kvalitetsenkät ska genomföras 

minst en gång per år i alla verk-

samheter 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Utbildning för medarbetare ska 

genomföras för att kunna möta nya 

brukargrupper med annan etnicitet, 

kultur och religion. 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

 

Planerad verksamhet 

Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 införs under 2014. Med kvalitets-

ledningssystem avses riktlinjer och rutiner som beskriver ett tillvägagångssätt för 

hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördelning och uppföljning ska 

ske. 

Alla chefer har i uppdrag arbeta med ständiga förbättringar utifrån verksamheten 

och brukarens behov. 
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För att öka delaktighet och inflytande så kommer brukardialoger att genomföras 

regelbundet, där brukarorganisationer och brukare, med anknytning till respekti-

ve verksamhetsområde, bjuds till en öppen dialog kring förslag till förbättringar i 

förvaltningens verksamheter. 

Brukarråd ska genomföras i respektive verksamhet. Vid råden ska brukare i möte 

med ansvarig chef kunna lämna synpunkter och förslag på förbättringar i verk-

samheten. 

Satsning kallad Kvalitetslyftet genomförs inom äldreomsorgen. Inom hemtjäns-

ten kommer grundbemanningen att höjas för att minska flödet av vikarier, och 

öka kontinuiteten av personal. 

Mångfaldskompetensen behöver stärkas. Utbildningsinsatser kommer att genom-

föras för att förvaltningens medarbetare ska kunna ge ett värdigt och jämlikt be-

mötande till alla grupper av brukare.  

Perspektiv - Medarbetare 

Strategiskt mål - En attraktiv arbetsgivare 

Kommunen har som vision "Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare". Det blir vi 

när vi har:  

 
 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 
 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 
 God hälsa och arbetsmiljö 
 Bra kompetensutveckling 
 Konkurrenskraftiga löner och villkor 

Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare 

ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt 

över de insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom.  

 

Vi har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut 

på att vi ska bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i 

fokus. Vi ska vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbätt-

ringar. Vi ska också samverka över gränser och använda resurserna kostnadsef-

fektivt. 
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Mål - Bra medarbetarskap och ledarskap 

Målbeskrivning 

Medarbetarskap och ledarskap ska präglas av kommunövergripande värdegrund 

samt av socialnämndens utarbetade chefs - och medarbetaruppdrag.  
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för delaktighet 

och trivsel  (skala 1-8) 

 6,0  6,1  

 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet 

(skala 1-8) 

  

6,0 

  

6,1 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samtliga chefer ska genomgå 

kommunens arbetsmiljöutbildning 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Samtliga chefer ska under plane-

ringsperioden genomgå kommun-

övergripande ledarskapsutbild-

ning 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Arbetsmiljökonferens ska genom-

föras årligen 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

Förvaltningens chefer ska delta i kommunövergripande utbildningar.  

Arbetsmiljöutbildningen genomförs för chefer tillsamman med arbetsplatsernas 

skyddsombud för att stärka samsyn och ansvarstagande. Utbildningsinsatserna 

sker löpande under året.  

Mål - Jämställdhet och mångfald 

Målbeskrivning 

Inom socialnämndes verksamhetsområden har man rätt att mötas av acceptans 

och bli behandlad med respekt av arbetsledning, kollegor och brukare man är i 

kontakt med.  Arbetsmiljön är så långt som möjligt utformad så att medarbetare 

oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, religion, ålder eller sexuell 

läggning har möjlighet att arbeta inom socialförvaltningen.  
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Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 

 6,0  6,1  

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Antalet heltider ska ökas. Vid 

nyrekryteringar och omorganisa-

tioner ska detta särskilt beaktas. 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Riktad rekryteringsaktivitet ska 

genomföras för män som utgör 

det underrepresenterade könet. 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Förvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag benämnt Kvalitetslyftet, en 

strategisk satsning som ska ske stegvis. Kvalitetslyftet innebär att nyanställning-

ar görs som heltid, undantag är nattjänster. Förändringen ska genomföras i etap-

per. Första etappen omfattar verksamheten äldreboende för att därefter etappvis 

utökas till fler verksamheter. 

Syftet är förbättrad kvalitet för brukare i linje med socialnämndens övriga sats-

ningar. 

