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Bakgrund och uppdrag



Bakgrund

Social sektorn i Robertsfors kommun omfattar följande verksamheter: äldreomsorg, handikappomsorg, 

individ och familjeomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Verksamheten står inför stora utmaningar både i nutid och i framtid. Dessa handlar om:

• Ekonomiskt underskott för sektorn tillsammans med en fallande resultatutveckling för hela 

kommunens. 

• Ökande antal äldre 80+ och med det ökat behov av omsorg och vård.

• Större pensionsavgångar bland personalen med risk för framtida kompetensbrist.

För att möta framtidens krav och förväntningar krävs därför att de gemensamma resurserna används på 

ett sätt som ger optimal utdelning i kvalitet och effektivitet. Detta förutsätter en fungerande styrning och 

ledning.



Uppdrag

Public Partner har på uppdrag av Robertsfors kommun att genomföra kostnadsanalys av social sektor. 

Bakgrunden är att sektorn uppvisar ekonomiska underskott. Störst behov av kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar finns inom äldreomsorgen för att få budget i balans. Under flera år har äldreomsorgen 

uppvisat negativa nettokostnadsavvikelser, Syftet med genomlysningen är att stödja kommunen och 

ledningen för verksamheten att uppnå uppsatta verksamhetsmål, samt ekonomiska och övergripande 

mål.

• Vad beror de höga kostnader på?

• Är vi rätt organiserade för att möta våra aktuella behov?

• Hur kan vi förändra vårt arbetssätt för att bli mer kostnadseffektiva?

• Vilka åtgärder föreslås, utifrån analysen, för att minska utskottets kostnader och hamna mer i nivå 

med jämförbara kommuner?

• Hur väl är Robertsfors Kommun rustad för att möta framtidens behov av äldreomsorg, 

handikappomsorg, kommunal hälso- och sjukvård.  



Analys av dokument och intervjuer har 

genomförts genom att använda tre linser.

En analys av utvecklingssituationen är stöd i att 

identifiera utvecklingsmöjligheter.

Aktörernas förmåga i termer av bland annat 

arbetssätt, ledarskap och kultur avgöra hur väl 

de kan anpassa sig till den utvecklingssituation 

de befinner sig.

Strukturen skapar möjligheter eller utmaningar i 

att kunna samverka för att utveckla och förbättra 

verksamheten.

Tre linser för att förstå en helhet



• Hög brukarbedömd kvalitet inom 

äldreomsorg och funktions-

hinderverksamheten

• Relativt många platser inom vård-

och omsorgsboende och liten 

utbyggd hemtjänst

• Saknas en övergripande strategi 

för hur äldreomsorgen ska 

utvecklas. ”Hur vässar vi vår ÄO 

med en ekonomi i balans”

Vad sticker ut för Robertsfors ?



Övergripande 

iakttagelser

Social verksamhet Robertsfors



Översikt Robertsfors – Nettokostnadsavvikelse % 



På ett annat sätt ………..



Översikt Robertsfors – Nettokostnadsavvikelse mkr



Ekonomi  samt styrning och ledning - social verksamhet (1)

• Nettokostnadsavvikelsen har över tid ökat kraftigt för äldreomsorgen

• Ett centralt område för att nå en ekonomi i balans är att skapa en behovsstyrd 

personalplanering. 

• Ekonomiuppföljningen som är under utveckling. Ålderdomligt ekonomisystem som försvårar 

dialog kring ekonomi och styrning

• Svagt administrativt stöd inom kommunen totalt för stöd till chefer och verksamhet.

• Många utvecklingsprojekt, samverkansgrupper och verksamhet uppbyggd på 

stimulansmedel allt inom ramen för ordinarie tjänster. 

• Dialogen arbetsgivare – de fackliga organisationerna kan utnyttjas mer och effektivare.

• Digitaliseringens möjligheter kan användas som en del i samhällsbygget.



Social sektor – övergripande (1)

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en strategisk utvecklingsfråga för verksamheten. Introduktion av ny personal 

är ett eftersatt område. 

