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Budgetprocessen 

 

Socialnämnden fördelar mål, uppdrag och budget. Verksamheterna tar fram en utvecklingsplan som 

baseras på aktivitetssatta mål, uppdrag och beskriver budgetförutsättningar. Verksamhet och styrning 

ska baseras på och genomsyras av en tillitsbaserad dialogkultur. Detta gäller relationen mellan politik 

och förvaltning, men även i relation förvaltning och invånare. 

 

Den kommunövergripande resursfördelningen till socialnämnden sker främst utifrån ändrade behov till 

följd av demografi och förändringar av löner och priser. Årligen sker en prövning av 

volymökningar/minskningar till följd av ändrade behov, nya och förändrade lagar och regler, m.m. 

Jämförelser med riksgenomsnitt och andra kommuner utgör också ett viktigt underlag i den årliga 

budgetprocessen. 

 

Resursfördelningen från kommunfullmäktige kan också innehålla krav på rationaliseringar och 

omfördelningar för olika nämnder och verksamhetsområden. En annan viktig grundprincip i 

kommunens resursfördelning är att nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tid. Därför ska 

nämnderna ta med sig sin eventuella avvikelse från årets driftbudget till nästkommande år. 

Överföringsbelopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunens 

årsredovisning. 

 

Socialnämnden tilldelas årligen av kommunfullmäktige en drift- och investeringsbudget. Driftbudgeten 

tilldelas som nettoanslag – ett för nämnden (politikers arvoden, m.m.) och ett för socialkontoret (hela 

socialnämndens verksamhetsområde).  Socialnämnden tilldelas vanligtvis också en rambudget för 

investeringar. 

 

Starten på budgetprocessen var framtidsdagen i februari 2021. För nämndernas del startade 

budgetprocessen med att ta fram en uppdragsplan som överlämnades till budgetberedningen i april 

2021. 

 

Nuläge 

I delrapporten per oktober redovisas följande. 

 

Avvikelse, mnkr Årsprognos 2021 

Nämnd 0,2 
Förvaltningsstab och centrala medel 21,8 
Individ- och familjeomsorg -30,0 

Stöd och service 11,0 

Vård och omsorg 14,8 

Covid-19 -37,8 

Summa -20,0 

 
Kostnaden för Covid-19 kan komma att täckas i kommunens bokslut.  
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Budgetförutsättningar 2022 

Förvaltningsstaben inkl EKU och PUE 

Avdelningarna har 4,8 % av den totala budgeten. Verksamheten består av ledning, IT-förvaltning och 

utveckling, personalavdelning, färdtjänst, ekonomi, juridik, MAS, nämndssekreterare, säkerhet/larm, 

bemanning, schema, avgifter, Lex Sarah-Maria. 

 

Individ- och familjeomsorgen 

Avdelning har 11,9 % av den totala budgeten. Verksamheten består av administration, HVB, 

familjehem, öppna insatser, öppenvården vuxna, barn och unga, Solkraft, ekonomiskt bistånd, 

familjerätt, familjerådgivning, flyktingmottagning, boende ensamkommande barn. 

 

Stöd och service 
Avdelningen har 29,1 % av den totala budgeten. Verksamheten består av verksamhetsstöd, 

beslutsenhet, personlig assistans, boende, daglig verksamhet, korttidsboende, socialpsykiatri. 

 
Vård och omsorg 
Avdelningen har 54,2 % av den totala budgeten. Verksamheten består av hemtjänst, särskilt boende, 

hälso- och sjukvård, beslutsenhet, utvecklingsenhet, öppen verksamhet. 

 

Utvecklingsambitioner 

Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar varje dag för att göra skillnad för kommunens invånare i 

uppdraget som rör både förebyggande insatser, stöd och skydd till de mest utsatta. För att lyckas med 

uppdraget utgår IFO från kommunens etiska principer och en kultur som bygger på dialog. En 

tillitsbaserade styrning och ledning ger förutsättningar för att ta ansvar och utveckla verksamheten. 

Genom digitalisering kan avdelningen underlätta och förenkla för invånare och medarbetare. Det är 

viktigt för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen inför framtiden. I nära samverkan med 

de vi möter och dess behov, utvecklas verksamheten för att göra det bättre varje dag för Skellefteå 

kommuns invånare.  

IFO:s stora utmaningar inför 2022 handlar om en ökning av antalet anmälningar, insatser och 

kostnader för HVB, familjehem samt boende och sysselsättning för utsatta. 

IFO arbetar även med olika projekt med målet att förebygga och utveckla stöd och insatser för att 

möta nya behov. Under 2022 är IFO projektägare för Ett Skellefteå fritt från våld som är ett 

förvaltningsövergripande förebyggande projekt för att förebygga våld på alla nivåer (via UPH medel).  

Inom vuxensidan ingår IFO i ett projekt tillsammans med regionen gällande samordnat stöd till 

individer som ingår i LARO behandling, men har svårigheter att upprätthålla kontakten och 

behandlingen utan dagligt stöd (via länsgemensamma UPH medel).  

IFO ingår även i ett ESF-projektet via Samordningsförbudet, Ung Resurs som riktar sig till ungdomar 16-

24 år som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet syftar till att öka deltagarnas 

anställningsbarhet eller föra dem närmare arbetsmarknaden samt att identifiera behov av strukturella 

förändringar i samverkan inom och mellan myndigheter. 
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Stöd och service 
Avdelningens faktiska resurser har minskat under de senaste åren. Detta syns tydligt i de senaste årens 

statistik med en stadig minskning av antalet medarbetare parallellt med en stadig ökning av antalet 

brukare. Trots detta har en ambitionsnivå om ökad eller bibehållen kvalitet varit möjlig att förverkliga 

genom ett verksamhets- och brukarnära utvecklingsarbete. Brukare och personal har testat digitala 

hjälpmedel som exempelvis aktivitetsarmband, robotdammsugare, digitala terapikatter, VR-teknik 

(virtual reality) samt ipads utrustade med appar för tydliggörande kommunikation och struktur. Den 

självständiggörande Todej-appen har tagits fram med en extern samarbetspartner och används i 

nuläget av 43 brukare inom socialpsykiatrin som ett komplement till stödet av personal.  

 

För att främja ett förebyggande arbete har en träningslägenhet byggts upp inom barn- och 

ungdomsverksamheten. Där kan privatpersoner och verksamheter testa olika slags stöd med hjälp av 

teknik, och i en trygg miljö prova på olika former av självständigt boende redan innan vuxenlivet. 

Mötesplatsen Castor har blivit en viktig del för socialpsykiatrin i att möta upp olika behov av social 

samvaro samt att vara ett lågtröskelalternativ som en väg fram till sysselsättning. Utbudet av olika 

slags stöd på natten i service- och gruppbostäder har ökat i och med införandet av ett natteam, vilket 

kan självständiggöra individer ytterligare. En lika viktig faktor är att detta också möjliggjort att 

personer med stöd i ordinärt boende numera har tillgång till stöd dygnet runt, vilket gör att ordinärt 

boende blivit ett alternativ för fler personer än tidigare. 

 

 Avdelningens beslutsenhet har genom uppföljningar av beslut som varit en viktig del i att en rörelse 

bland brukare skett där fler personer vågar och vill förändra sitt stöd, ofta till ett mindre omfattande 

alternativ. Inom daglig verksamhet har några få personer varje år gått vidare till ett förvärvsarbete, 

något som är väldigt sällan förekommande i andra kommuner. Personlig assistans har genom nära 

samarbeten med avdelningen för vård- och omsorg kunnat köpa tjänster vid kortare punktinsatser, 

vilket framförallt i ytterområden minskat förvaltningens totala kostnader jämfört med tidigare. Inom 

socialpsykiatrin har ett nytt slags stödteam startat upp som jobbar mot endast ett fåtal brukare. Det är 

ett arbetssätt som för vissa personer gett betydligt bättre levnadsvillkor än särskilt boende, och som 

även är betydligt mer kostnadseffektivt. Genom en satsning på den nya yrkesrollen stödpedagog 

kommer kompetensen fortsätta höjas under de närmaste åren och kvalitén förväntas öka i samtliga 

verksamheter. 

 

Vård och omsorg 
Vård- och omsorgs tre viktiga områden till att kunna möta de behov som finns och vara där vi behövs 

som bäst i framtiden är teknik, utbildning och kultur som bygger på dialog. Det är med teknik och 

utbildning vi kan genomföra de förbättringar vi vill och måste göra och bli lite bättre varje dag. Och det 

är genom dialog vi kan samskapa tillsammans och skapa arbetsglädje. 

 
Kompetens och ständigt lärande som mindset 
Parallellt med uppbyggnaden av Vård- och omsorgs nya lärmiljö Lärcentra introducerades också 

begreppet lärboxar. Lärboxar bygger på tanken om korta utbildningsdelar i form av fysiska eller digitala 

utbildningstillfällen. Nya lärboxar med relevanta ämnen utvecklas allt eftersom och de går att boka, 

låna hem, kombinera och använda utifrån behov. Verksamheter och arbetsplatser sätter själva ihop 

den utbildning som ger det stöd som behövs för att nå de resultat de vill uppnå. 
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Med kompetensförsörjning och kvalitet i fokus har introduktionsutbildningar genomförts för nya 

medarbetare och chef. Resultaten visar även på ökad attraktivitet för arbete inom vård, omsorg och 

stöd. Introduktionsutbildningar fortsätter att vara en prioriterad del och ger kunskap, trygghet och 

möjlighet för individen att leva sitt bästa liv. 

 
Leva livet med teknikens möjlighet 
I Skellefteå utvecklas vård, omsorg och stöd med riktningen digitalt först och med individer som Anna, 

Simon, Helga, Ragnar, Kim och Robin i fokus. Med inspirerande berättelser vill vi som modellkommun 

göra livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare och livsresan för många olika invånare i 

samhället mer meningsfull och självständig.  

 

Exempel på det fortsatta införandet av teknikens möjlighet är även läkemedelsgivare och Appva 

läkemedelssignering, som ytterligare har stärkt patientsäkerheten. I juli delade vi ut 2399 doser via 

läkemedelsgivare till en följsamhet av 99,5 procent. Tack vare arbetssättet kring Appva utför vi 89 

procent av insatserna i tid. Via Digital närvaro kalibrerar sig både Hemtjänst och Vård- och 

omsorgsboende till ny teknik som öppnar för nya möjligheter kring larm, AI och trygghetskameror. 

 

Kultur som bygger på dialog 
På samma sätt är också det mindset vi etablerat: vårt coachande och samskapande förhållningssätt är 

något vi fortsätter att jobba med. Det är viktigt att vi möjliggör för chefer, ledare och medledare att 

fortsätta utvecklas tillsammans genom mötesplatser, coaching och självreflektion. Därför är det en 

självklarhet att vi i arbetet för att Anna ska kunna leva ett rikt liv hela livet fortsätter fokusera på 

samskapande. Samskapande genom att arbeta för ett Socialkontor, en kommun och gemensamma 

processer med Regionen för en God och nära vård. 

 

VoO:s mål är att skapa tillit och förutsättningar för verksamheterna att lyckas och vi känner hopp inför 

framtiden! 

 

 

Budget 2022 

Socialnämndens budget 2022 utgår ifrån Kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 och plan 2023–

2026 där socialnämnden erhåller en ramökning för 2022 motsvarande 52,9 mnkr. Det finns även ett 

utökat driftutrymme till följd av ökade särskilda statsbidrag med 14,2 mnkr som tillfaller vård och 

omsorg och sänkt arbetsgivaravgift med 5,3 mnkr för alla avdelningar. Budget fördelas för att stärka 

avdelningarnas förutsättningar att klara budget. 

 

 Budgetökning 

2022, tkr 

Förvaltningsstab och centrala medel 13 458 
Individ- och familjeomsorg 27 270 

Stöd och service 9 217 

Vård och omsorg 2 955 

Summa 52 900 
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Investeringsbudgeten för 2022 är fastställd till 5 000 tkr. Investeringsmedlen fördelas under året 

utifrån avdelningarnas önskemål. Investeringsbudget används vanligtvis till inventarier i vård och 

omsorgsboenden, larm, taklyftar mm. 