Bemanningsenheten kommer att anordna rekryteringsaktivitet i samverkan med 

arbetsförmedlingen riktad till män inför kommande sommarrekrytering.  

Mål - God hälsa och arbetsmiljö 

Målbeskrivning 

God hälsa och arbetsmiljö innebär för socialnämnden att medarbetarna ska upp-

leva arbetsmiljön som trygg, säker och utvecklande. Medarbetarna ska ha förstå-

else för sitt uppdrag, få möjlighet till utbildning/fortbildning samt delaktighet 

och inflytande i det dagliga arbetet.   

 
 

Målindikator  Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för arbetssitua-

tionen (skala 1-8) 

 6,0  6,1  

 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning i förflyttningsteknik 

ska erbjudas vårdpersonal 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-10-

31 

Ej genom-

förd 
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Utbildning i förhållningssätt vid 

hot- och våldsituationer, ska er-

bjudas löpande i alla verksamhe-

ter, via medarbetare som fått in-

struktörsutbildning 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Medarbetare ska erbjudas kost-

nadsfri vaccinering mot influensa 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Kontinuerlig uppföljning av kort-

tidsfrånvaro ska göras för att tidigt 

identifiera ohälsa 

 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

 

2014-01-

01 

 

 

2014-12-

31 

 

 

Ej genom-

förd 

 

 

Planerad verksamhet 

Under 2014 så färdigställs ombyggnation av lokal för individ- och familje-

omsorgen. Ombyggnationen görs för att tillgodose behovet av en trygg arbets-

miljö. 

Samtliga medarbetare som arbetar inom vård- och omsorg kallas en gång per år 

till utbildning i förflyttningsteknik och ergonomi. Utbildningarna genomförs av 

förvaltningens rehabiliteringsenhet. Utöver planerade utbildningar genomförs 

även riktade insatser till arbetsplatser som behöver konsultation och praktisk 

handledning för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Korttidsfrånvaro ska systematiskt följas upp. I ett tidigt skede ska ansvarig chef 

vidta möjliga åtgärder för att förebygga ohälsa. Uppföljning av korttidsfrånvaron 

och eventuella åtgärder ska redovisas till förvaltningens skyddskommitté.  

Arbetsmiljöfrågor bereds i de lokala skyddskommittéerna och lyfts till förvalt-

ningsövergripande skyddskommitté. Dialog med fackliga organisationer bedrivs 

däremellan genom bland annat frukostmöte en gång per månad. 

Mål - Bra kompetensutveckling 

Målbeskrivning 

Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan vilken tas 

fram i samband med medarbetarsamtal, Ett utvecklingsområde är att samman-

ställa behov av kompetensutveckling för att åstadkomma en strategisk långsiktig 

plan för kompetensutveckling. 
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Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till 

lärande och utveckling, (skala 1-8) 

 6,0  6,1  

 

 
 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

     

Utbildning i kvalitetsledning ska 

genomföras i samtliga verksamhe-

ter 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Ett förvaltningsgemensamt intro-

duktionsprogram för nya medarbe-

tare ska införas 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Webbaserade utbildningar inför    

anställning ska kunna erbjudas 

medarbetare för att säkerställa att 

medarbetarna får rätt verktyg för 

att kunna utföra sitt arbete på ett 

kvalitetssäkrat sätt 

 

 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

 

 

2014-01-

01 

 

 

 

2014-12-

31 

 

 

 

Ej genom-

förd 

 

 

Planerad verksamhet 

Kvalitetsledningssystem införs i alla verksamheter. Ansvarig chef ansvarar för 

att utbilda sina medarbetare i kvalitetsledningsarbete.  

Utvecklingsenheten kommer att utarbeta ett gemensamt introduktionsprogram 

för socialförvaltningens verksamheter och professioner. 

Webbaserade utbildningar för medarbetare ska användas för att ge lättillgänglig 

och kvalitetssäkrad introduktionsutbildning. Det kan vara allt från utbildning i 

IT-säkerhet, introduktion i verksamhetssystem eller bemötandeteknik inom de-

mensvård.  

