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Nyckelfritt med hjälp 
av mobilen. 

Robert Sjöström 
Projektledare Sundsvall kommun  
robert.sjostrom@sundsvall.se 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Adoption and innovation driven from consumer demands, just like the early days of the internet.



• Kundens lås öppnas med 
mobiltelefon (bluetooth) 

• Mottagare som monteras på 
insidan av dörren. 

• Enkel installation utan påverkan 
på dörren. 

• Behörighet till att låsa upp styrs av 
vem som är inloggad via ”app” 

• Off-line hantering!  
 

• Låshändelser registreras och 
skickas över till server vid 
täckning. 

 

Nyckelfri hemtjänst 
Vad är det? 
 

FOTO: PHONIRO 



• Underlättad nyckelhanteringen, nycklarna finns ”alltid” på plats och 
förvaras på ett säkert sätt. 
 

• Kunden behöver bara lämna över en nyckel även om den har flera 
utförare. 
 

• Minskad oro för att nycklar tappas bort eller kommer i fel händer. 
 

• Kvittera, följ upp och kvalitetssäkra besök. 

 

Nyckelfritt och säkerheten för 
kunden 



• Medarbetarna slipper leta och samla in nycklar inför dagens tur. 
 

• Slipper boka möte på ”byn” för att byta nycklar med annan medarbetare. 
 

• Medarbetarna kan börja rundan utan att åka in till hemtjänstlokalen. 
 

• Olika delar av utförarorganisationen kan ha åtkomst till kunden utan att 
behöva ha en nyckellogistik. 
 

• Stöd vid information om tid hos kund. 

Nyckelfritt och medarbetaren 



Nyckelfritt hur har det fungerat  
 2179 dörrar (+107 

knappar) 
och 400 portar är 

monterade (ca 2500 
beslut) 

Ca 1000 telefoner  
Fas 1 
Teknik 

ifrågasatt Fas 2 
Acceptans  

ledningsnivå 
medarbetarnivå  Fas 3 

Syftet  
lite 

ifrågasatt  
ej tekniken 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är inte monteringen som tar tid utan boka tid och förklara för kundenLärde oss det nycklefria hanterandetMycket tid på att få acceptans för tekniken, uthållighet och fokus på att bevisa att det fungeravälinvesterad tid till att träffa chefer på alla nivåerÄgnat mycket tid på att särskilja nycklerfritt från mobil hemtjänstadministration (tidsregistrering, insatsregistrering, fakturering och ersättning)Det förekomer dock att lås eller telefoner inte fungerar. I det fall lås eller telefon har bristande funktion finns en felanmälningsrutin och en projektorganisation som felavhjälper�



• Låshändelser plus övriga 
händelser registreras i mobilen. 

– Lås upp/kom och lås/gick 
– Sent avbokat besök 
– Gruppregistreringar 
– Handla (schablontid) 
– Tvättstuga (schablontid) 
– Påbörjat besök utanför hem 
– Utförda insatser. Till exempel värmt 

mat, duschat osv 

 
• Insamlad information förs 

automatsikt över till servern och 
vidare till system för statistik, 
ersättning till utförare och faktura 
till kund. 
 
 

Mobil information och  
datainsamling? 



• Tydligt vad som ska utföras hos 
kunden 
 

• Allt registreras bara in en gång 
(inga pappersanteckningar som 
sen ska skrivas in i PC). 
 

• Administrationen för 
hemtjänstchefer och assistenter 
minskas till en minimum. 
 

• Stora möjligheter till uppföljning av 
verksamheten. 
 

Fördelar Mobil information och  
datainsamling? 