Effektiviseringar/besparingar 

Fullständiga beskrivningar finns i avdelningarnas ekonomiska planer. 

 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Fortsatt anpassning av verksamheten riktat mot 
ensamkommande barn 8 000 Tkr 
Avsluta BISA-verksamheten 1 000 
Arbetslinjen inom enheterna försörjningsstöd och Solkraft 8 000  
Tjänster återbesätts inte 2 000 
Övriga kostnadseffektivisering 2 200 
__________________________________________________________________ 
Summa effektivisering IFO   21 200 Tkr  
 
Stöd och service 
 
Utökat teamstöd natt i service- och gruppbostad 3 000  Tkr 
Nya arbetssätt digitalt först 10 000    
__________________________________________________________________ 
Summa effektivisering stöd och service   13 000 Tkr  
   
 
Vård och omsorg 
 

Förbättrade och förebyggande arbetssätt bl.a. med trygghets-  

skapande teknik i hemtjänst 14 700  

Förbättrade och förebyggande arbetssätt bl.a. med trygghets-  

skapande teknik i vård- o omsorgsboende 12 500 

Förbättrade och förebyggande arbetssätt bl.a. med trygghets-  

skapande teknik i hälso- och sjukvård 1 000 

Effektivt nattarbete med teknikens möjlighet 1 400 

Flexibla lösningar för att ta hem från sjukhus i tid 2 000 

Projekt och verksamhetsutveckling 1 100 
__________________________________________________________________ 
Summa effektiviseringar VoO 32 700 TKR  
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Ekonomisk plan för Individ- och familjeomsorgen 
som syftar till en budget i balans 2022 

Bakgrund  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar varje dag för att göra skillnad för kommunens invånare i 

uppdraget som rör både förebyggande insatser, stöd och skydd till de mest utsatta. För att lyckas med 

uppdraget utgår IFO från kommunens etiska principer och en kultur som bygger på dialog. En 

tillitsbaserade styrning och ledning ger förutsättningar för att ta ansvar och utveckla verksamheten. 

Genom digitalisering kan avdelningen underlätta och förenkla för invånare och medarbetare. Det är 

viktigt för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen inför framtiden. I nära samverkan med 

de vi möter och dess behov, utvecklas verksamheten för att göra det bättre varje dag för Skellefteå 

kommuns invånare.  

IFO:s stora utmaningar inför 2022 handlar om en ökning av antalet anmälningar, insatser och 

kostnader för HVB, familjehem samt boende och sysselsättning för utsatta. 

Antalet anmälningar om barn som far illa fortsätter att öka och allt fler utredningar leder vidare till 

insats inom öppenvården. Antalet anmälningar har ökat med totalt 20% på två år och antalet insatser 

till Familjegården har ökat med 33% på två år. Familjegården och Klara arbetar intensivt för att 

verkställa insatser inom ramen för tre månader. Här har övriga enheter stöttat upp och tagit ärenden 

för att lyckas med uppdraget. Detta arbete måste vara högt prioriterat då risken annars finns att 

bekymren i familjen ökar och kan komma att leda till placeringar.  

Familjehemsplaceringar är en av avdelningens viktigaste insatser där vi behöver säkerställa att barn 

som ska placeras utanför det egna hemmet får tillgång till insatsen och fortsätter utvecklas under 

trygga och goda förhållanden. Här är den stora utmaningen att rekrytera nya familjehem, och här 

pågår ett ständigt arbete med att hitta nya vägar för rekrytering tillsammans med 

Informationsenheten. IFO har även som mål att öka antalet Familjerådslag och nätverksträffar. Det ger 

familjen möjlighet att hitta egna lösningar som är hållbara över tid. Inom det egna nätverket kan det 

även finnas lösningar inför behov av framtida placering. 

Inom vuxensidan ökar antalet anmälningar och behov av ett samordnat stöd från boende, behandling, 

försörjning och sysselsättning. Anmälningarna har ökat med 24% på två år, senaste året med 38%. 

Boendesituationen blir alltmer ansträngd och det blir allt svårare att få och behålla en bostad. IFO:s 

arbete med utsatta grupper tenderar att öka och även utanförskapet i samhället ökar. Beläggningen på 

härbärget och Torpvägens stödboende är konstant hög.  

En genomgående målsättning på avdelningen är sedan lång tid tillbaka att erbjuda förebyggande och 

kostnadseffektiva insatser tidigt och på hemmaplan. Ökade behov analyseras och verksamheten 

utvecklas för att på bästa sätt matcha de behov som uppstår. Genom att samskapa och samnyttja 

kompetens och resurser klarar vi av uppdraget.   

Avdelningens har de senaste åren gjort flera insatser för att invånare med försörjningsstöd ska komma 

vidare till sysselsättning och egen försörjning. Under 2017–2020 ökade kostnaderna med 10% till att 

nu under 2021 har kostnaderna sänkts med 13% under årets 9 första månader. Detta är till stor del 
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kopplat till avdelningens projekt med extratjänster där 130 individer får sysselsättning och högre 

ersättning.  

Trots ovanstående ligger IFO högre på kostnaderna för försörjningsstöd i jämförelse med andra 

kommuner. Det behöver IFO undersöka vidare. Det är dock känt att kostnaderna i samhället har ökat 

och att de som ansöker om försörjningsstöd har stora behov och behöver insatser från flera 

myndigheter för att komma vidare. De nysvenskar som kommunen tar emot som kvotflyktingar har i 

större utsträckning än tidigare trauma och funktionsnedsättning.  

Arbetet med digital e-ansökan fortsätter att öka och ligger nu på 49%. Det skapar mer tid för dem med 

ökat behov. Misam (myndigheter i samverkan, tidigare Mysam) och NAFS (Närsjukvården, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten) arbetar med dem med långvarigt 

försörjningsstöd och effektiviserar rehabiliteringsplanen för individer som har behov av ett samordnat 

stöd. Flyktinghandläggare och BISA (Boende, integration, samverkan, aktivitet) stödjer våra nyanlända 

vid bosättning och med målet om självförsörjning. 

För att verkligen nå målet med sysselsättning och självförsörjning är avdelningen beroende av en 

kraftsamling av samverkan via AME (arbetsmarknadsenheten), AF (arbetsförmedlingen), FK 

(Försäkringskassan), Region, Samordningsförbudet och näringslivet.  

Avdelningen fortsätter anpassa kostnaderna till de intäkter som genereras när det gäller 

ensamkommande barn. Enheten består av Klockarhöjdens grupphem, Tellus stödboende och 18+ 

öppenvård. Enheten har efterfrågat ensamkommande kvotflyktingar men det har inte gett resultat. 

Utifrån en fortsatt minskad inströmning behöver enheten återkommande se över verksamheten så att 

ersättningen täcker verksamhetens kostnader. 

Migrationsverket planerar att ha kvar platser för asylsökande i kommunen, ca 700 st. Detta innebär 

även fortsättningsvis att avdelningen drabbas av stora kostnader som inte kompenseras. Trycket på 

avdelningens handläggning av dessa ärenden är fortsatt hög och avdelningen erhåller i princip ingen 

ersättning för detta arbete. Förutom handläggningen i dessa ärenden erhåller avdelningen heller inte 

medel för de insatser som krävs, ex insatser från Familjegården eller andra insatser från avdelningen. 

Projekt 

IFO arbetar även med olika projekt med målet att förebygga och utveckla stöd och insatser för att 

möta nya behov. Under 2022 är IFO projektägare för Ett Skellefteå fritt från våld som är ett 

förvaltningsövergripande förebyggande projekt för att förebygga våld på alla nivåer (via UPH medel).  

Inom vuxensidan ingår IFO i ett projekt tillsammans med regionen gällande samordnat stöd till 

individer som ingår i LARO behandling, men har svårigheter att upprätthålla kontakten och 

behandlingen utan dagligt stöd (via länsgemensamma UPH medel).  

IFO ingår även i ett ESF-projektet via Samordningsförbudet, Ung Resurs som riktar sig till ungdomar 16-

24 år som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet syftar till att öka deltagarnas 

anställningsbarhet eller föra dem närmare arbetsmarknaden samt att identifiera behov av strukturella 

förändringar i samverkan inom och mellan myndigheter. 
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Sammanfattningsvis är den stora utmaningen för individ- och familjeomsorgen ett ökat tryck på 

ingången, insatser och kostnader för placeringar i familjehem, HVB samt ökade utmaningar kring 

försörjningsstöd och bostäder. Avdelningen har haft en ökad ingång på anmälningar och med den 

expansion som Skellefteå befinner sig kommer behoven snarare att öka än att minska. Detta 

sammanfaller vid samma tidpunkt där IFO:s budgetöverskott från en effektiv hantering av statsmedel 

avseende flyktingmottagande är borta. Ökade kostnader och endast budgettillskott för löne- och 

prisökningar de senaste 10 åren ger ett stort tryck på effektiviseringar för avdelningen för att nå 

budget i balans 2022.  

Omvärldsanalys  
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Skellefteå bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet och 

arbetar aktivt för att fortsätta effektivisera och hitta lösningar för att stäva efter budget i balans. IFO 

har jämfört sina kostnader med andra kommuner när det gäller 4 stora kostnadsposter. Det är 

institutionsvård för vuxna, HVB-vård för barn och unga, familjehem för barn och unga samt 

ekonomiskt bistånd. Jämförelsevis med Luleå, Piteå och Umeå så bedriver Skellefteå kommun en 

förhållandevis billig Individ- och familjeomsorg.  

För att få en så bra jämförelse som möjligt har kostnaderna satts till varje invånare, så att alla 4 

kommuner har exakt samma invånartal som Skellefteå i uträkningen. När det gäller institutionsvård för 

vuxna så ligger Umeå närmast Skellefteås utgift. Umeå har 11,8 Mnkr mer i kostnader, Piteå kommun 

har 18,2 Mnkr mer och Luleå kommun 29,7 Mnkr mer1. Detta visar på att IFO har arbetat hårt för att 

undvika placeringar och lösa stödet via intensiva öppenvårdsinsatser.  

Totalt för de 4 utvalda kostnadsposterna har Luleå kommun 14,3 Mnkr mer i kostnader än Skellefteå. 

Piteå har 31,6 Mnkr mer och Umeå har 74,3 Mnkr mer2. En anledning till att IFO i Skellefteå ligger 

bättre till är att vi har en bra öppenvård som drivs i egen regi, för både barn, unga och vuxna. Vi 

undviker att köpa tjänster av privata aktörer i den mån som det går. En lättillgänglig och förebyggande 

öppenvård som arbetar effektivt i individärenden gör även att färre placeringar behöver göras, både 

vad gäller barn, unga och vuxna.  

Utvecklingen inom IFO 

En kartläggning från Socialstyrelsen visar att anmälningar till Individ- och familjeomsorgen nationellt 

har mer än dubblerats. År 2012 inkom ca 130 000 anmälningar nationellt och 2018 inkom 331 000.   

Skellefteå är inget undantag när det gäller denna utveckling. Inom IFO i Skellefteå är ökningen på 

inkomna anmälningar från 2012 till 2018 90%. År 2010 inkom 1736 anmälningar till IFO i Skellefteå. År 

2020 var den siffran 4290 anmälningar vilket visar på en ökning på totalt 147% under dessa 10 år. IFO 

har ändå lyckats att effektivisera och hitta arbetssätt att lösa utmaningar även om ärendemängden 

ökat genom åren.  