Perspektiv - Ekonomi 

Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning 

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

verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomis-

ka förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver 

medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 



Socialnämnden 

15 
 

 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda 

tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resurs-

nyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

 

Mål - Hållbar ekonomisk utveckling 

Målbeskrivning 

För socialnämndens innebär hållbar ekonomisk utveckling en utmaning då verk-

samheten är mångfacetterad och ska svara mot medborgarnas behov av vård, 

omsorg och stöd. Delar av verksamheten är svårplanerad då den fluktuerar i vo-

lym över tid, exempelvis placeringskostnader för unga och vuxna och hemtjänst. 

Att verksamhetens är svårplanerad ställer stora krav på socialnämndens kompe-

tens vad gäller omvärldsbevakning för att i tid kunna ta beslut, prioritera, omför-

dela resurser, och planera för nya uppdrag som åläggs socialnämnden via lagänd-

ringar eller andra nationella krav. 

 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Budgetavvikelse nämnder, 

% 

-2,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning i ekonomi ska genom-

föras för samtliga chefer 

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Månatliga träffar kommer att 

genomföras med förvaltningseko-

nom, verksamhetschef och enhets-

chefer med temat fördjupad analys 

av ekonomiskt resultat. I anslutning 

till träffarna ska  beslutade åtgärder 

följas upp  

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

 

Planerad verksamhet 

Utöver månatliga budgetrapporteringar med stöd och handledning så ska det un-

der 2014 genomföras kompetenshöjande insatser för chefer vad gäller ekonomi-

styrning.   
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Ekonomiträffar, uppdelat per verksamhet, kommer att genomföras efter varje 

rapporteringstillfälle med temat fördjupad analys av ekonomiskt resultat. Vid 

dessa träffar ska även beslutade åtgärder kontinuerligt följas upp; om och hur 

åtgärderna verkställs och effekt av desamma. 

Mål - Effektivt resursnyttjande 

Målbeskrivning 

För socialnämnden innebär effektivt resursnyttjande att skillnaden mellan  

strukturkostnad och redovisad kostnad för äldreomsorg och individ- och familje-

omsorg minskar.  Månatlig ekonomisk rapportering, som innefattar redovisat 

utfall och prognos för året, ska ge socialnämnden underlag för att eventuella be-

slut som krävs för få en mer kostnadseffektiv verksamhet.  

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Redovisad kostnad jmf med standardkost-

nad  äldreomsorg, skillnad i % är högst 

9,4  8,0 7,0 6,0 

 

Redovisad kostnad jmf med standardkost-

nad  individ och familjeomsorg, skillnad i 

% är högst 

 

21,1 

  

20,0 

 

15,0 

 

10,0 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Socialförvaltningen ska avropa 

platser för vård och behandling 

(HVB) utifrån den ramavtalsupp-

handling som gjorts av  SKL:s 

inköpscentral Kommentus  

Catharina 

Liljeholm 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Analys av volymutveckling inom 

hemtjänsten ska göras löpande 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Omfördelning och samnyttjande av 

personal mellan verksamheter, på 

enhets- och gruppnivå ska öka för 

att åstadkomma bättre resursnytt-

jande 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 

 

Semesterplaneringen ska optimeras 

 

Catharina 

Liljeholm 

 

2014-01-

01 

 

2014-12-

31 

 

Ej genom-

förd 
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Planerad verksamhet 

Upphandling av platser vid hem för vård- och behandling (HVB) kommer att 

genomföras parallellt med alternativa lösningar på hemmaplan kan komma att 

nyttjas.  

Förebyggande arbete inom öppenvården för unga och vuxna ska vara inriktad på 

att förebygga kostsamma placeringar. 

För att nå målet om minskad avvikelse mot standardkostnad för äldreomsorg 

måste kostnaderna för äldreomsorgen som helhet minska.  