Mobil Hemvård 



25 
september 

– Pilot i 
Skönsmon 

Gradvis 
utrullning till 

interna/extern
a utförare 

 tre 
hemtjänstgrupp 
Är uppstartade 

Status införandet Mobil 
datainsamling 



Mål- och ResursPlan (MRP) 

Månadsrapport januari 2014 
Socialnämnden 

 
 
 

Socialnämnden 2014-02-26 



Ekonomi 



Preliminär Prognos 2014 
Preliminär prognos underskott om – 80 Mkr, varav: 
 
25 Mkr Ej politiskt beslutade åtgärder 
 
25 Mkr Ökade verksamhetsvolymer Äldreomsorg 
(Motsvarande ca 125 kunder à 45 timmar/månaden i hemtjänsten  
eller ca 50 boendeplatser) 
 

15 Mkr Kvarstående ekonomisk obalans socialtjänsten 
 
15 Mkr Kvarstående ekonomisk obalans produktionen 
 
 



Resultat Socialnämnden 
Alla belopp i Mkr
inkl  politisk verksamhet 07*

Resultat
jan

 2014

Resultat
jan

2013

Ökning
Mkr

Ökning
%

Intäkter
Försäljning, taxor och hyror 14,5 12,8 1,7 13,2%
Bidrag 8,4 13,7 -5,3 -38,8%
Skattemedel 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter: 22,9 26,5 -3,6 -13,7%

Kostnader
Personal -126,1 -123,2 -3,0 2,4%
Bidrag -16,1 -16,0 -0,1 0,8%
Köp av tjänst -22,6 -12,4 -10,1 81,5%
Köp av varor -1,2 -2,0 0,8 -38,7%
Köp av mat -2,9 -2,8 -0,1 3,5%
Lokaler -16,6 -18,3 1,7 -9,3%
Avskrivningar och räntor 0,0 0,0 0,0 -40,0%
Summa kostnader: -185,6 -174,8 -10,9 6,2%

RESULTAT: -162,8 -148,2 -14,5 9,8%

Köp av tjänst: 
• Ekonomiskt ansvar 

hemsjukvården  
januari 2014, 
om 5,5 Mkr,   
verksamhetsövergång  
3 februari 2014. 

• Extern hemtjänst och 
matdistribution,  
ökning 2,3 Mkr. 
 

• Skattemedel januari  
ej bokförda. 

Intäkter bidrag: 
• Personlig assistans 
• Migrationsverket 



Analys Nettokostnad 

Nettokostnadsökning om 14,6 Mkr, varav lägre intäkter 3,6 Mkr och ökade kostnader 10,9 Mkr, 
varav: 
 
Kostnadsökning varav: 
8,5 Mkr Socialtjänst 
2,3 Mkr Produktion 
 
*) Kostnader har korrigerats mellan Socialtjänst och Produktion p g a ny intern redovisningsmetod för hyror. 
 

Månadsuppföljning 2014 Månadsuppföljning 2013 Kostnadsanalys

Alla belopp i Mkr

Intäkter
Skatter

jan
2014

Kostnader
jan

2014

Resultat
jan

 2014

Intäkter
Skatter

jan
2013

Kostnader
jan

2013

Resultat
jan

 2013

Förändr
kostnad

varav
hyror
2013

perioden

Förändr
kostnad

exkl
hyra

SOCIALTJÄNST 16,4 72,3 -55,9 15,9 50,8 -34,9 21,5 12,9 8,5

PRODUKTION 6,5 113,4 -106,9 10,6 124,0 -113,4 -10,6 -12,9 2,3

TOTALT: 22,9 185,6 -162,8 26,5 174,8 -148,2 10,9 0,0 10,9



Kostnadsanalys Socialtjänst 
Ökad nettokostnad om 21 Mkr, varav: 

• Ökade intäkter om 0,5 Mkr 

• Ökade kostnader om 21,5 Mkr, varav  

 

Ökad kostnad avser: 

 6,5 Mkr Socialtjänst inkl Ledning-Stab-Kansli (se nästa bild) 

 2,0 Mkr Semesterlöneskuld 

12,9 Mkr Hyror –  motsvarande sänkt kostnad Produktion 

21,5 Mkr 

 

 

 
 



Kostnadsanalys Socialtjänst 
Ökad kostnad  6,5 Mkr Socialtjänst inkl Ledning-Stab-Kansli: 