Kvalitetsarbete inom IFO 

IFO i Skellefteå kom på första plats tillsammans med Karlstad för hela riket när det gäller erfarna barn 

                                                 
1 Detta presenterat i kronor per invånare blir det 166 kr/invånare mer för Umeå, 250 kr/invånare mer för Piteå 
och 408 kr/invånare mer för Luleå. 
2 Detta presenterat i kronor per invånare blir det 196 kr/invånare mer för Luleå, 434 kr/invånare mer för Piteå 
och 1019 kr/invånare mer för Umeå. 
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och ungdomsutredare. Socialsekreterare med minst 3 års erfarenhet av barn- och 

ungdomsutredningar ligger på 90% i Skellefteå. Rikssnittet ligger på 64%. Medelvärdet för dem som 

arbetar som barn- och ungdomsutredare inom individ- och familjeomsorgen är 6,9 år i anställningstid. 

IFO arbetar aktivt gentemot socialnämndens mål och indikatorer. Majoriteten av målen är uppfyllda. 

Skellefteå har även fått förlängning i uppdraget att vara Barnrättskommun. IFO har en aktiv del i det 

arbetet.  

Ekonomiskt läge inför nästa år 
Kravet på besparing för IFO är 42,9 Mnkr vilket på IFO omräknat till årsarbetare skulle innebära att 

80 tjänster av totalt ca 230 skulle försvinna, vilket skulle medföra mycket omfattande 

konsekvenser.  

Förväntat resultat i år 

Budgetavvikelsen beror i huvudsak på Individ- och familjeomsorgens försämrade budget för detta 

verksamhetsår med 14,4 Mnkr, kraftigt försämrade intäkter för flyktingverksamheten samt ökade 

behov av insatser.   

Ser man till de verksamheter där avdelningen fokuserat sina åtgärder för att förbättra resultatet 

kan man notera att den förväntade effekten av satsningen på extra tjänster inom Solkraft har fått 

den förväntade effekten på försörjningsstödet. Den s.k. Coronaeffekten har gjort att antalet som 

har behov av försörjningsstöd har ökat och därmed kostnaderna. 

Verksamheten HVB visar på ett underskott på ca 5,0 Mnkr trots stora fortsatta satsningar på 

hemmaplanslösningar. Den största delen ligger inom HVB vuxna (4,0 Mnkr) och beror i mångt och 

mycket på den s.k. Coronaeffekten. Verksamheten Familjehem visar på ett underskott på ca 2 

Mnkr. Detta beror på att verksamheten behövt köpa in konsulentstödda lösningar vilket är betydligt 

dyrare.  

När det gäller det totala förväntade underskottet på 42,9 Mnkr beror det på att 

flyktingverksamheten under de senaste 10 åren finansierat alla kostnadsökningar inom 

avdelningen. Fr o m detta verksamhetsår finns inte dessa finansieringsmedel kvar, vilket i 

kombination med den försämrade budgeten ger detta förväntade slutresultat.  

 
 
Åtgärdsplan i år och som ger effekt nästa år 
Extratjänster inom Solkraft kommer att till störta delen fortsätta under 2022. De som kommer 

avsluta sina extratjänster under slutet av verksamhetsåret 2021 kommer att matchas mot andra 

lösningar än försörjningsstöd. Förhoppningen och IFO:s bedömning är att majoriteten av dessa ska 

kunna slussas ut på den öppna arbetsmarknaden. Den ekonomiska effekten är oförändrad men det 

tillkommer inga nya kostnader.  

IFO har avslutat Falmarksgården som var ett HVB för ensamkommande barn samt minskat en chef 

och två tjänster inom övriga verksamheter Tellus och 18+. Det ger en besparing på 3,5 Mnkr för 

verksamhetsåret 2022.  
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Förväntade pris- och löneökningar 

Pris- och löneökningen inom IFO förväntas bli 5,6 Mnkr för verksamhetsåret 2022.   

Nya kostnader och intäkter nästa år 

En fördyrande kostnad kommer att vara kostnader kring bostadsbristen. Kostsamma lösningar 

tvingas fram när det inte finns tillgång till bostäder. Ett exempel är att bosätta de 47 kvotflytningar 

som beräknas komma till kommunen under hösten 2021. En annan fördyrande kostnad är att 

kommunen mest troligt behöver fortsätta anlita konsultstötta familjehem, då bristen på familjehem 

är stor. Dessa fördyrande kostnader i kombination med kraftigt lägre intäkter för 

flyktingverksamheten och öronmärkta pengar via statsbidrag, gör att utmaningen blir allt större att 

klara en budget i balans.  

Förväntat ekonomiskt läge inför 2022 är därför att det saknas 48,5 Mnkr för att klara budget i 

balans. 

Möjlig effektivisering och planerade åtgärder 
Förväntad utökad budget för pris- och löneökningar 

IFO räknar med att kostnadsökningen på 5,6 Mnkr finansieras av en höjd budget inför 2022.  

Fortsatt anpassning av verksamheten riktat mot ensamkommande barn 

Behoven av platser fortsätter att minska och verksamheten måste anpassas. Beräknas ge en 

effektivisering på 8 Mnkr för 2022.  

Avsluta BISA-verksamheten (Boende, integration, samverkan, aktivitet) 

Genom att avsluta BISA-verksamheten uppnås en effektivisering på 1 Mnkr, framför allt när det gäller 

personalkostnad. 

Arbetslinjen inom enheterna Försörjningsstöd och Solkraft 

Intensifierat arbete med att hitta lösningar för individer med försörjningsstöd att få sin försörjning 

främst genom arbete. Den s.k Coronaeffekten förväntas avta kraftigt under verksamhetsår 2022. 

Beräknad effektivisering för detta arbete är 8 Mnkr.  

Ej återbesätta tjänster 

IFO ska vid varje tillfälle som en tjänst blir ledig arbeta för att inte återbesätta den. Beräknad 

effektivisering är 2 Mnkr 2021/2022.  

Övriga kostnadseffektiviseringar 

IFO:s kostnader för kundtjänst har finansierats av IFO själv. SSF:s och VoO:s kostnader för kundtjänst 

finansieras centralt inom Socialkontoret. IFO räknar med att detta även ska gälla IFO från och med 

2022. Detta skulle bli en effektivisering på 0,8 Mnkr.  

Inga föreningsbidrag från IFO:s sida skulle ge en effektivisering på 0,7 Mnkr.  

 

I dagsläget betalar IFO för all tolkverksamhet inom kommunen. IFO planerar att endast budgetera och 

betala för egna kostnader vilket skulle ge en effektivisering på 0,7 Mnkr.  

Övrig åtgärd; Utifrån ovan har IFO inte möjlighet att implementera Föräldrasupporten i ordinarie 

verksamhet. Den måste avslutas. 
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Hur ”hanteras” årets resultat? (överföring av årets +/-) 
Efter presenterad åtgärdsplan, som IFO anser vara rimlig men utmanande, är underskottet för 

verksamhetsåret 2021 fortfarande 42,9 Mnkr. IFO räknar med att detta underskott ska avskrivas vid 

verksamhetsårets slut.  

Inför verksamhetsåret 2022 har IFO presenterat ett kraftfullt åtgärdspaket på ca 27 Mnkr vilket 

motsvarar ca 11 % av IFO:s totala budget. Trots de  tta återstår 21,8 Mnkr att lösa för att få budget i 

balans 2022. Dessa 21,8 Mnkr förväntar IFO att få som utökad budget, annars blir det ett uppdrag som 

får förödande konsekvenser, både för verksamheten i sig men främst för de mest utsatta i samhället. 

Budgetunderskottet på 21,8 Mnkr motsvarar en halvering av alla våra öppenvårdsinsatser för barn, 

unga och vuxna. Det skulle då beröra verksamheter som Familjegården, Klara, Familjestöd, 

Familjecentraler, Oden, Torpvägen, DD-teamet och Nepo-teamet.  

För att klara en framtida finansiering av IFO måste ambitionsnivån sänkas kraftigt om finansiering inte 

tillförs. Då måste IFO få satsa strikt på det som är lagstadgat. Det innebär att härbärge, kollo, 

föreningsbidrag, fler familjecentraler och stora delar av öppenvården måste plockas bort från 

verksamheten. Detta skulle minska kostnaderna under något år men risken är överhängande att dyra 

lösningar i stället måste köpas in. Kan IFO inte arbeta förebyggande utan bara släcka eldar kommer 

budgeten på sikt att påverkas mycket negativt. 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Kommentar 

Förväntad 

effekt 

(helår) 

mnkr 

Förväntad 

effekt år 

2021 mnkr 

Förväntad 

effekt 2022 

mnkr 

När Ansvarig 

 1)         Förväntad 
utökad budget för 
pris- och 
löneökningar 

  5,6 Mnkr  0 Mnkr  5,6 Mnkr  2022   

2)         Fortsatt 
anpassning av 
verksamheten 
riktat mot 
ensamkommande 
barn 
 

En 
flyktingverksam-
het baserat på 
förväntade 
intäkter. 

 8 Mnkr  0 Mnkr  8 Mnkr  2022   

3)        Avsluta BISA-
verksamheten 

   1 Mnkr  0 Mnkr  1 Mnkr  2022   

4)     Arbetslinjen 
inom enheterna 
Försörjningsstöd 
och Solkraft    

Intensifierat 
arbete med att 
hitta lösningar för 
individer med 
försörjningsstöd, 
påbörjas 2021 

 8 Mnkr  0 Mnkr  8 Mnkr  2022   

5)      Ej återbesätta 
tjänster   

Påbörjas 2021  2 Mnkr  0 Mnkr  2 Mnkr  2022   

6) Övriga 
kostnadseffektivise
ringar 

  2,2 Mnkr  0 Mnkr  2,2 Mnkr  2022   
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Totalt    26,8 Mnkr    26,8 Mnkr     

Konsekvensanalys av planerade åtgärder 

Åtgärd 

Konsekvens/Risker 

för brukare och 

verksamhet 

Eventuella 

positiva 

effekter av 

åtgärden 

Påverkan/målkonflikt 

på uppdragsplanen? 

Konsekvens om 

vi inte genomför 

åtgärder 

 1)         Förväntad 
utökad budget för 
pris- och 
löneökningar 

Positiva 
konsekvenser för 
invånare. 

Ett lägre 
besparings-
uppdrag. 

Om inte;  
Påverkan på samtliga 
fokusområden. 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
11 tjänster 

2)         Fortsatt 
anpassning av 
verksamheten riktat 
mot 
ensamkommande 
barn 
 

Unga nyanlända i 
kommunen påverkas 
negativt då 
verksamheten är ett 
stöd för dem. 
Verksamheten får en 
försämrad möjlighet 
att möta behovet.  

IFO kan inte 
identifiera 
några positiva 
åtgärder med 
beslutet 
annat än 
ekonomiskt. 

Fokusområde; 
Förebyggande arbete 
i samverkan med 
andra. 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
16 tjänster 

3)        Avsluta BISA-
verksamheten 

Risk för otrygga 
boendeförhållanden 
och att kostnader för 
bostäder ökar. 

IFO kan inte 
identifiera 
några positiva 
åtgärder med 
beslutet 
annat än 
ekonomiskt. 

Fokusområde;  
Jämlik vård, omsorg 
och stöd. 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
2 tjänster 

4)     Arbetslinjen 
inom enheterna 
Försörjningsstöd 
och Solkraft    

Ökade kostnader på 
försörjningsstöd och 
ingen sysselsättning 
för individerna.  

Egen 
försörjning är 
en stor 
skyddsfaktor 
för 
välmående.  

Fokusområde; 
Sysselsättning och 
försörjning. 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
16 tjänster 

5)      Ej återbesätta 
tjänster   

Arbetet ska fördelas 
på färre tjänster. 
Risk för längre 
handläggningstider i 
och med högre 
arbetsbelastning. 

IFO kan inte 
identifiera 
några positiva 
åtgärder med 
beslutet 
annat än 
ekonomiskt. 

Fokusområde; 
Samtliga. 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
4 tjänster 

6) Övriga kostnads-
effektiviseringar 

Åtgärd för 
kundtjänst och 
tolkverksamhet är 
interna frågor. 
 