Ledarskap – medarbetarskap

En struktur för ett långsiktigt hållbart ledarskap och medarbetarskap saknas. Nuläget beskrivs som att 

detta fungerar personberoende vilket bland annat ger till konsekvens i svårigheter att skapa dialog och 

delaktighet.

Avsaknad av långsiktig strategisk planering framförallt för äldreomsorgens utveckling.

Det saknas en röd tråd i fördelningen mellan vård- och omsorgsboende och hemtjänst, heltidsresan, 

hemtagningsteam, aktiv rehabilitering och förebyggande arbete.



Social verksamhet – övergripande (2)

• Samspel mellan politik och förvaltning

Politikerna i Robertsfors lever nära sina medborgare och nära sina verksamheter. Det ställer 

extra höga krav när tuffa åtgärder inom äldreomsorgen behöver vidtas. Inte minst då brukarna 

i sina bedömningar av verksamheterna är så nöjda. 

• Förväntan om politiska beslut

Att hantera den strukturella obalansen inom äldreomsorgen (många platser inom Vård- och 

omsorgsboenden och en relativt svagt utbyggd hemtjänst) har varit svårt och tagit tid att 

hantera politiskt. Nu uppfattar vi att det finns en insikt om att beslut kommer att behövas 

fattas.



Äldreomsorg

Fakta och iakttagelser kring äldreomsorg



Ohälsotalen i 

Roberts-

fors är högre än 

såväl 

riket som i regionen, 

i

alla åldersgrupper.

Samtidigt som såväl

kvinnor (i jämförelse 

med regionen)

som män (i 

jämförelse med 

riket)skattar sitt 

hälsotillstånd 

högre.



Befolkningsutvecklingen 

indikerar en succesiv ökning av 

av personer i gruppen äldre och 

äldre/äldre. 



Invånare 80+, andel (%)

Liknanden kommuner äldreomsorg - Haparanda, Hofors, Högsby, Malung-

Sälen, Nordmaling, Skinnskatteberg och Karlsborg



Ekonomi äldreomsorgen (1)
Nettokostnadsavvikelse ÄO (%)

Ekonomi: Äldreomsorgen i Robertsfors har hög nettokostnadsavvikelse och 

utvecklingen har förstärkts under senare år.



Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

Kostnaden för äldreomsorg 80+ år är hög och detta även i jämförelse med liknande 

kommuner 



Andelen 80 + (%) i särskilda boendeformer samt medelålder för äldre i 

särskilt boende

Robertsfors har en hög andel i VåBo och med en lägre 

medelålder jmf med liknade kommuner



Kostnad för särskilt boende 80 + kr/inv

Kostnader för särskilt boende 80 + kr/inv är bland de hösta i landet

179 779 (2015) 191 929 (2016) 201 143 (2017) 207 670 (2018)



Kostnader för hemtjänst kr/inv 80 +

Kostnaden för hemtjänsten i kommunen är genomsnittliga men 

något högre än jämförbara kommuner.





Innevånare i särskilda boendeformer 2018 andel i % Källa SoS 2018

Kommun Andel 65+ Andel 80+ Antal platser

Robertsfors 6 17 97

Nordmaling 4 12 68

Norsjö 5 17 62

Malå 3 8 25

Vindeln 4 11 56

Vännäs 5 15 86

Lycksele 5 13 144

Arvidsjaur 5 14 93

Åsele 8 21 70

Snitt 4 14



Och hur är det om vi 

försöker jämföra 

kvalitet och kostnad för 

äldreomsorgen i 

Robertsfors?











Vad diagrammet visar

Den orange linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare inom särskilt boende 

exklusive externa lokalintäkter. 

Den blå linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare och timme inom hemtjänsten. 

Den gula punkten är genomsnittligt antal SoL-timmar innan inflytt till särskilt boende. 

Den blåa punkten är en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten. Eftersom data saknas 

för hur många timmar HSL som utförs används, uppskattas att 15 % av tiden är HSL. 