2,3 Mkr Extern hemtjänst och matdistribution 

0,5 Mkr Externa Hospice-platser 

0,7 Mkr Personlig assistans första 20-timmarna 

1,4 Mkr Vuxna externa placeringar ,familjehem och övriga insatser 

2,0 Mkr Barn och ungdom externa placeringar och familjehem 

0,6 Mkr Övriga verksamheter 

- 1 ,0 Mkr Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 

 



Kostnadsanalys Produktion 

Ökad kostnad, exkl hyror, om + 2,3 Mkr: 
• Sänkta kostnader Affärsområdena Stöd och Omsorg, Stöd och Behandling samt Äldreboenden 
• AO Personlig assistans + 0,5 Mkr avser ökat antal ärenden och timmar SFB och LSS 
• AO Hemtjänst + 0 Mkr, inklusive ökat löneläge samt + 12 700 hemtjänsttimmar om ca 4,7 Mkr. 
• AO Hälso- och Sjukvård + 6,1 Mkr avser ekonomiskt ansvar Hemsjukvården fr om 1 jan 2014. 

Månadsuppföljning 2014 Månadsuppföljning 2013 Kostnadsanalys

Alla belopp i Mkr

Intäkter
Skatter

jan
2014

Kostnader
jan

2014

Resultat
jan

 2014

Intäkter
Skatter

jan
2013

Kostnader
jan

2013

Resultat
jan

 2013

Förändr
kostnad

varav
hyror
2013

perioden

Förändr
kostnad

exkl
hyra

AO STÖD OCH OMSORG 0,2 20,0 -19,8 1,1 25,2 -24,1 -5,2 3,4 -1,8

AO STÖD OCH BEHANDLING 1,7 6,8 -5,1 3,7 8,0 -4,3 -1,2 0,8 -0,4

AO PERSONLIG ASSISTANS 3,9 6,6 -2,7 5,0 6,1 -1,1 0,5 0,0 0,5

AO HEMTJÄNST 0,0 24,6 -24,6 0,2 25,0 -24,8 -0,4 0,3 0,0

AO ÄLDREBOENDE 0,1 43,7 -43,6 0,2 54,0 -53,8 -10,3 8,2 -2,1

AO HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 0,5 11,6 -11,1 0,5 5,7 -5,2 5,9 0,2 6,1

TOTALT: 6,5 113,4 -106,9 10,6 124,0 -113,4 -10,6 12,9 2,3



Personal 



Personalkostnader 

• Ökad personalkostnad om 3,0 Mkr (2,4 %),  
varav förändring semesterlöneskuld 2,0 Mkr och OB 1,0 Mkr. 

Alla belopp i Mkr
exkl politisk verksamhet 07*

Utfall
jan 2014

Utfall
jan 2013

Ökning
Mkr

Månadsanställda 53,9 53,7 0,2
Semesterlön inkl tillägg 6,1 6,3 -0,1
Mertid/fyllnadstid 1,1 1,2 -0,1
Timlön 7,9 8,0 -0,1
Sjuklön 1,6 1,6 0,0
Ers Obekväm arbetstid 11,6 10,6 1,0
Övrigt 4,1 4,2 -0,1
Semesterlöneskuld inkl PO 8,2 6,3 2,0
PO 31,3 31,1 0,2

Summa: 125,9 123,0 3,0



Månadsanställda timmar 2013 

472 450 

434 517 

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312
Avtalad tid per månad Faktiskt arbetad tid per månad



Timlöner exkl PO 

Timlöner år 2011:   96 Mkr 
Timlöner år 2012:  106 Mkr 
Timlöner år 2013:  105 Mkr 



Timanställda timmar 2013 
Arbetade timmar för timanställda 
utbetalas/bokförs  månaden efter. 