Risk för att 
föreningar inte kan 
fortgå med sin 
verksamhet 

IFO kan inte 
identifiera 
några positiva 
åtgärder med 
beslutet 
annat än 
ekonomiskt 

  
 
 
6) Fokusområde; 
Förebyggande arbete 
i samverkan med 
andra. 
 
 

IFO måste 
minska antalet 
anställda med 
4 tjänster 
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Ekonomisk plan för Stöd och service som syftar till 
en budget i balans 2022 

Bakgrund 
 

Det ekonomiska läget har i likhet med utgången av 2020 fortsatt att vara stabilt även under 2021. Den 

främsta anledningen är den omfattande åtgärdsplanen till 2020 som innebar genomförda 

besparingsåtgärder på 25 mnkr. Avdelningen förväntas därmed i utgången av 2021 kunna redovisa ett 

överskott (exklusive merkostnader för Covid-19) för andra året i rad. 

Avdelningens faktiska resurser har minskat under de senaste åren. Detta syns tydligt i de senaste årens 

statistik med en stadig minskning av antalet medarbetare parallellt med en stadig ökning av antalet 

brukare. Trots detta har en ambitionsnivå om ökad eller bibehållen kvalitet varit möjlig att förverkliga 

genom ett verksamhets- och brukarnära utvecklingsarbete. Brukare och personal har testat digitala 

hjälpmedel som exempelvis aktivitetsarmband, robotdammsugare, digitala terapikatter, VR-teknik 

(virtual reality) samt ipads utrustade med appar för tydliggörande kommunikation och struktur. Den 

självständiggörande Todej-appen har tagits fram med en extern samarbetspartner och används i 

nuläget av 43 brukare inom socialpsykiatrin som ett komplement till stödet av personal. För att främja 

ett förebyggande arbete har en träningslägenhet byggts upp inom barn- och ungdomsverksamheten. 

Där kan privatpersoner och verksamheter testa olika slags stöd med hjälp av teknik, och i en trygg 

miljö prova på olika former av självständigt boende redan innan vuxenlivet. Mötesplatsen Castor har 

blivit en viktig del för socialpsykiatrin i att möta upp olika behov av social samvaro samt att vara ett 

lågtröskelalternativ som en väg fram till sysselsättning. Utbudet av olika slags stöd på natten i service- 

och gruppbostäder har ökat i och med införandet av ett natteam, vilket kan självständiggöra individer 

ytterligare. En lika viktig faktor är att detta också möjliggjort att personer med stöd i ordinärt boende 

numera har tillgång till stöd dygnet runt, vilket gör att ordinärt boende blivit ett alternativ för fler 

personer än tidigare. Avdelningens beslutsenhet har genom uppföljningar av beslut som varit en viktig 

del i att en rörelse bland brukare skett där fler personer vågar och vill förändra sitt stöd, ofta till ett 

mindre omfattande alternativ. Inom daglig verksamhet har några få personer varje år gått vidare till ett 

förvärvsarbete, något som är väldigt sällan förekommande i andra kommuner. Personlig assistans har 

genom nära samarbeten med avdelningen för vård- och omsorg kunnat köpa tjänster vid kortare 

punktinsatser, vilket framförallt i ytterområden minskat förvaltningens totala kostnader jämfört med 

tidigare. Inom socialpsykiatrin har ett nytt slags stödteam startat upp som jobbar mot endast ett fåtal 

brukare. Det är ett arbetssätt som för vissa personer gett betydligt bättre levnadsvillkor än särskilt 

boende, och som även är betydligt mer kostnadseffektivt. Genom en satsning på den nya yrkesrollen 

stödpedagog kommer kompetensen fortsätta höjas under de närmaste åren och kvalitén förväntas öka 

i samtliga verksamheter. Detta innebär i förlängningen också möjligheter till en effektivare bemanning. 

Samtliga faktorer ovan är förändringar som inte bedöms ha nått sin fulla potential ännu. Därför finns 

det redan en stark grund för avdelningen till att gradvis fortsätta öka kvalitén samt minska 

kostnadsbilden, och därmed kunna finansiera delar av den faktiska demografiska utmaningen som 

nittiotusen invånare 2030 faktiskt innebär. 
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Precis som under 2020 har en betydande del av avdelningens fokus under 2021 legat på att förhindra 

och begränsa smittspridning av Covid-19. Istället för generella bemanningslösningar för hela 

avdelningen har samtliga verksamheter och enheter istället haft tydliga mandat att självständigt 

bedöma eventuella behov av överbemanning. Under första halvåret 2021 uppgick överbemanningen 

relaterad till Covid-19 i genomsnitt till ca 27 årsarbetare i volym över tid. Den högsta volymen var i 

januari då överbemanningen uppgick till ca 58 årsarbetare. Sedan har den sjunkit stadigt varje månad 

och årets hittills lägsta noteringar är i juni och juli med en överbemanning på c:a 8 årsarbetare. För att 

ytterligare skydda riskgrupper och minska risken för smittspridning stängdes avdelningens dagliga 

verksamheter mellan 11 maj och 2 augusti 2020, och återigen från och med den 16 november 2020 till 

och med 2 augusti 2021. För ett mindre antal personer som endast är beviljade insatsen daglig 

verksamhet tillhandahölls dock individuella lösningar under tiden för stängning. Under stängningen var 

medarbetare från daglig verksamhet placerade inom verksamheten bostad med särskild service. Då 

merparten av brukarna även är beviljade den insatsen kunde en social kontinuitet mellan medarbetare 

inom daglig verksamhet och brukarna säkerställas. Avdelningen utgår från att det ansträngda läget på 

grund av pandemin kommer att fortgå under resterande del av 2021, men också att påverkan på 

verksamheterna förhoppningsvis fortsätter att avta parallellt tack vare en hög grad av vaccinationer. 

 

Omvärldsanalys 
Av praktiska skäl bygger en stor del av denna omvärldsanalys på jämförelser av LSS-verksamheter och 

inte av insatser enligt SoL. Det finns två huvudsakliga skäl till detta. Ett skäl är att uppskattningsvis 90 

% av avdelningens kostnader avser LSS-insatser. Det andra skälet är att det inte finns lika bra 

möjligheter att jämföra SoL-insatser till personer med funktionsnedsättning. Detta på grund av att 

dessa verksamheter är väldigt olika uppbyggda och organiserade i olika kommuner. Det kan dock 

nämnas att den överrepresentation av beslut om särskilt boende som finns inom LSS-verksamheten i 

Skellefteå även gäller SoL-verksamheten, dock i en mindre omfattning. 

Avdelningens kostnadsbild är till stor del kopplad till en stor volym av beslut enligt LSS. Framförallt 

beslut om bostad med särskild service som även har den klart högsta standardkostnaden av samtliga 

LSS-insatser. Detta innebär att avdelningen idag har en total volym av beslut enligt LSS som överstiger 

rikets genomsnitt med ca 31 %, men där besluten om insatsen bostad med särskild service överstiger 

rikets genomsnitt med ca 98 %. Det ger i sin tur en total kostnadsbild per invånare som överstiger 

rikets kostnadsbild med ca 35 %. Skellefteå kommuns kostnad per invånare motsvarar dock 

kostnadsbilden för de kommuner som i Kolada definieras som liknande kommuner inom 

funktionsnedsättningsområdet. 

 
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv Alla kommuner 5 453 

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare 5 840 
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Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv Liknande kommuner LSS 7 439 

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv Skellefteå 7 408 

 

I diagrammet nedan illustreras kostnaden för LSS per invånare i samtliga kommuner samt var 

Skellefteå positionerar sig. 

 

 
 
Eftersom kostnaderna för kommunernas LSS-verksamhet är väldigt ojämnt fördelade finns ett separat 

utjämningssystem för LSS. Anledningen att det inte ingår som en delmodell i det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet är att man inte kunnat hitta opåverkbara faktorer som 

samvarierar med kostnader för LSS. Därför ligger det i ett separat system men syftet är detsamma. 

Skellefteå kommuns bidrag från LSS-utjämningen 2020 uppgick till 2 732 kr per invånare. För att 

beräkna skattebetalarens faktiska kostnad för LSS i Skellefteå Kommun måste LSS-utjämningen 

beaktas. LSS-utjämningen innebär att kostnaden per invånare år 2020 blir 4 676 kr (7 408 – 2 732), 

vilket är lägre än rikets genomsnittliga kostnad på 5 453 kr. Rikets siffra påverkas inte av LSS-

utjämningen då utjämningen blir ett nollsummespel på totalen.  

Även fast det i grunden är rimligt att utgå att LSS-utjämningen jämnar ut förutsättningarna på ett 

rättvisande sätt så kan det vara vanskligt att summera och analysera på ovanstående sätt för ett 

enskilt år. De preliminära siffrorna för LSS-utjämningen 2022 visar på ett minskat bidrag till Skellefteå 

Kommun som innebär att kostnaden för skattebetalaren troligen kommer försämras jämfört med 

riket. Detta beror dock inte på några väsentliga förändringar i Skellefteås kostnadsbild eller av antalet 

beslut. Anledningen är istället att många av övriga kommuner till skillnad från Skellefteå verkar befinna 

sig i en expansiv fas gällande LSS-verksamheten vilket då påverkar utjämningssystemet och bidraget till 

Skellefteå. 

Skellefteå 
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Förutom att räkna på volymer så är det även relevant att se på kommunens kostnadseffektivitet i att 

verkställa besluten. I diagrammet nedan illustreras kostnaden för LSS per brukare i samtliga kommuner 

samt var Skellefteå positionerar sig. 

 

Det finns inga jämförelser i Kolada som visar på kostnad per brukare för LSS-området totalt sett. Diagrammet 

ovan avser boende LSS och bedöms ge en så rättvisande bild som är möjligt även avseende helheten. 

Vid jämförelse av kostnader per brukare med övriga kommuner så har Skellefteå Kommun en relativt 

låg kostnad. En anledning bör såklart vara den stora volymen beslut vilket pekar på att det kan finnas 

en lägre tröskel (avseende individens behov) till att beviljas insatser, vilket i alla fall historiskt också bör 

vara fallet. Bedömningen är dock att myndighetsutövningen ligger betydligt mer i fas med övriga riket 

idag än för bara några år sedan. Men en annan anledning till en låg kostnad per brukare kan vara en 

vid jämförelse effektiv verkställighet i Skellefteå. Då den absoluta merparten av kostnader avser 

personalkostnader så bör det då främst handla om kostnadseffektiva arbetssätt och 

bemanningslösningar.  

Den relativt låga kostnaden per brukare gör det väldigt relevant att se på olika kvalitetsaspekter i 

jämförelser med andra kommuner. I diagrammet nedan redovisas resultat från den årliga 

brukarenkäten avseende hur personer i grupp- och servicebostäder upplever att de får det stöd de 

behöver. 

 

Skellefteå 
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Område 2018 2019 2020 

Alla kommuner 79 79 79 

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare 78 78 79 

Liknande kommuner LSS, Skellefteå 80 81 88 

Skellefteå 81 81 83 

 
Resultaten de senaste tre åren är ganska lika mellan Skellefteå, liknande kommuner LSS, liknande 

kommuner avseende invånare samt riket totalt. 2018 och 2019 hade dock Skellefteå ett marginellt 

bättre resultat än övriga grupperingar. 2020 har liknande kommuner dragit ifrån trots att även 

Skellefteå förbättrat resultatet. Totalt sett kan dock konstateras att den låga kostnaden per brukare 

som redovisas i Skellefteå (och i många andra liknande kommuner) inte verkar vara en indikation på en 

lägre kvalitet, statistiskt sett är förhållandet snarare tvärtom. 