Efter det kommunfullmäktige antagit strategisk plan med mål har beslutats att 

socialnämnden ska få utökad budget för att öka nattbemanningen. Detta innebär 

ökade kostnader för äldreboenden. Ingen revidering av tidigare mål har dock 

gjorts med anledning av detta. Åtgärder pågår för att minska kostnader inom 

hemtjänsten, det är dock tveksamt om kostnadsreduceringarna kan bli så pass 

omfattande att målet om sänkt avvikelse mot standardkostnad nås, när samtidigt 

kostnader för äldreboende ökar. 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag som ej avrapporterats  

 Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konse-

kvenser av en eventuell fortsatt utbyggnad av det heltidsprojekt som initi-

erats i Harads. Uppdraget återrapporteras senast i april 2012. I strategisk 

plan 2013-2015 förlängdes avrapporteringstiden till september 2012.    

Arbetet pågår och beräknas klart hösten 2013. 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

 Socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvalt-

ningen ta fram en projektbeskrivning för en konsekvensanalys utifrån 

demografiska förändringar till och med 2030.  Uppdragsbeskrivningen 

ska presenteras senast februari 2014.  

Uppdrag från nämnden 

Nya uppdrag 

 

 Förvaltningen har i uppdrag att inventera behovet av grundbemanning i 

form av tillsvidareanställning i den hemtjänst som kommunen utför. Nöd-

vändiga tillsvidareanställningar ska vara heltider. 
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 Skapa en modell för mer brukarstyrd personal- och aktivitetsplanering 

inom äldreboendena i syfte att tillgodose individuella behov och önskemål 

vad gäller till exempel tider för mat och omvårdnad samt sociala aktiviteter 

 

Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 128 986 118 967 117 001 119 394 122 357

Kostnader 751 408 774 344 747 663 755 186 762 536

Nettokostnader 622 421 655 377 630 662 635 791 640 179

Tilldelad ram 605 320 635 117 630 662 635 791 640 179

Resultat -17 101 -20 260 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Socialnämnd 1 253 1 145 1 147 1 180 1 221

Arbetsmarknadsåtgärder 1 793 0 0 0 0

Övergripande verksamhet 34 073 35 871 34 639 33 679 36 753

Konto löneuppräkning -6 927 -12 259 -27 380

Äldreboende 168 075 169 022 170 947 176 171 182 106

Hälso- och sjukvård 25 781 41 802 43 135 44 351 45 852

Äldreomsorg ord bo exkl hemtjänst 14 404 16 120 13 585 13 969 14 446

Hemtjänst, kommunen 73 544 73 501 63 569 63 523 63 618

Hemtjänst, externa utförare 39 877 47 841 47 867 47 867 47 867

LSS-verksamhet 168 042 173 149 167 328 169 879 175 782

Individ- och familjeomsorg 75 409 69 290 69 446 70 955 72 757

Summa exkl försörjstöd & bostadsanp 602 251 627 741 604 734 609 313 613 021

Bostadsanpassning 0 7 669 6 209 6 344 6 511

Försörjningsstöd 20 170 19 967 19 720 20 134 20 647

Summa 20 170 27 636 25 929 26 478 27 158

Totalt 622 421 655 377 630 662 635 791 640 179

Budget/plan
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Planerade förändringar 

Kommunfullmäktige har 2013-11-18 beslutat att socialnämnden ska få utökning 

av budgetram med 10 700 tkr varav 1 700 tkr är återtagande av generellt spar-

krav samt 9 000 tkr är riktade medel avsedda för kvalitetssatsning inom äldrebo-

enden. Dessa medel tillförs socialnämnden som tilläggsbudget 2014. 

Socialnämnden kommer även att få tilläggsbudget utifrån att kommunen får rik-

tade statsbidrag ( höstens budgetpropositionen) som ska nyttjas för sysselsätt-

ningsbefrämjande åtgärder för personer med försörjningsstöd, 911 tkr 2014 och 

605 tkr för  2015 och 577 tkr för 2016-2017.  

Budgetmedel för lönerevision är från och med 2014 budgeterade centralt, under 

kommunstyrelsen. För nämnden upprättas ett konto med negativt saldo motsva-

rande det totala belopp budget som fördelats ut på alla enheter i förvaltningen.  

Efter avslutad lönerevision så fördelas lönepott ut till förvaltningen, och kontot 

med negativt saldo nollställs. 

Placeringskostnaderna har under 2013 minskat jämfört med åren 2011-2012. 