Mer- och fyllnadstid exkl PO 

Mertid/fyllnadstid år 2012: 12,5 Mkr 
Mertid/fyllnadstid år 2013: 12,3 Mkr 



Sjukstatistik 
löpande 12-månader från Lön och Pension 



Verksamhetsvolymer 



Hemtjänsttimmar Egen regi 

År 2013 (jan 2014): 
Beslutade timmar: ca 744 00 
Utförda timmar: ca 614 000 
Andel utförd tid av beslutad: 83 % (81 %) 
Snitt kunder: 1 545 (1508) 
Snitt beslutade timmar/kund/månad: 40 (45) 
År 2013: Från 34 till 44 timmar/kund 



Hemtjänsttimmar Externa utförare 

År 2013 (jan 2014): 
Beslutade timmar: ca 49 000 
Utförda timmar: ca 43 000 
Andel utförd tid av beslutad: 87 % 
Snitt kunder: 127 (200) 
Snitt beslutade timmar/kund/månad: 31 (38) 
År 2013: Från 27 till 35 timmar/kund 



Ekonomiskt bistånd 



Åtgärder 

Jämfört med 2013-års nettokostnad med ett resultat om – 97,5 Mkr 
och 2014-års ramsänkning om – 37,5 Mkr  finns ett beslutat 
besparingskrav om 120 Mkr inför år 2014, varav: 

  16,5 Mkr Socialtjänst 
103,5 Mkr Produktion 

120 Mkr varav preliminär effekt år 2014 bedöms till ca 90 Mkr 
 

Ytterligare ca 25 Mkr behövs i åtgärder vilket socialnämnden 
tillskrivit fullmäktige , enligt beslut 2013-12-18 § 200, att den 
differens som uppstår ska bli en utökad ram för år 2014. 

Utöver dessa behov beräknas volymökningar inom äldreomsorgen 
om ca 25 Mkr. 
 



 
 

Socialtjänstens 
lokalförsörjningsplan 

gällande äldreomsorgen 
Januari 2014 

 



• Utgångspunkten är att öka antalet permanenta 
 boendeplatser  

• Detta ska ske dels genom nybyggnation och 
 genom utbyggnad/ombyggnation på befintliga 
 äldreboenden 

• Några platser i särskilt boende för äldre ersätts 

• Korttidsvårdsplatser ska finnas kvar men i mindre 
 omfattning 

• Arbetsprocessen kring särskilt boende för äldre
 planeras genomföras mellan 2014-2017 

Lokalförsörjningsplan för  
särskilt boende för äldre 



• Renovering av kök inom vissa äldreboenden 

• Genomföra ett antal brandskyddsåtgärder i vissa 
 äldreboenden 

• Lokal för daglig verksamhet 

• Arbetsprocessen kring övriga behov inom 
 äldreomsorgen planeras genomföras mellan 2014-2015 

Övriga behov inom äldreomsorgen 
utifrån lokalförsörjningsplanen  



 
 
 

Enkätsvar gällande 
framtida äldreboenden  

i Sundsvall 



• Den 16 januari 2014 skickades enkäten ut via mail till 25 
 pensionärsorganisationer i Sundsvalls kommun 

• Senast den 20 februari 2014 skulle enkäterna vara inlämnade till 
undertecknad och vid den tidpunkten hade 24 enkäter inkommit. 

• En enkät av de 24 kunde inte användas i sammanställningen 

• En enkät kom in efter sammanställningen 

• Enkätsvaren är ifyllda av undertecknad 
 
 

Förutsättningarna 



Fråga 1 
Vad är viktigt när det 

gäller placering av nya 
äldreboenden ? 

Centralt, högst en 
halv kilometer från 

Sundsvalls 
stadskärna 

Centralt, högst 
1-2 kilometer 

från Sundsvalls 
stadskärna 

Högst en 
halvmil från 
Sundsvalls 
stadskärna 

I kommunens 
förorter/ 

ytterområden 

Antal 
  

2 3 5 17 

Annan synpunkt, nämligen: 
• Kartläggning av vilka områden som saknar äldreboende. 

Man bör vid placering av nya anläggningar ta hänsyn till 
områdets befolkningstäthet nu och i framtida utveckling. 