 

Avdelningen har i många år haft en strategi att öka andelen beslut i ordinärt boende jämfört med 

särskilt boende. Avsikten har varit att öka självständigheten hos berörda målgrupper samt minska 

kostnadsbilden totalt (kostnad per invånare). Därför har det varit viktigt att parallellt följa utvecklingen 

av brukarens upplevelse av självbestämmande inom ordinärt boende då en del brukare som förut 

valde särskilt boende idag väljer ordinärt boende. I diagrammet nedan redovisas resultat från den 

årliga brukarenkäten avseende hur personer med stöd i ordinärt boende (nationella definitionen är 

boendestöd enligt SoL) upplever att de får bestämma saker som är viktiga för dem. 
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Brukarbedömning boendestöd SoL 2018 2019 2020 

Alla kommuner (ovägt medel) 81 83 85 

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare (ovägt medel) 83 86 89 

Liknande kommuner LSS, Skellefteå, 2019 82 90 88 

Skellefteå 82 89 90 

 

Resultaten de senaste tre åren är ganska lika mellan Skellefteå, liknande kommuner LSS, liknande 

kommuner avseende invånare samt riket totalt. Skellefteå har dock ett marginellt bättre resultat än 

övriga grupperingar de senaste tre åren. Resultaten för Skellefteå har också en uppgående trend vilket 

indikerar att den förskjutning som skett mellan särskilt boende och ordinärt boende hittills, förutom 

medföljande kostnadsminskningar, även har gett önskvärda resultatet på den generella 

självständigheten. 

En annan viktig strategi de senaste åren för avdelningen och socialnämnden har varit 

sysselsättningsområdet. En mångårig politisk indikator har varit hur många personer som går från 

daglig verksamhet till förvärvsarbete. Men det har samtidigt varit viktigt att också följa betydelsen av 

den dagliga verksamheten för de brukare som beviljas insatsen. I diagrammet nedan redovisas resultat 

från den årliga brukarenkäten avseende om personer med daglig verksamhet upplever att 

verksamheten är viktig för dem. 
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Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 2018 2019 2020 

Alla kommuner (ovägt medel) 74 73 73 

Kommuner med 50 000 - 99 999 invånare (ovägt medel) 74 74 73 

Liknande kommuner LSS, Skellefteå, 2019 74 78 77 

 

Resultatet för Skellefteå 2018 var sämre än övriga grupperingar. Men för 2019 förbättrades resultaten 

och gick även förbi samtliga. Detta bekräftar att de aktiviteter för att stärka sysselsättningsområdet 

som genomförts har påverkat hur brukaren värderar den daglig verksamheten. För brukarenkäten 

2021 kommer dock resultaten behöva tolkas utifrån att daglig verksamhet under långa perioder varit 

stängd på grund av coronapandemin.  

 

Ekonomiskt läge inför nästa år 
 

Det goda ekonomiska resultatet 2021 innebär att avdelningen förväntas gå in i budgetåret 2022 med 

en balanserad ekonomi, trots de omfattande merkostnader som den pågående coronapandemin 

inneburit. Den förväntade ramförändringen 2022 innebär en effekt på ca 12 mnkr i ökade resurser. 

Men ett sådant tillskott täcker endast löne- och prisökningar, vilket skulle innebära att eventuella 

politiska satsningar och prioriteringar 2021 måste inkludera ytterligare finansiering i form av utökad 

budgetram (utöver kompensation för löne- och prisökningar). Men de starka förutsättningarna i övrigt 

innebär förhoppningsvis att ett utvecklingsarbete kan fortgå genom de olika verksamheternas löpande 

förändringar och prioriteringar. Nedan följer en sammanställning av de preliminära förutsättningarna 

inför 2022. 

 

 

Ekonomiskt läge inför 2022  

Förväntat resultat inkl merkostnader Covid 0 

Förväntad kompensation prisökningar 2022 12 000 000 

Löneökningar -11 000 000 

Övriga prisökningar -1 000 000 

Demografiskt behov -4 000 000 

Ej verkställda beslut daglig verksamhet -5 500 000 

Brandskyddsåtgärder -1 000 000 

Summa -10,5 mnkr 
 

 Det förväntade resultatet 2021 är att avdelningen redovisar en prognos på ett nollresultat 

trots omfattande merkostnader för Covid-19 under året. 

 

 Tabellen utgår från att löne- och prisökningar på totalt 12 mnkr kompenseras i den tilldelade 

ramen. 
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 De demografiska behoven på 4 mnkr utgår från en schabloniserad beräkning gällande behoven 

av tillskott över tid, totalt ca 40 mnkr fram till 2030. Behoven är dock minst på den nivån under 

2022 då en stor årskull av personer med omfattande behov av stöd är på väg in från 

gymnasiesärskolan, varav många förväntas söka gruppbostad enligt LSS. 

 

 En stor verkställighetsskuld har uppstått inom daglig verksamhet då antalet personer med 

beslut ökat stadigt under stängningen. Vid öppnandet i augusti 2021 var därför verksamheten 

större än innan stängning, och ett betydande antal personer hade ännu inte fått sina beslut 

verkställda överhuvudtaget. Beräknade kostnader utgår från en kalkyl om att starta en ny 

daglig verksamhet för uppskattningsvis 15-20 brukare. 

 

 

Prognosen på merkostnader 2021 för Covid-19 uppgår till ca 13 mnkr och är i grunden 

engångskostnader, men dessa kostnader ingår inte i beräkningen av förutsättningarna inför 2022. 

Anledningen är att dessa kostnadsökningar även medförde effekter som indirekt minskade kostnader 

eller skapade skulder. Dessa effekter redovisas nedan. Avdelningen bedömer sig kunna hantera 

effekterna efter Covid-19 under 2022 inom befintlig ram, med undantag för verkställighetsskulden 

inom daglig verksamhet. 

 

- Som en följd av coronapandemin genomfördes inte utbildningar i sedvanlig omfattning 

2021. Men i budget 2022 väntas ett mer normalt läge ha uppnåtts. Det finns också en 

utbildningsskuld som samtidigt uppstått och delvis bör arbetas in. 

- Under stängning av daglig verksamhet under coronapandemin försvann större delen av 

vikariebehovet inom verksamheten. Samtidigt bedöms vikariebehovet minskat något i de 

grupp- och servicebostäder där medarbetarna från daglig verksamhet var placerade under 

stängningen. 

- Nya beslut inom daglig verksamhet verkställdes inte när verksamheten var stängd under 

pandemin och har ännu inte synts i ekonomin. 

 

Möjlig effektivisering? 
 
Den framtida prognosen för kommunen på nittiotusen invånare år 2030 innebär en befolkningsökning 

på ca 24 %. Avdelningen räknar dock med en kontinuerlig förtunningseffekt under perioden, där 

andelen av befolkningen som behöver stöd från avdelningen sjunker stadigt. Men den kraftiga 

befolkningsökningen beräknas ändå innebära en väsentlig ökning av antalet brukare, enligt prognos ca 

13 % under perioden.  

 

Avdelningen har sedan tidigare uppskattat att det finns potential till 1 % effektivisering årligen i 

befintlig verksamhet. Detta främst utifrån en pågående digitalisering, ett verksamhetsnära 
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utvecklingsarbete som ger nya arbetssätt samt en förskjutning av insatser från särskilt boende till 

ordinärt boende. Den uppskattade förändringspotentialen på 1 % per år innebär att avdelningens 

kostnadsbild (exklusive prisökningar) endast förväntas öka med ca 8 % under perioden. Detta trots att 

både befolkningsökningen och antalet brukare förväntas öka i betydligt större omfattningar. 

 

Med ovan nämnda faktorer så uppgår det ökade budgetbehovet fram till 2030 till ca 40 mnkr. 

Kostnadsutvecklingen beräknas ske exponentiellt, men med en genomsnittlig kostnadsökning på ca 4 

mnkr per år (utöver löne- och prisökningar). Effekterna förväntas synas relativt omgående i barn- och 

ungdomsverksamheterna, medan mycket av effekterna på vuxensidan kommer att vara påtagliga först 

i slutet av decenniet.  

Ovanstående faktorer innebär att avdelningens maximala effektiviseringstakt blir att 

kostnadsökningen skulle kunna begränsas till 4 mnkr årligen (från 2022 till 2030). Detta tack vare att 

effekterna av en exceptionell befolkningsutveckling kan dämpas med en årlig effektiviseringstakt på 1 

%. 

 

Planerade åtgärder 

Avdelningen går in i år 2022 med en ekonomi i balans. Men de kommande tio årens befolkningsökning 

innebär att samtliga insatser förväntas växa, dock med en stor viktning mot insatser i ordinärt boende. 

Från tidigare års redovisade scenario att antalet grupp- och servicebostäder skulle kunna minskas 

stadigt de närmaste åren så är den nya verkligheten att antalet brukare med behov av särskilt boende 

kommer att öka. Dock inte alls i samma takt som befolkningsökningen i stort, och inte heller i samma 

takt som antalet brukare inom avdelningen förväntas öka. Detta som en följd av att stöd i ordinärt 

boende förväntas fortsätta att utvecklas och dominera i efterfrågan från medborgarna. 

Avdelningens behov av åtgärder vid ett otillräckligt budgettillskott redovisas nedan. Möjligheterna att 

minska på något annat än personalkostnader är i princip obefintliga. Det innebär att avdelningen i 

åtgärderna måste minska bemanningen med minst 26 årsarbetare från och med 1 januari, men 

sannolikt mer på grund av att nya digitala alternativ till stöd måste finansieras parallellt.  

Åtgärd Kommentar 

Förväntad 

effekt 

(helår) 

mnkr 

Förväntad 

effekt år 

2022 mnkr 

Förväntad 

effekt 2023 

mnkr 

När Ansvarig 

1) Personlig 

assistans på 

entreprenad 

All verkställighet av 

personlig assistans 

upphandlas till 1/1 

2023 

16 mnkr 0 kr 16 mnkr 1 jan 2023 

Verksamh

etschef 

personlig 

assistans 

2) Utökat 

teamstöd 

natt i 

service- och 

gruppbostad 

Ytterligare sex 

journätter ersätts av 

befintligt natteam 

3 mnkr 3 mnkr 0 mnkr 1 jan 

Verksamh

etschef 

boende 

LSS 

3) Nya  

arbetssätt, 

digitalt först 

Ökning av digitala 

tjänster innebär 

färre medarbetare 

per brukare 

10 mnkr 10 mnkr 0 mnkr 1 jan 
Verksamh

etschefer 
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Totalt   29 mnkr 13 mnkr 16 mnkr     

 
1) Avdelningens olika slags resursbehov har de senaste budgetåren tyvärr inte prioriterats i 

förvaltningens förslag till socialnämnden. Inför budgetåret 2020 fick avdelningen utan något 

extra budgettillskott lägga en åtgärdsplan på 25 mnkr för att åtgärda en obalans i budget, samt 

utöver detta även åtgärda ett överfört underskott från 2019 på 9 mnkr. Till 2021 tilldelades 

avdelningen, som motsvarar nästan en tredjedel av förvaltningen, ungefär en sjättedel av 

förvaltningens ramtillskott. Förslaget på ramökning till 2022 motsvarar återigen ungefär en 

sjättedel av förvaltningens totala ramtillskott. Denna mångåriga bortprioritering av 

avdelningens behov i budgetprocessen kommer att ge negativa konsekvenser för avdelningens 

ekonomi under många år framöver. Behovet att upphandla verkställandet av personlig 

assistans är en direkt konsekvens av dessa ekonomiska förutsättningar, och kan komma att bli 

avgörande för en hållbar ekonomi på lång sikt. 

 

Åtgärden innebär att den av avdelningen verkställda personliga assistansen läggs ut på 

entreprenad. Den största effekten, minst 10 mnkr, är relaterad till de personalkostnader som 

avdelningen har idag utöver assistansersättningen (för de ärenden som har beslut från 

Försäkringskassan). Skillnaden i kostnadsbild jämfört med privata assistansbolag är främst 

relaterad till olika slags villkor i kollektivavtalen. En stor administrativ kostnad, främst gällande 

enhetschefer och verksamhetschef, försvinner också till stora delar. Då den faktiska 

kostnadsminskningen för denna åtgärd kommer att förändras löpande för varje avslutat och 

varje nytt ärende med assistansersättning så utgår den beräknade effekten från en ganska 

försiktig kalkyl. 