Den gråa punkten visar vid vilket antal timmar där hemtjänst blir dyrare än särskilt boende. 

Detta är brytpunkten. 





Sammanfattning av 

analys av kvantitativ data 

avseende Robertsfors 

kommun

Genom att minska vård- och omsorgs 

boendeplatser (samt att minska 

kostanden per särskild boendeplats) och 

att bygga ut hemtjänsten skulle det vara 

möjligt att komma till en ekonomi i balans 

utan att minska kvaliteten.



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (1)

Bra och stabil verksamhet

På många sätt beskriver hårda data, intervjuerna och på annat sätt att verksamheterna inom 

äldreomsorgen och funktionshinderområdet är stabila och välfungerande verksamheter. 

Brukarbedömningarna visar på nöjda brukare. Detta är viktiga värden att bevara. 

Dock är kostnaderna högre än vad som är förväntat.

Ett utvecklingsinriktat förhållningssätt

Robertsfors har en tradition med att arbeta utvecklingsinriktat och med en levande värdegrund i 

verksamheten. Detta visar sig bl.a. i redovisningen av brukarundersökningar. ”Vi har ett bra kollegialt 

stöd i vår verksamhet”.



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (2)

Synen på äldreomsorg

Det saknas en gemensam bild av vad begreppet skälig levnadsnivå (”god kvalitet”) innebär i 

Robertsfors äldreomsorg. Det tenderar att verksamheten ”överomvårdar” brukaren utan att det 

motsvarar de faktiska behoven. Begreppet ”all inclusive” inom vård- och omsorgsverksamheten kan bli 

negativt för att bibehålla brukarens förmågor. ”Politiska beslut stoppade våra 

effektiviseringsmöjligheter.”

De olika kompetenserna inom äldreomsorgen samverkar inte kring brukaren på ett optimalt sätt.

All service skall finnas överallt

I Robertsfors kommun har man lagt sig vinn om att all service (träffpunkter, fotvård, vård-och 

omsorgsboenden mm) skall finnas i alla centralorter. Vid intervjuerna har frågan ställts om det är så det 

skall vara. ”Har vi verkligen råd att ha det så”



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (3)

• Struktur av Robertsfors särskilda boenden

Äldreomsorgen har en struktur med relativt sett många vård- och omsorgsboendeplatser (VoBo)  och 

en svagt utbyggd hemtjänst. En diskussion om hur äldreomsorgsverksamheten skall utvecklas i 

kommunen har intervjuerna beskrivit.  

• Bättre planering och flexiblare organisation

Inom hemtjänst finns inget systematiskt system för att följa upp brukartiden som ett nyckeltal för att följa 

verksamhetens effektivitet i planeringen och personalnyttjande. Behovsstyrd personalplanering är en 

nyckel för att skapa en ekonomi i balans.

Inom kommunens VoBo ger intervjuerna en bild av att ett motsvarande arbete behöver genomföras så 

att mer av en behovsstyrd personalplanering skapas. 



• Heltid som norm

En diskussion kring ”heltid som norm” förs över 

hela Sverige bl.a. för att långsiktigt klara 

kompetensförsörjningen till kommunernas 

verksamheter. Robertsfors har en hög andel 

deltidsanställda, vilket på sikt kan påverka 

kommunens verksamheter och ekonomi.

Denna fråga sätter fokus på frågan om 

behovsstyrd personalplanering och effektivt 

utnyttjande. Intervjuerna beskriver att utökade 

tjänster på detta sätt medför ökade kostnader.

Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (4)



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (5)

• Bättre uppföljning av äldreomsorgens användning av personaltiden

Vi noterar att Robertsfors inte har ett system för att löpande följa brukartidens andel av den totala 

arbetstiden för hemtjänsten. Detta är nödvändigt för att kunna följa hur verksamheten fungerar och hur 

kostnadseffektiviteten utvecklas. Det blir även en beskrivning av hur personalplaneringen fungerar. 