• Alnö har ett stort behov av äldreboende. Här finns en 
lösning att bygga ut servicehuset som vi ser det. 

• Även ytteromr. Njurunda, Matfors, Indal/Liden, Stöde mm. 
• Viktigt att det byggs i nära anslutning till, att det finns 

möjlighet att åka kollektivtrafik. 
• I områden där äldre redan idag bor, ex. Kvissleby. 
• Billigare och dyrare. Fördelar, personal som gärna arbetar 

helger och nätter. Nackdelar, längre till sjukhus. Lugnare 
miljö och bättre luft. 

• Behov av äldreboenden är stort i hela kommunen. Man bör 
beakta behov och tillgänglighet (kollektivtrafik). 

  



Fråga 2 
Är det viktigt att det 
finns äldreboenden  

i varje stadsdel ? 
Ja Nej 

Antal 
  

14 9 

Annan synpunkt, nämligen: 

• Ja om möjligt, det är nog värdefullt för nyttjarna om det finns 
ett äldreboende inom den stadsdel dom tidigare bott i. Dels för 
att dom känner sig hemma och tryggare med sin omgivning. 

• I möjligaste mån. 
• Viktigt för den gamle att få bo kvar där de rotats. 
• Äldreboende skall i första hand finnas där äldre lätt kan röra 

sig. Ingen tät trafik och svåra backar. 
• Utnyttja befintlig lokaler som står oanvända. 
• I varje by. 

  



Fråga 3 

Kan man kombinera 
trygghetsboende och 
äldreboende i samma 

hus ? 
(Ex: Äldreboende i plan 

1-2 och trygghetsboende 
i plan 3-4) 

Ja Nej 

Antal 
  

22 - 

Annan synpunkt, nämligen: 

• Hiss krävs till plan 3-4. 
• Oavsett äldre eller trygghet så är nedre botten, 

markkontakt en trygghet. 
• Vi tror att det kan bli en bra mix. 



Fråga 4 

Kan man kombinera 
äldreboende och förskola 

i samma hus ? 
(Ex: Förskola i plan 1 och  
äldreboende i plan 2-3) 

Ja Nej 

Antal 
  

11 12 

Annan synpunkt, nämligen: 

• Tveksam. 
• Under förutsättning att förskolans lokaler är extra 

ljudisolerade. 
• Trevlig lösning om äldreboendet är av den typ som 

servicehusen var tänkta! 
• Min erfarenhet från förskolan, som låg i Tingsta 

äldreboende blev störande för de äldre vid måltider 
och terapin. 

• Barns gälla röster är i längden störande. Många äldre 
vill gärna sova middag. 

• Delade meningar. Några tycker det blir stökigt och 
rörigt. Andra tycker det är stimulerande att se barn 
leka. 



Fråga 5 

Vad är viktigast – att 
äldreboenden ligger nära 
Sundsvalls centrum eller 
att äldreboenden byggs  

i ett plan ? 
(På tänkbara tomter nära 

stadskärnan medges 
endast byggen i flera plan) 

Äldreboende i ett plan Centralt, även om det 
innebär flera plan 

Antal 
  

12 8 

Annan synpunkt, nämligen: 

• Utformning i ett eller flera plan beroende på var i 
kommunen det planeras. 

• Gärna i ett plan med tanke på den yttre miljön. 
• Centralt läge. 
• Finns hiss kan det absolut vara i flera plan för mig är 

det viktigt med boende i Kvissleby och 
Njurundabommen. Behovet är ock blir stort ! 

• Skall vara hiss. 
• Även ytterområden. 
• Viktigt att det finns matsalar i alla äldreboenden. 
• Bygg utanför citykärnan. Gott om mark. Överlåt 

citykärnan till det komersiella. 

• Om boende i flera plan måste man tänka på uterum o 
uteplatser. 

• En till två plan i förort med hiss, bara vi får bo 
tillsammans. 



Tack för mig! 
mats.abramson@sundsvall.se 
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