 

2) Åtgärden innebär att avdelningen, utifrån brukarnas behov, fortsätter att utöka teamstödet på 

natten till att ersätta jourpersonal i fler grupp- och servicebostäder. Arbetssättet är idag 

etablerat inom socialpsykiatrin men utökningen under 2022 planeras ske inom LSS-

verksamheten. Kalkylen på att sex journätter kan ersättas av avdelningens befintliga natteam 

utgår från den kapacitet som bedömts finnas att utöka teamets uppdrag utifrån dess 

nuvarande bemanning, vilket skulle ge en direkt effekt på 0,5 mnkr per ersatt journatt. 

 

3) Stöd och service arbetar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna använda 

sina resurser och leva självständig i vardagen, delaktig i samhället och ha valmöjligheter i livet. 

Stödet ska i enlighet med socialnämndens styrning öka jämlikhet i levnadsvillkor, vara 

förebyggande i samverkan med andra och öka människors möjlighet till egen sysselsättning 

och försörjning. Utvecklingsarbetet utgår från grundantagandet att allt som kan förenklas och 

automatiseras kommer att digitaliseras i framtiden. Detta innebär ett större utbud av digitala 

tjänster vilket ger brukaren ett ännu mer flexibelt och tillgängligt stöd än tidigare. Utvecklingen 

förväntas under 2022 leda till att en större andel insatser i ordinärt boende är möjlig, samt att 

en del av bemanningen kan ersättas av digitala tjänster och hjälpmedel. Samtliga 

verksamheter berörs mer eller mindre av åtgärden. 
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Konsekvensanalys av planerade åtgärder 

Som en följd av kommunens förväntade tillväxttakt så är det egentligen inte rimligt att minska 

avdelningens resurser på totalen, det behövs i praktiken ökade resurser för att möta den förväntade 

befolkningsökningen. Detta trots att avdelningen räknar med att klara en väsentlig del av de 

demografiska utmaningarna tack vare ett pågående förändringsarbete. I det fall att avdelningen skulle 

tilldelas ett tillräckligt budgettillskott behövs inga besparingsåtgärder till 2022, och ett nödvändigt 

rustande för framtiden skulle kunna säkerställas. Men det besparingskrav på 13 mnkr som i förslaget 

ålagts avdelningen kommer att vara utmanande att förankra och åtgärda i verksamheterna, då det till 

stor del handlar om en omfördelning av resurser för att åtgärda ekonomin i andra delar av 

förvaltningen. Konsekvenser av åtgärdsplanen redovisas nedan. 

 

 

Åtgärd 

Konsekvens/Risker 

för brukare och 

verksamhet 

Eventuella 

positiva 

effekter av 

åtgärden 

Påverkan/målkonflikt 

på uppdragsplanen? 

Konsekvens om 

vi inte genomför 

åtgärder 

1) Personlig 

assistans på 

entreprenad 

Minskat antal 

medarbetare (210 

assistenter och 12 

chefer). Brukare kan 

inte välja kommunen 

som 

assistansanordnare. 

Nej Nej 

Ekonomisk 

obalans på lång 

sikt 

2) Utökat 

teamstöd natt 

i service- och 

gruppbostad 

Minskat antal 

medarbetare (6 

årsarbetare). Då team 

ersätter ordinarie 

boendepersonal blir det 

totalt fler personal runt 

brukaren. 

Tillgång till 

stöd av vaken 

personal på 

natten 

Nej 
Ekonomisk 

obalans 2022 

3) Nya  

arbetssätt, 

digitalt först  

Minskat antal 

medarbetare (25 

årsarbetare). 

Tillkommande 

kostnader teknik. 

Minskad tillgång av 

personalstöd för 

brukare. 

Mer 

självständiga 

brukare 

Nej 
Ekonomisk 

obalans 2022 

 
1) Konsekvenser för brukarna är svåra att bedöma. Avdelningen vill tro att de kommunala 

kollektivavtalen och den omfattande organisationen i sig leder till en personlig assistans med 

hög kvalitet. Men faktum är också att mer än 2/3 av de assistansberättigade idag aktivt väljer 

privata assistansanordnare. Det kan dock konstateras att åtgärden innebär att den som vill ha 

kommunalt anordnad assistans inte längre kommer att erbjudas det alternativet. 
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För medarbetare inom verksamheten kommer konsekvenserna att bli stora. Erfarenheten från 

andra kommuner som valt att lägga ut assistans på entreprenad är att en relativt liten andel 

väljer att byta arbetsgivare. Detta skulle i en övergångsperiod kunna innebära höga kostnader 

för övertalighet, vilket inte beaktats i den ekonomiska kalkylen. Men det skulle också kunna 

vara en lösning på delar av förvaltningens kommande utmaningar med personalförsörjningen. 

 

2) Avdelningen har redan erfarenhet av att ersätta jourpersonal med ett teamstöd inom särskilt 

boende. I återrapportering till socialnämnden så redovisas även att förbättringar löpande har 

gjorts utifrån resultaten från uppföljningar med brukare och personal. Arbetssättet bedöms 

både kunna vara ett fullgott alternativ, och i vissa fall en kvalitetsökning, även för brukare 

inom LSS-verksamheten. Negativa konsekvenser är dock svåra att bedöma rent generellt. Men 

avdelningen kommer att fortsätta utgå från ett individperspektiv då behoven mellan olika 

personer ibland kan skilja sig ganska mycket även inom ett och samma boende. 

 

3) Arbetet med digitalt först och samordning av bemanning förväntas stå för merparten av 

effekterna, och samtliga verksamheter förväntas bidra. Åtgärden grundar sig att avdelningen 

bedömer sig ha en löpande potential till förändring på minst 1 % per år. Men med ett stort 

besparingskrav blir det oönskade syftet att påskynda och åtgärda kortsiktigt istället föra att 

utveckla och rusta för framtiden.  

 

Idag saknas en tydlig nationell strategi kring digitalt först inom funktionshinderområdet, samt 

kring digitaliseringens möjligheter inom LSS-verksamheter. Detta leder till att avdelningen inte 

kan räkna med någon extern finansiering i den digitala omställningen.  

 

En skillnad mot tidigare år är att de kommande årens befolkningsökning, samt ett stort antal 

personer som förväntas söka boende enligt LSS under 2023, gör att kortsiktiga besparingar inte 

längre kan genomföras genom att minska utbudet av platser eller enheter. Åtgärden innebär 

istället en direkt minskad bemanning i verksamheterna, men med ambitionen till en ökad eller 

bibehållen kvalitet genom nya arbetssätt och digitala lösningar. För att skapa mod i 

verksamheterna till att möta motstånd och rädslor för det som är nytt krävs en politisk 

uppbackning och trygghet kring digitaliseringen, och en samsyn och tillit från alla parter att 

även om verktygen och arbetssätten är nya kommer kvaliteten inte att försämras. 

 

 

Hur vill ni ”hantera” årets resultat? (överföring av årets +/-) 
 

Nuvarande prognos för 2021 är ett nollresultat inklusive merkostnader relaterade till Covid-19. Får 

avdelningen helt eller delvis kompensation för merkostnaderna under 2021 så kommer det finnas 

förutsättningar för en överföring av ett positivt resultat. Följande prioriteringar skulle då eventuellt 

kunna genomföras 2022 där omfattningen blir beroende av resultatöverföringens storlek. 
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 Medel till verksamhetsnära tester av nya arbetssätt och teknik under 2022. 

 

 Finansiera omfattande lokalanpassningar av en befintlig gruppbostad för att tillgodose behov 

för personer med behov av avskildhet men tät bemanning. Detta blir en direkt förlängning av 

ett redovisat behov i den ekonomiska planen 2021. 

 

 Test av att i likhet med avdelningen för vård och omsorg stärka första linjens chefer med rollen 

samordnare. Avsikten blir att lösgöra arbetstid och ge ökade förutsättningar för chefer att 

arbeta med strategiska frågor och verksamhetsutveckling. 

 

 Finansiera en ännu mer offensiv satsning 2022 på den politiska målsättningen att minst 15 

personer ska gå från daglig verksamhet till förvärvsarbete. 

 

Ekonomisk plan för vård och omsorg som syftar till 
en budget i balans 2022 

Bakgrund 
Avdelningen bedriver en trygg och säker vård och omsorg, coronapandemin har dock utmanat 

verksamheten sedan 2020, vilket påverkat brukare, personal och ekonomi. Tidigare beslutade 

åtgärder, förändrings- och utvecklingsarbeten har i begränsad utsträckning kunnat genomföras med 

anledning av pandemin. Ekonomiskt har avdelningen belastats med en hel del fördyringar till följd av 

covid-19, samtidigt har vissa kostnader också blivit lägre av samma anledning. Resultatet 2020 

exklusive covid var en budget i balans, prognosen 2021 är också en budget i balans exklusive 

covidkostnader. Avdelningen har under 2021 tagit emot externa medel, exempelvis statsbidrag, som 

bidragit till utvecklingssatsningar och en budget i balans. 

Sjukfrånvaron inom avdelningen har varit hög till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Detta i kombination med begränsad tillgång på personal och vikarier har i 

perioder varit utmanande och lett till ökade kostnader för övertid. I perioder har avdelningen befunnit 

sig i ett ansträngt läge (gult läge), vilket innebär att verksamheten bedrivits utan att ersätta all 

frånvaro. Det gula läget har i sig bidragit till minskade kostnader på kort sikt, men bidrar även till en 

ökad vård- och omsorgsskuld. 

Vård- och omsorgsboende har ökat antalet anställda 2021 jämfört med 2020, anledningen är att ett 

antal individer med omfattande behov av avancerad och specialiserad vård och omsorg flyttat in. 

Medarbetare har utbildats löpande i delegerade arbetsuppgifter för att klara behoven och 

bemanningen har förstärkts dygnet runt. Andelen skattade individer med beteendemässiga och 

psykiska symptom vid demens har ökat. Detta arbetssätt har positiv påverkan för både individer och 

medarbetare vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för budget i balans. Omsättningen på särskilt 

boende har ökat under de två senaste åren, vilket lett till att väntetiden minskat under 2021. 

Planeringen inför ett nytt vård- och omsorgsboende påbörjas under året. Det nya boendet kommer 

innebära stora utmaningar när det gäller kompentensrekrytering och finansiering. 
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Hemtjänsten har minskat antalet anställda 2021 jämfört med 2020, detta har varit möjligt till följd av 

minskat behov/efterfrågan av hemtjänst, troligtvis som en konsekvens av pandemin. Då brukares 

hemtjänstinsatser minskat i större utsträckning än personalstyrkan så har brukartiden (andel av 

arbetstid hemma hos brukare) minskat, men å andra sidan krävs mer tid för personalen till 

administrativa uppgifter, teamträffar etc. Hemtjänsten utför alltfler delegerade uppgifter på uppdrag 

av hälso- och sjukvårdsenheten. Kontinuiteten har dock förbättrats under året. Antalet individer med 

stora omvårdnadsbeslut inom ordinärt boende har minskat, troligtvis till följd av många inflyttningar 

på särskilt boende under de två senaste åren. Det finns stor osäkerhet hur det ökade antalet äldre 

kommer påverka behovet av hemtjänst kommande år, samt hur vård- och omsorgsskulden kommer 

påverka verksamheten.  

Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar för en säker vård och omsorg för individen och en effektiv 

bemanningsplanering med hänsyn till patientsäkerheten och ett ökat behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser inom kommunens uppdrag. Kompetensförsörjningen för sjuksköterskor är en 

utmaning och kommer att förbli under lång tid framöver, speciellt under sommarhalvåret då 

avdelningen har en halverad bemanning av sjuksköterskor. För att klara av uppdraget under 

sommaren har legitimerade medarbetare i större utsträckning använt digital konsultation som ett stöd 

i att prioritera sin arbetsdag, arbetssättet har också möjliggjort ett ökat samarbete mellan Vård- och 

omsorgsboende och hemvård. Det har varit färre hembesök under perioden än tidigare år men å andra 

sidan har man stöttat regionen kring vaccinering. 