Vi har tagit del av en redovisning av självkostnaden för en hemtjänsttimme vilken motsvarar 565 kr/tim. 

Kostnaden framstår som hög vid jämförelser med andra kommuner och en fördjupad analys är 

välmotiverad för Robertsfors. Att extrapersonal inte belastar respektive verksamhet framstår som 

ologiskt.

Motsvarande behov finns även inom vård- och omsorgsboenden.

Ett arbete kring planering av personalresursen har initierats för några enheter utifrån ”heltid som norm”. 

Det finns ett behov att hela verksamheten ”går i takt” i dessa strategiska frågor.



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (6)

• Roller och samverkan inom äldreomsorgen

Det finns en kultur att man försöker lösa frågor på ett praktiskt sätt i verksamheten. Det finns en 

otydlighet kring enhetschefernas roll och uppdrag i relation till den legitimerade personalen.  Olika delar 

av organisationen agerar på ett eget ”hemsnickrat” sätt. Informella ledare får ett utrymme. Det saknas 

en struktur som möjliggör en helhetssyn. Kortsiktighet har haft företräde framför långsiktighet. 

Samverkan mellan legitimerad personal och enhetschefer kan utvecklas.

Intervjuerna visar att det finns goda ambitioner för att utveckla ledarskapet. I detta kommer 

verksamhetschefens strategiska uppdrag att vara centralt för att stödja enhetschefernas roll i 

verksamhets utveckling.

• Uppföljning av ärenden

Intervjuerna speglar att biståndshandläggningen fungerar stabilt och med god kvalitet. Att skapa en 

tydlig grund för uppföljning av ärenden är en strategisk fråga, inte minst när ”Trygg hemgång” är under 

utveckling.



Uppföljning, ekonomi och verksamhetsstöd – Äldreomsorg (7)

• Svagt administrativt stöd i en tid då det behövs

Vi noterar att det administrativa stödet i Robertsfors kommun är svagt till chefer och verksamheter. 

Ekonomisystemet är gammalmodigt, resultat och prognoser är inte lättillgängliga. HR-organisationen är 

slimmad, det saknas smarta system att följa upp brukartid och bemanning. Flera av de vi intervjuar 

beskriver detta som begränsande i relation till såväl kvalitet som till effektivitet. 



Ekonomi och verksamhet – äldreomsorgen (8)

• ”Trygg och säker hemgång”

Förändrad lagstiftning har drivit på en utveckling där Regionernas snabbhet i utskrivning från sjukhus 

inneburit att kommuner har behövt anpassa sina processer och rutiner till detta.

Robertsfors och dess grannkommuner (vår bild från intervjuerna) har inte fullt ut tagit tillvara på och 

använt arbetssätt ”Trygg och säker hemgång”. Ett utvecklingsarbete har påbörjats under hösten kring 

detta i Robertsfors. Detta är ett viktigt utvecklingsområde när hemtjänsten ska byggas ut och allt mer 

avancerad hemsjukvård genomförs i hemmet.

• Påbörjad digitalisering

Förvaltningen har på senare tid tagit steg mot att aktivt använda digitaliseringens möjligheter. 

Användningen av digitaliseringens möjligheter behöver dock utvecklas. Detta innebär exempelvis att 

om trygghetskameror ska implementeras så behövs ett tydlighet ställningstagande att detta är 

förstahandsalternativet.



Funktionshinder

Fakta och iakttagelser kring verksamheten 

inriktad mot funktionshindrade



Ekonomi funktionshinder (1)
Nettokostnadsavvikelse FH och jämförelse med liknande kommuner 

Ekonomi: Robertsfors har relativt höga kostnader för funktionshinderverksamheten och 

kostnaderna har varierat över tid (relativt liten andel personer med behov av stöd enligt LSS



Andelen av befolkning med insatser enligt LSS



Kostnadsutveckling LSS, SFB och SOL, daglig verksamhet och boende



Robertsfors kommun LSS-utjämning över tid



Ekonomi funktionshinder (1)

Invånare med insatser enl. LSS (andel %)

Funktionshinderområdet har en
nettokostnadsavvikelse på ca 8% 
vilket motsvarar drygt 0,5 mkr
över refernskostnaden.