Budgetjustering görs utifrån att placeringskostnaderna har minskat 2013 jämfört 

med åren 2011-2012. Under 2014 så avsätts budget för verksamheten Forsen 

som under några år varit försöksverksamhet i syfte att förebygga institutionsvård 

samt underlätta utslussning efter institutionsvård. 

Budget för boendestöd minskas. Med minskad ram följer uppdrag att se över 

målgrupper och riktlinjer för boendestöd. Vissa av brukarna kan komma att få 

hemtjänstinsatser istället för boendestöd. För att parera detta har viss volymök-

ning för hemtjänst budgeterats.  

Budgetjustering görs för Tallboda på grund av förändrade hyror. Vad gäller 

gruppboenden i övrigt så har socialnämnden 2012 beslutat om avveckling av 

Norrskenet. Idag finns fler platser än boende vid Norrskenet. Verksamheten bud-

geteras inte. Avveckling ska dock ske i den takt som boende kan erbjudas annan 

lämplig bostad.  Det innebär att avvecklingskostnader kan komma att uppstå om 

det inte bedöms möjligt att omfördela resurser inom LSS-verksamheten.  

Kostnader för semestervikarier ska minskas genom förbättrad bemanningsplane-

ring under sommarmånaderna. 

Budget för personlig assistans har utökats något och omfördelning av budget 

inom verksamheten har gjorts. Budget har minskats för ledsagning, avlösning, 

kontaktpersoner och kontaktfamilj för att öka budget för LASS-ärenden ( kom-

munen svarar för kostnaden för 20 första timmarna per månad). Budget saknas 

för eventuella nya ärenden. 
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Budgeten för externt utförd hemtjänst utgår från den fastställda ersättningsnivån 

som blir densamma för 2014 som för 2013, 369 kr per timme till externa utförare 

och 361 kr till hemtjänst som utförs i egen regi. Volymen timmar som budgete-

rats baseras på genomsnittet utförda timmar under hösten 2013. Budgetrad årsvo-

lym extern hemtjänst uppgår till 134 400 utförda timmar per år. Därutöver bud-

geteras för en eventuell volymökning med 3 600 timmar. 

Budget för hemtjänst utförd av kommunen har minskats något, det är kopplat till 

volymen timmar. Budgeten baseras på ett timpris om 361 kr/timme vilket är den 

fastställda ersättningsnivån för 2014. Budgeten baseras på att volymen timmar 

uppgår till 174 000 utförda timmar per år. Därutöver budgeteras för en eventuell 

volymökning med 3 600 timmar. 

Någon uppräkning av budget 2015-2016, som för övriga verksamheter, är inte 

gjord för hemtjänsten. Budgeten för dessa år kommer att revideras inför 2015 

beroende på volymutveckling och den ersättningsnivå som beslutas.  

Från och med januari 2013 har lagstiftningen inom barn- och ungdomsvård 

skärpts till stärkt skydd för barn och unga. Det innebär bland tätare uppföljningar 

av placerade barn och unga, ökat krav på och ansvar för utbildning av familje-

hem och jourhem. För att leva upp till lagens krav och intentioner förstärks hand-

läggarsidan inom barn – och ungdomsvård. 

 

Krav på uppföljning och snabbare ombedömning av biståndsbeslut har under 

2013 medfört att biståndsenheten har behövt extra resurser för att klara uppdra-

get. Den bemanningen permanentas i och med att budgeten utökas från och med 

2014. Behovet av bemanning bedöms kvarstå. Den nya föreskriften om ansvaret 

för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOFS 

2012:12) som träder i kraft 1 januari 2015 innebär också förändring av hand-

läggning. Den som bor särskilt boende ska då beviljas hemtjänstinsatser i sitt 

särskilda boende, insatser som över tid ska omprövas med visst intervall eller vid 

behov. 

En större omorganisation genomförs. Hälso- och sjukvårdsenhetens görs om till 

ny organisation för hemvård. Under hemvård finns då delverksamheterna; reha-

bilitering, hemsjukvård, två enheter för sjuksköterskor vid äldreboende samt 

hemtjänstgrupper.  Tre enhetschefstjänster för hälso- och sjukvården samt en 

tjänst som processamordnare på korttidsboendet inrättas. Detta möjliggörs dels 

genom utökad budget, dels genom omfördelning av budget då verksamhetschef 

för hemtjänst avvecklas i och med den nya organisationen. 