Arbetet med ökad digital närvaro och digitalt först inom avdelningen görs för att ta till vara teknikens 

möjlighet och bidra till att individer med behov av stöd kan leva livet bäst möjligt. Vård och omsorg har 

under året bytt ut trygghetslarm inom vård- och omsorgsboenden, installationerna fortgår året ut. 

Planeringen är även klar för byte av trygghetslarm och trygghetskameror inom hemtjänst. Den nya 

tekniken som installeras omfattar välfärdshub, bärbar larm knapp och trygghetskamera. Avdelningen 

arbetar även för införandet av Lifecare och IBIC. 

Flera stora utmaningar sammanfaller vid samma tidpunkt; ett ökat antal äldre, större utmaning att få 

tag i medarbetare, konkurrens från andra arbetsgivare, uppdragsförskjutning från sjukhus/primärvård 

till hemmet samt budgettillskott som inte täcker de ökade behoven och kostnaderna. Nya arbetssätt 

med teknikens möjligheter är en av satsningarna för att möta de övriga utmaningarna. I sig innebär det 

dock en egen utmaning då verksamheten är stor och en sådan omställning tar tid och resurser. 

Omvärldsanalys 
Kostnadsjämförelse  

Kostnaden för äldreomsorg per invånare över 80 år är högre i Skellefteå än liknande kommuner 3och 

riket. Skellefteås kostnadsutveckling 2018-2020 har dock följt samma mönster som jämförbara 

kommuner. Förklaringen till den höga kostnaden per invånare är främst att en högre andel av 

Skellefteås invånare över 80 år har behov av stöd från vård- och omsorgsavdelningen än jämförbara 

kommuner och snittet i riket. Faktorer som rimligen påverkar detta är ett hälsoläge i kommunen som 

                                                 
3 Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020: Falkenberg, Gotland, Karlskrona, Nyköping, Uddevalla, 
Varberg och Östersund. 
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indikerar att invånare är i behov av hemtjänstinsatser, särskilt boende eller andra insatser tidigare än 

övriga riket. Förekomst av hjärtinfarkter och demens tycks vara högre i Skellefteå. 

Skellefteå har en högre andel av befolkningen över 80 år som bor på särskilt boende, skillnaden mot 

riket och jämförbara kommuner är stor. Det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar månaden före 

inflytt till särskilt boende är högre i Skellefteå än snittet i riket och jämförbara kommuner. Detta skulle 

kunna vara en indikation på att den höga andelen av invånare i särskilt boende ändå är berättigad 

utifrån behovet, även det faktum att medianvårdtiden i Skellefteå på särskilt boende är lägre än snittet 

i riket och jämförbara kommuner stärker detta antagande. Medelåldern för äldre i särskilt boende är 

85 år i Skellefteå, i övriga riket och jämförbara kommuner är medelåldern 86 år. 

Skellefteå ger även stöd till en högre andel av invånarna inom ordinärt boende jämfört med riket och 

liknande kommuner. Detsamma gäller hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för. I Skellefteå 

mottog 13,5 % av invånarna över 65+ hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen, motsvarande 

siffror för riket och liknande kommuner var 11,7% respektive 10,5%, detta påverkar kostnaden per 

invånare och brukare. 

 

Sett till kostnad per brukare inom särskilt boende så låg Skellefteå (2018) något högre än riket men 

betydligt lägre än snittet i riket. 

Kostnaden per hemtjänsttagare är i Skellefteå högre än snittet i riket och jämförbara kommuner. Att 

kommunen är stor till sin yta med många tätorter innebär en glesbygdsproblematik som medför höga 

kostnader för hemtjänst. Fram till och med 2019 var behovet av hemtjänst (beviljade timmar per 

hemtjänsttagare) större i Skellefteå jämfört med riket, nivån var dock jämförbar med liknande 

kommuner. 

 

 

Nyckeltal Område 2018 2019 2020

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Alla kommuner (ovägt medel) 249 532 248 135 255 464

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 229 524 228 429 236 116

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ Skellefteå 277 566 276 681 285 960

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Alla kommuner (ovägt medel) 11,9 11,6

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 12,3 11,6

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Skellefteå 14,6

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Alla kommuner (ovägt medel) 22,4 22,2

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 22,6 22,3

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Skellefteå 23,3 23,1

Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som 

kommunen ansvarar för (hemsjukvård), andel (%) Alla kommuner (ovägt medel) 12,2 11,7 11,7

Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som 

kommunen ansvarar för (hemsjukvård), andel (%) Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 10,3 10,1 10,5

Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård som 

kommunen ansvarar för (hemsjukvård), andel (%) Skellefteå 14,5 12,8 13,5

Nyckeltal Område 2018 2019 2020

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Alla kommuner (ovägt medel) 944 694 951 014

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 830 188 865 692

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Skellefteå 860 733

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Alla kommuner (ovägt medel) 279 351 283 383

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Liknande kommuner äldreomsorg, Skellefteå, 2020 263 649 272 862

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Skellefteå 302 772 307 489
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Kvalitetsjämförelse  

En jämförelse med sju liknande kommuner har genomförts med hjälp av Kolada utifrån ett antal 

nationella kvalitetsindikatorer; personalkontinuitet i hemtjänst, väntetid till vård och omsorgsboende, 

bedömd helhetssyn ur brukarundersökning hemtjänst och särskilt boende samt ett index med poäng 

kring andra kvalitetsaspekter som erbjudna aktiviteter etc. Data till indikatorerna är inrapporterade 

2019. 

I jämförbara kommuner varierar medelvärdet för indikatorn personalkontinuitet i hemtjänst mellan 

14-17 personer där Skellefteå har ett resultat på 16 personer. 

I riket så finns en stor variation på väntetiden i dagar till särskilt boende. Jämförande kommuner har 

väntetider mellan 29 dagar och 69 dagar. I Skellefteå är medelväntetiden 50 dagar. Skellefteå hamnar 

på tredje plats i jämförelse med jämförande kommuner. 

Nöjdheten (brukarbedömningen) med stödet i sin helhet har över de senaste åren legat på samma 

nivåer i Skellefteå både för hemtjänst och särskilt boende. I jämförelse med liknande kommuner så 

står sig Skellefteås resultat bra. För hemtjänst varierar resultatet mellan 88 % och 93 % för jämförande 

kommuner, Skellefteå har ett resultat på 90 %. För särskilt boende varierar resultatet för likande 

kommuner mellan 80 % - 85 %, Skellefteå ligger på 84 %. 

När det gäller övriga kvalitetsaspekter för särskilt boende finns ett poängsystem för att kunna jämföra 

mellan kommuner. Andel (%) av maxpoäng för jämförande kommuner varierar mellan 20 % och 40 %. 

Skellefteå har ett resultat på 28 % av maxpoäng vilket är ett sämre resultat än de flesta andra 

jämförande kommuner. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Skellefteå ligger bra till i de flesta nationella 

indikatorer som Kolada använder för kvalitet. 

När det gäller kvalitetsindikatorer som Skellefteå själva lyft som viktiga presenteras nedan resultat för 

genomförandeplaner i hemtjänst och vård och omsorgsboende, resultat av palliativ vård för 

kommunens verksamheter samt arbetet med personer med demenssjukdom med medel till svåra 

symtom av sin sjukdom.  

När det gäller genomförandeplaner i hemtjänst finns det inga skillnader i resultat med jämförande 

kommuner (84 % har en aktuell genomförandeplan). För vård och omsorgsboende ligger Skellefteå bra 

till i förhållande till jämförande kommuner. Skellefteå har ett resultat på 91 % och jämförande 

kommuner varierar mellan 76 % - 94 %. 

För den palliativa vården finns liten möjlighet till jämförelse med liknande kommuner så här sker 

jämförelsen med riket. Resultat för helår 2020 visar bra resultat. När det gäller brytpunktsamtal av 

läkare ligger Skellefteå sämre till än riket. För övriga indikatorer inom området ligger Skellefteå lika 

eller bättre till övriga riket. Det gäller följande indikatorer; smärtskattning, munhälsobedömning, 

avliden utan trycksår och mänsklig närvaro vid dödsögonblicket. 

Ytterligare en kvalitetsaspekt är resultatet av arbetet med personer med demenssjukdom med 

beteendemässiga och psykiska symtom. Som stöd i arbetet följs NPI poäng för individerna över tid för 

att följa upp personens hälsotillstånd och utvärdera arbetssätt kring individen. För den här indikatorn 
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kan vi jämföra oss med riket. Data visar att när det gäller personer med svåra och medelsvåra symtom 

så ligger Skellefteå på samma nivå som riket. Som sammanfattning av verksamhetens egna viktiga 

kvalitetsindikatorer så ligger Skellefteå bra till både i jämförelse med riket och med jämförbara 

kommuner. 

Ekonomiskt läge inför nästa år 
Resultatet 2021, exklusive covidkostnader, innebär att avdelningen förväntas gå in i 2022 med en 

budget i balans, en bidragande orsak är de externa medel och statsbidrag som avdelningen fått ta del 

av 2021. För att kunna sammanställa en ekonomisk plan har vi gjort ett antagande om 17 mnkr i 

tillskott, ett sådant tillskott täcker inte ens löne- och prisökningar till befintlig personal, ca 28 mnkr. 

Detta innebär att merkostnader till följd av ökat antal äldre, uppdragsförskjutning och politiska 

satsningar och prioriteringar 2022 kräver tuffa åtgärder. Detta i kombination med svårighet att 

rekrytera kommer leda till att personalstyrkan behöver minska, det är också en förutsättning för en 

budget i balans 2022, det är svårt att se hur detta är förenligt med de ökade behoven. Vid tidpunkten 

för rapportens skrivande är det oklart om avdelningen kommer få ta del av externa medel 2022, 

riktade och generella statsbidrag till äldreomsorg.   

Ekonomisk plan för budget i balans 

 Mnkr 

Förväntat resultat 2021 (exkl covid) 14,8 

Engångsintäkter; statsbidrag teknik och demens -6,4 

Summa ingång 2022 8,4 

  

Antagande om budgettillskott 2022 17,1 

Förväntad löneökning -21,0 

Förväntade prisökningar -5,5 

Nya kostnader; uppdragsförskjutning, volymökning demografi hemtjänst, digital närvaro, 
utökning SKC, Evondos, tillsättning vakanta tjänster utv.enhet 

-33,2 

Nya avgiftsintäkter 1,5 

Summa 2022 före åtgärdsplan -32,7 

  

Åtgärder   

Hemtjänst: Inarbetande av volymökning/demografipåverkan 10,5 

Hemtjänst: Förbättrade och förebyggande arbetssätt bl a med trygghetsskapande teknik 4,2 

VoO boende: Inarbetande av uppdragsförskjutning 10,0 

VoO-boende: Förbättrade och förebyggande arbetssätt bl a med trygghetsskapande teknik 2,5 

HS: Förbättrande och förebyggande arbetssätt bl a med trygghetsskapande teknik 1,0 

Samtliga verksamheter: Effektivt nattarbete med teknikens möjlighet 1,4 

Samtliga verksamheter: Skapande av flexibla lösningar för att ta hem från sjukhus i tid  2,0 

Centralt: Projekt och verksamhetsutveckling 1,1 

Prognos 2022 (förutsatt att samtliga åtgärder kan genomföras och får effekt) 0.0 

 

Osäkerheten utmanar möjligheten till långsiktig planering och omställnings- och utvecklingsarbete. I de 

fall externa medel kommer tillfalla avdelningen innebär det förhoppningsvis att utvecklingsarbete kan 

fortskrida för en effektiv verksamhet med budget i balans och förändrade arbetssätt med teknikens 

möjligheter. Nedan följer en sammanställning av de preliminära förutsättningarna inför 2022, vilket 
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ställer krav på åtgärder motsvarande ca 35 mnkr, förutsatt att avdelningen får 16 mnkr i 

budgettillskott. Vid rapportens skrivande är mycket fortfarande oklart vad gäller ökade kostnader och 

minskade intäkter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planerade åtgärder 2022 

 
Åtgärd Kommentar Förväntad 

effekt 
(helår) 
mnkr 

Förvän
tad 
effekt 
2022 
mnkr 

Förväntad 
effekt 
2023 år 
mnkr 

När Ansvarig 

1) Förbättrade och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, hemtjänst 

Läkemedelsgivare, 
planeringsverktyg, 
uppföljning 
hemtjänstbeslut, 
utbildning 
graf/schema, 
workshop, 
förbättrade 
arbetssätt kring 
BPSD 

14,7 14,7  Jan-Dec 
2022 

Verksamhetsc
hefer 

hemtjänst 

2)Förbättrade och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, VoO-boende 

Förbättrade 
arbetssätt kring 
BPSD, vård i livets 
slut, samt stöd i 
uppföljning.  