Sett över tid har 
kostnadsstrukturen varierat, vilket 
till en del kan beror på att 
underlaget är relativt litet.

Robertsfors kommun har sett över
tid haft en negativ utveckling LSS 
skatteutjämningssystemet. 

Med hänsyn till att Robertsfors är 
en relativt liten kommun är 
samverkan mellan närliggande 
kommuner när det gäller LSS-
området viktigt

Målgruppen yngre syns vara 
tämligen liten del av 
funktionshindersområdet, avviker 
mot jämförbara kommuner. 

Erfarenheter från andra 
kommuner gör gällande att vikten 
av att definiera kvalitet och 
innehåll är en viktig väg i arbetet 
att erbjuda god kvalitet till 
försvarbara kostnader



Rekommendationer



Rekommendationer (1)

Här följer en sammanfattning av genomlysningens rekommendationer i korta punkter.

 Lägg fast en strategisk plan för äldreomsorgens utveckling

Robertsfors har god kunskap om verksamhetens behov av förändring för att nå en ekonomi i balans. 

En handlingsplan som mejslas ut svarar mot de områden som behöver strategiskt utvecklas för att nå 

en ekonomi i balans.

Minska antalet vård- och omsorgsboendeplatser (VoBo) och bygg ut hemtjänsten

Vår bedömning är att Robertsfors bör genomföra en förändring av fördelningen inom äldreomsorgen 

som innebär en minskning av antalet vård- och omsorgsboendeplatser och en utbyggd hemtjänst. Vår 

bedömning är att det är klokt att genomföra en sådan förändring stegvis utifrån en grundlig analys av 

förutsättningarna. Bedömningen i nuläget är att det finns ett utrymme att minska antalet VåBo-platser 

med 10-20 platser.



Rekommendationer (2)

• Behovsstyrd personalplanering

Utvecklingsarbetet – minskning av antalet platser VoBo och utbyggd hemtjänst – kommer att ställa krav 

på en fungerande personalplanering och ett effektivt resursutnyttjande. Detta är helt centralt för att 

Robertsfors ska nå en ekonomi i balans. Även de intervjuer vi genomfört styrker att detta är ett viktigt 

utvecklingsområde. Vi ger här några utgångspunkter för arbetet:

o Följ löpande (månadsvis/veckovis etc.) antalet arbetade timmar per enhet och i relation till antalet 

brukare/behov.

o Följ på motsvarande sätt brukartiden inom hemtjänsten.

o Ta fram bemanningsprinciper som är kända och som följs upp löpande.



Behovsstyrd personalplanering – Ett helhetsperspektiv 

Nöjda 
brukare/kunder

En ekonomi i 
balans

Rätt 
bemanning

Friska och 
delaktiga 

medarbetare



Exempel ”Bemanningsprinciper”

• Kartlägga behoven på enheten. 

• Bufferttid på 5 – 10 %.

• Vi använder gemensamma Schemamallar

• Schemaperioder som är lika mellan olika enheter

• Bryt ner schemaperioden i kortare planeringsperiod  (1 – 2 veckor) 

• Schemapassens början och slut ska utgå från behovet

• Helgbemanning. Planera serviceinsatser till vardag. 

• Ur hälsosynpunkt läggs rastens längd i normalfallet till 1 tim/arbetspass.

• Antalet arbetspass i följd..

• Samplaneringsytor skall finnas för möjliggöra flexibel organisation



Rekommendationer (3)

• Genomförandekraft och ägarskap

Vår rekommendation för Robertsfors är att arbeta fram en strategisk plan för äldreomsorgens 

utveckling. I det läget Robertsfors kommer att behöva en stor portion genomförandekraft. 

Förändringarna måste ägas av ledningen.