Budget för Björkbacka utökas för att möjliggöra vaken natt samt förstärkning 

dagtid med anledning arbetsmiljöskäl.Ombyggnation av socialförvaltningens 

lokaler görs med anledning av föreläggande från Arbetsmiljöverket. Utökad hyra 
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ska finansieras inom befintlig budgetram. Budgetjustering görs utifrån beräknad 

hyreshöjning. 

 

Verksamhetsförändringar

2014 2015 2016

Minskad budget

HVB Ungdom, minskad budget -6 588 -6 588 -6 588

HVB, Vuxna minskad budget -362 -362 -362

Boendstöd, nya riktlinjer justering budget -3 000 -4 000 -4 000

Minskad budget hemtjänst utförd av kommunen -678 -678 -678

Minskad budget, IFO övrigt, ej spec sparåtgärd -210 -210 -210

Minskad budget, LSS, ej spec sparåtgärd -1 204 -1 904 -1 904

Tallboda -300 -300 -300

Semesterperiod juni-aug, besparing ej fördelad -1 500 -1 500 -1 500

Övriga budgetjusteringar -312 0 0

-14 154 -15 542 -15 542

Som ska finansiera

Utökad budget personlig assistans 1 700 1 700 1 700

Utökad budget hemtjänst, externt utförd 6 254 6 254 6 254

Utökad budget IFO 2,0 handläggare barn och unga 1 100 1 100 1 100

Extra ordinära händelser (gamla Forsen) 700 0 0

Utökad budget Hälso- och sjukvårdsenheten 1 500 1 500 1 500

Utökning 2,0 åa biståndshandläggare 1 000 1 000 1 000

Utökad budget ny lokalhyra 1 400 2 100 2 100

Natt Björkbacka 500 0 0

Ej fördelat 1 888 1 888

Summa 14 154 15 542 15 542

Budget/plan

 

Utöver omfördelning av budget mellan verksamheter så har 1 700 tkr fördelats ut 

på verksamheternas budget, och en post som är ofördelat sparåtagande bokats 

upp på övergripande verksamhet. I och med kommunfullmäktiges beslut om 

återtagande av det generella sparåtagandet, nollställs detta.  Återtagandet innebär 

således inte att det finns 1 700 tkr extra att fördela ut på verksamheterna 2014 -

2016 då det redan är genomfört.
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 4 317 6 483 10 000 5 800 6 250

Nettoinvesteringar 4 317 6 483 10 000 5 800 6 250

Specifikation per område

Ombyggnation kök äldreboenden 1 822 1 750 1 490 2 000 1 250

Ombyggnation Gammeläng 223 0 0 0 0

Verksamhetssystem Treserva 450 0 0 0 0

Dörrlås äldreboende 1 538 300 0 0 0

Sängar äldrebooende 0 1 000 1 080 0 1 000

Underhåll lokaler äldreboende 0 1 000 1 560 2 800 3 000

Trygghetslarm äldreboende 0 0 5 670 0 0

Läkemedelsskåp äldreboende 0 600 0 0 0

Teknisk system hemtjänst 0 1 300 0 0 0

Inventarier ESA/tvätt 284 533 0 0 0

Inventarier IFO ny organisation 0 0 0 0 0

Övrigt/utbytesinvesteringar 0 0 200 1 000 1 000

Summa (tkr) 4 317 6 483 10 000 5 800 6 250

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

Den största investeringen under perioden avser trygghetslarm inom särskilda 

boenden.  I övrigt så omfattar investeringsplanen renovering av kök vid äldrebo-

enden, underhåll av lokaler, byte av sängar samt andra utbytesinvesteringar.   
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare i kommunal service kan av kom-

munen 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 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 
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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 

 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  

 

Vid daglig verksamhet erbjuds 

 Arbete utifrån 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 
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 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 önskemå  

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 al-

koholförebyggande 

 

Till dig som stödjer anhöriga/närstående erbjuds  

 

 Dagverksamhet 

 Dagcentral 

 Anhörigcafé 

 Avlastning  

 Trygghetslarm 

 Stöd via anhörigkonsulent       
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