12,5 12,5  Jan-Dec 
2022 

Verksamhetsc
hefer särskilt 

boende 

3)Förbättrande och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, HS 

Förbättrade 
arbetssätt med 
digital konsultation, 
Appva. 

1,0 1,0  Jan-Dec 
2022 

Verksamhetsc
hef HS 

4)Effektivt nattarbete 
med teknikens 
möjlighet, samtliga 
verksamheter  

Effektivisering av 
nattarbete genom 
samarbete boende, 
hemtjänst och 
hemvård.  

1,4 1,4  Jan-Dec 
2022 

Verksamhetsc
hefer 

hemtjänst, 
särskilt 

boende, HS 
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5)Skapande av flexibla 
lösningar för att ta hem 
från sjukhus i tid 

Förändrade 
förutsättningar för 
betalningsansvar 
pga. av ny 
överenskommelse 

2 2  Jan-Dec 
2022 

Verksamhetsc
hef HS 

6)Projekt och 
verksamhetsutveckling 

Ej tillsättning av 
tjänst/er 2022 

1,1 1,1  Jan-Dec 
2022 

Chef 
Utvecklingsen

het 

Totalt   32,7 32,7    

 

 

 

Konsekvensanalys av planerade åtgärder 
 

Åtgärd 

Konsekvens/Risker 

för brukare och 

verksamhet 

Eventuella positiva 

effekter av åtgärden 

Påverkan/m

ålkonflikt 

på 

uppdragspl

anen? 

Konsekvens om 

vi inte genomför 

åtgärder 

1) Förbättrade och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, hemtjänst 

Förbättrad planering 
och mer effektiva 
schematurer kan 
komma påverka 
arbetstiderna för 
hemtjänsten. Det 
finns en risk att den 
upplevda 
arbetsmiljön 
påverkas negativt till 
en början i och med 
att traditionella 
arbetstider kan 
komma att förändras 
och kringtiden 
minska, men 
arbetsbelastningen 
över dagen kan 
påverkas positivt då 
arbetstopparna kan 
jämnas ut. Ett 
eventuellt hinder för 
en storskalig 
förändring av 
arbetstiderna är 
exempelvis 
begränsade 

Genom förebyggande 
arbete, ett 
rehabiliterande 
förhållningssätt, 
förbättrade arbetssätt 
med BPSD, 
trygghetsskapande 
teknik och uppföljning 
av hemtjänstbeslut 
förväntas hemtjänsten 
kunna hantera 
demografiförändring 
och effektivisera 
arbetet. Ett sätt är att 
ersätta trygghetsbesök 
med trygghetssamtal 
där det anses utgöra ett 
likvärdigt stöd. En 
utökning av antalet 
läkemedelsgivare 
kommer möjliggöra att 
fysiska besök minskar 
där enda syftet varit att 
ge medicin, detta kan 
möjliggöra förändrad 
planering då även restid 
kan minska. De träffar 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 
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barnomsorgstider. 
För individen finns 
det en risk att man i 
lägre utsträckning 
kommer kunna 
påverka 
insatstiderna. 
Införandet av 
tekniskt stöd istället 
för fysiska besök kan 
för många brukare 
innebära att känslan 
av att kunna klara sig 
själv ökar, å andra 
sidan kan det finnas 
en risk att nöjdheten 
bland en del av 
hemtjänstens 
brukare minskar i 
och med att fysiska 
besök kan minska. 
En osäkerhetsfaktor 
är hur behovet av 
hemtjänst 2022 
påverkas av den 
avklingande 
covidpandemin. 
 

som initierades under 
hösten 2019, där 
hemtjänsten träffats 
områdesvis i 
konstellation; 
hemtjänstchef, 
samordnare, 
schemakonsult, 
verksamhetschef och 
ekonom, kommer 
återupptas i någon form 
under 2022.  Syftet med 
träffarna har varit 
schema och framtida 
bemanning, med fokus 
på effektivitet. Under 
2022 planeras för en 
särskild utbildning till 
chefer och samordnare 
kopplat till graf och 
schema. Under slutet av 
2020 har hemtjänstens 
planeringsverktyg 
införts på samtliga 
områden, vilket kommer 
kunna öka möjligheten 
till en bättre överblick 
för att samnyttja 
medarbetare och 
planera effektivt. Ett 
ökat fokus på 
förebyggande och 
rehabiliterande 
förhållningssätt inom 
hemtjänsten, med 
tätare 
biståndsbedömning, 
förväntas enbart ha en 
positiv påverkan på 
brukare och vårdnära 
medarbetare. 

2) )Förbättrade och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, VoO-boende 

En 
förändringsprocess 
kan innebära 
upplevelse av 
osäkerhet, oro och 
brist på kontroll 
vilket i ett 
inledningsskede kan 
minska effektiviteten 
och 

Genom ett 
förebyggande arbete, 
rehabiliterande 
förhållningssätt, 
trygghetsskapande 
teknik och ökat fokus på 
kognitiv sjukdom (BPSD) 
förväntas verksamheten 
kunna effektivisera 
arbetet. Införande och 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 
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uppstartskostnader. 
På sikt ska 
förändringen hjälpa 
avdelningen att 
möta 
demografiförändring
en samt säkra 
kompetensförsörjnin
gen.  
 

omställning av 
arbetssätt kommer att 
vara genomförd under 
2022. I takt med 
införandet ska vård- och 
omsorgsboenden hitta 
effektiviseringar genom 
nya arbetssätt med stöd 
av tekniken. Under 2022 
kommer avdelningen att 
satsa på att stärka 
kompetens hos 
undersköterskor inom 
alla verksamheter med 
start på vård och 
omsorgsboende. Detta 
ska leda till en säker 
vård, omsorgs och stöd 
kopplat till 
uppdragsförskjutningen 
samt ett bättre 
teamarbete med hälso- 
och sjukvården kring 
individen. 
Tekniken ska bidra till 
trygghetsskapande och 
personcentrerat 
arbetssätt. För individen 
innebär det en fortsatt 
trygg och säker vård och 
omsorg. För 
medarbetaren innebär 
det att vara delaktig i 
införandet, anpassning 
till nya arbetssätt och 
förbättrad planering. 
Detta i sin tur kan leda 
till förändrade 
arbetstider, ökat 
samarbete mellan 
enheter och andra 
verksamheter. 

3) )Förbättrande och 
förebyggande arbetssätt 
bl a med 
trygghetsskapande 
teknik, HS 

En utmaning som 
verksamheten 
behöver förhålla sig 
till är utvecklingen 
och samskapandet 
med regionen. 
 

Den pågående 
omställningen till 
digitala arbetssätt med 
stöd av Appva (digital 
signeringslista), digital 
konsultation och digitala 
ronder/monitorering 
bidrar till effektivare 
arbetssätt inom hälso- 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 
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och sjukvården. 
Projektet ”medicinsk 
laserbehandling av 
svårläkta sår” har visat 
på ökad effektivitet 
genom lägre kostnader 
och en ökad livskvalitet 
för patienterna. 
Projektet planeras att 
permanentas under 
2022. Ett 
omställningsarbete till 
”God och nära vård” 
pågår tillsammans med 
regionens primärvård 
vilket kommer att 
innebära löpande 
förändringar av 
arbetssätt under 
kommande år.  
 

4) Effektivt nattarbete 
med teknikens möjlighet, 
samtliga verksamheter 

Samarbete mellan 
hemtjänst och 
boende nattetid kan 
komma att påverka 
den anställdes 
upplevda 
arbetsmiljö. 
Medarbetarna 
kommer att kunna 
känna en ökad 
trygghet när man har 
fler arbetskamrater 
att samarbeta med, 
men man kommer 
att behöva ha 
kunskap över en 
större 
verksamhet.  Medar
betarna kommer att 
inkluderas i 
förändringsarbetet. 
Insatserna till 
individen bedöms 
inte påverkas 
negativt.  
 

Avdelningen ser över 
arbetet dygnets alla 
timmar med ett särskilt 
fokus på nattarbete i 
syfte att fördela 
resurser där behovet är 
som störst. Översynen 
ska resultera i att 
arbetssätt och planering 
förändras. Genom 
samarbete mellan 
hemtjänst och boende 
väntas nattpersonalen 
kunna minska, 
trygghetskameror kan 
bidra till omställningen. 
Planeringsverktyg som 
har införts nattetid ger 
fortsatt en bättre 
överblick över 
hemtjänstens 
nattverksamhet. Det gör 
att hemtjänsten kan 
fördela resurser på ett 
bättre sätt över 
kommunen. 
Planeringsverktygets 
viktigaste nytta är att vi 
säkerställer att inga 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 
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insatser missas dag som 
natt. 
 

5) Skapande av flexibla 
lösningar för att ta hem 
från sjukhus i tid 

Nej 

Arbetet för att hantera 
nuläge och fortsatt 
förbättring av arbetssätt 
pågår inom kommunen 
och processgruppen, 
innefattande 
slutenvård, 
hälsocentraler och 
kommun för en 
omställning mot en 
”God och nära vård”. 
Arbetet förväntas ge 
effekt under 2022, en 
förändring av 
överenskommelsen 
gällande 
betalningsansvar 
kommer att påverka 
kostnader för 
utskrivningsklara 
positivt. En del av 
förbättringsarbetet 
avser att säkerställa rätt 
insats i rätt tid via 
beslutsenheten samt en 
översyn av förtätningen 
av korttidsplatser 
genom samarbetet 
mellan 
utredningsteamet och 
korttidscenter. Detta 
arbete förväntas 
resultera i minskade 
kostnader för 
utskrivningsklara. 
För den enskilde 
förväntas det nya 
arbetssättet medföra 
större delaktighet i och 
kunskap om sin egen 
plan och minskad risk 
för återinläggning på 
sjukhus, tekniken är en 
möjliggörare. Tydligare 
rutiner förväntas 
resultera i en förbättrad 
arbetsmiljö.  
 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 
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6) Projekt och 
verksamhetsutveckling 

Nej 

Avdelningen kommer 
under året att 
genomföra stöd i 
utveckling i projektform 
i högre utsträckning 
vilket ger möjlighet att 
inte tillsätta vakanta 
tjänster. 
 

Nej 
Avdelningen 
håller ej budget 

 

Hur ”hanteras” årets resultat? (överföring av årets +/-) 
Nuvarande prognos för 2021 är ett positivt resultat exklusive merkostnader relaterade till Covid-19. 

Får avdelningen kompensation för merkostnaderna under 2021 så kommer det finnas förutsättningar 

för en överföring av ett positivt resultat. Avdelningen skulle nyttja en sådan resultatöverföring till 

fortsatt satsning mot omställningsarbetet för att etablera nya arbetssätt med teknikens möjligheter, 

allt i syfte att möta utmaningar med uppdragsförskjutning, ökat antal äldre och kompetensförsörjning 
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