För att skapa den nödvändiga genomförandekraften behövs tydlighet, ansvarstagande, mod, 

uthållighet och dialog. För att skapa detta krävs en tillit mellan politik och tjänstemän. Ledordet måste 

vara:’

Vi gör det här tillsammans

Vi gör varandra bättre



Rekommendationer (4)

Överväg hur resurser kan tillskapas för att klara omställning - bygga ut hemtjänsten för att 

möta minskningen av antalet platser VoBo.

När antalet platser inom VoBo minskar behöver hemtjänsten byggas ut för att motsvara behoven i 

Robertsfors. Detta kommer att vara en process där på ena sidan antalet platser VoBo förändras. I den 

andra delen av förändringen kommer hemtjänsten att behöva byggas upp. Det kommer att handla om 

exempelvis frågor kopplat till förändring av lokaler MEN i ännu högre grad behovsstyrd 

personalplanering inom båda verksamheterna. Vår bedömning är att denna process kommer att 

behöva en tillräckliga resurs och att det inte självklart fungerar att bedriva detta arbete inom nuvarande 

ledningsresurs inom förvaltningen.

 Ledarskap och styrning behöver utvecklas. 

Rutiner, uppföljning, planering, utvecklingsarbete, ledarskap – medarbetarskap mm behöver 

struktureras och förankras som ett gemensamt kitt i organisationen. Detta kommer att vara en hörnsten 

för att lyckas med nödvändig förändring mot behovsstyrd personalplanering.



Rekommendationer (5)

• Stärk och situationsanpassa ledningsstrukturen för den sociala verksamheten. 

Säkerställ att ledningsstrukturen för den sociala verksamheten möter den utvecklingssituation som 

verksamheten är i. Former, innehåll och struktur på ledningsgruppsmöten behöver anpassas. Följ upp 

ekonomi och säkerställ att verksamheten utvecklas i enlighet med strategierna. Information, ledarskap, 

uthållighet samt dialog och delaktighet kommer att vara viktiga verktyg.

Robertsfors behöver skapa en långsiktig hållbar struktur för ledarskap – medarbetarskap som 

organisationen kan vila i. Det får inte vara personberoende.

• Andra möjligheter

I Robertsfors förändringsarbete kommer även andra verktyg att behövas. Vi anser att det 

”Trygghetspaket” – digital välfärdsteknik – som vi fått beskrivit är en intressant ingrediens i utvecklingen 

framåt.



Rekommendationer (6)

• ”Trygg och säker hemgång”

De påbörjade diskussionerna kring Trygg och säker hemgång kommer att vara viktigt för att lycka med 

omställningen från VoBo till hemtjänst.

• Arbeta med rollerna och samspelet politik och tjänstemän

Vår rekommendation är att Robertsfors genomför ett gemensamt utvecklingsarbete politik – tjänstemän 

för att diskutera och tydliggöra roller, mandat, handlingsutrymme och relationer.



Rekommendationer (7)

• Fokus på kvalitet, samarbete och individens utveckling i centrum

Då antalet brukare inom funktionshinderområdet till synes är färre än i jämförbara kommuner är det 

rimligt att anta att det kommer att uppstå svårigheter att matcha individernas behov utifrån den 

målsättning LSS stipulerar: ”Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhällslivet..//..Målet ska vara att den enskilde får leva ett liv som alla andra”* (Goda 

levnadsvillkor. Det är orimligt att kommunen kan verkställa utifrån de 9 insatserna som kommunen enlig 

lag är skyldiga att erbjuda personer som tillhör definierade personkretsar. Samarbete med andra 

samhällsinstitutioner och andra kommuner.

• Säkerställ interna samarbetsytor för individer som krånglar

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid kring individer inom socialpsykiatri och ibland även inom LSS skav 

mellan myndighet och verkställighet. Personer med diffus eller väldigt komplex problematik tenderar att 

bli organisatoriska frågor – så är det nästan överallt. ”Enda vägen” är att identifiera och hitta ”gyllene 

zoner” mellan myndighets ”bedömningsuppdrag” och verkställighetens genomförandeuppdrag. 

* Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade § 5


