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Ordförandes inledning 
2021 präglades liksom 2020 av Coronapandemin, även om vi mot slutet på året börjat skymta en 
mer normal framtid. Men med många lärdomar i bagaget och goda förutsättningar med en god 
ekonomi och ordning och reda så ser vi fram emot ett betydligt bättre år 2022. 

Även om medias bevakning av omsorgen under pandemin som vanligt fokuserat nästan uteslu-
tande på negativa händelser i andra delar av landet så kan vi ändå konstatera att omsorgen i 
Växjö, både för personer med funktionsvariationer och för äldre håller en riktigt hög kvalitet. Vi 
har en hög andel välutbildade medarbetare och både medarbetare och chefer visar stort engage-
mang för uppgiften. 

Vi börjar nu se en ökning av antalet ansökningar om omsorgsinsatser efter nedgången under 
pandemin och förbereder för att öppna upp vilande platser på våra särskilda boenden i takt med 
behovet och inom omsorg funktion öppnar de dagliga verksamheterna igen. 

Arbetet med God nära vård och omsorg, som är omsorgen i Växjös sätt att leda mot framtidens 
vård och omsorg för såväl funktionsnedsatta som äldre i behov av stöd och hjälp, pågår för fullt. 
Vården och omsorgen som ges ska vara av hög kvalitet och ges utifrån vetenskapligt beprövade 
metoder. Växjös omsorgstagare är överlag väldigt nöjda med de insatser de får men här känner vi 
i Blågröna att det givetvis alltid finns utrymme för förbättringar. Satsningar görs för att få välut-
bildade medarbetare som trivs i omsorgen genom t ex utbildningar, karriärmöjligheter som t ex 
specialistunderskötersketjänster som nu införs. Fler sjuksköterskor ska också få möjlighet att vi-
dareutbilda sig till specialistsköterskor och vi är också på gång att tillsätta två kommundoktoran-
der i omsorgen. Mycket bra verksamhet har pausats eller skalats ner under pandemin men drar 
nu igång och vi ser verkligen fram emot att få börja leva mer normalt igen! 

Med förra årets internbudget påbörjades ett tydligt kvalitetsarbete som vi i år fortsätter med en 
tydlig inriktning på att säkra kvaliteten och höja både tryggheten och nöjdheten, inte bara hos 
våra omsorgstagare utan även hos anhöriga och då särskilt de anhöriga som själva vårdar sin när-
stående. Allt detta är delar i ett långsiktigt strategiskt arbete med en vård och omsorg som funge-
rar bra idag men som också ska vara hållbar och fungera över tid. 

Pandemiperioden har präglats av stora statsbidrag såväl riktade som generella. Inför budget 2023 
bör en översyn av statsbidragen och dess effekter för kommunen göras. 

Ulf Hedin (M) ordförande i omsorgsnämnden 
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Omvärldsanalys 
I omvärldsanalysen analyseras trender och händelser som har påverkan på omsorgsnämndens 
förutsättningar för att även i framtiden säkra en god vård och omsorg. Omvärldsanalysen ska un-
derlätta att dels i tid kunna hantera utmaningar och anpassa verksamheten, dels kunna ta tillvara 
de möjligheter som skapas. Utgångspunkten är ett antal generella omvärldsförändringar som för-
väntas påverka nämndens ansvarsområden. Flera av trenderna hänger ihop och påverkar 
varandra. Analysen är till stora delar strukturerad enligt indelningen i utmaningar/konsekvenser 
som görs i Växjö kommuns omvärldsanalys. 

Utmaning: Fler äldre  

Allt fler människor lever längre. År 2020 var medellivslängden 84,3 år för kvinnor och drygt 80,6 
år för män. Det innebär en minskad medellivslängd om 0,4 respektive 0,7 år jämfört med 2019. 
Minskningen beror enligt SCB på ett stort antal dödsfall i covid-19 under 2019, främst bland äldre 
personer. 

År 2070 beräknas medellivslängden till 89,8 år för kvinnor och 87,7 år för män (SCB, 2021). 

I ett nationellt perspektiv förväntas individer 80 år eller äldre öka från drygt en halv miljon till 
över en miljon i mitten av 2040-talet. Ökningen av antalet över 80 år kommer pågå under 2020-
talet och förväntas bli störst under perioden 2025 till 2030. (SCB) 

I Växjö kommuns befolkningsprognos för 2020 – 2030 konstateras ett stigande antal äldre, en 
ökande andel barn i grundskolan och en allt större andel av befolkningen med icke-svensk bak-
grund. Detta ställer kommunens verksamheter inför nya och ökande utmaningar. Gruppen över 
65 år ligger på ett snitt runt 18,7 procent av totalbefolkningen under prognosperioden. En bety-
delsefull faktor att ha i åtanke är dock att gruppen 80-89 år och äldre ökar med cirka 45% under 
samma period. En långsiktig planering av de kommunala verksamheterna, där man har beredskap 
att hantera tillfälliga upp- och nedgångar i befolkningen, är därför en viktig utmaning för framti-
den. 

Prognos utveckling äldre personer i Växjö kommun 

 

Källa: Befolkningsprognos Växjö kommun 2021 

Att fler människor lever allt längre innebär också att en större del av befolkningen utvecklar kro-
niska sjukdomar och funktionsnedsättningar till följd av åldrandet. I takt med att individer över 
80 år ökar förväntas till exempel en betydande ökning av antalet individer med demenssjukdo-
mar. Även förekomst av andra sjukdomar ökar i takt med stigande ålder t.ex. högt blodtryck, 
ögon- och öronsjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten, hjärtsjukdomar och cancer. 

I Växjö har 10,1 procent av invånarna i åldersgruppen 65 år och äldre hemtjänst (2020) och 3,6 
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procent har särskilt boende (2020). Behovet ökar markant i takt med stigande ålder. För ålders-
gruppen 80 år och äldre är det 11,8 procent som bor i särskilt boende (2019), motsvarande siffra 
för åldersgruppen 65-79 år är 1,2 procent (2019). 

Framåt i tiden kommer allt färre att finansiera de kommunala välfärdstjänsterna, vilket uttrycks 
som en försämrad försörjningskvot. En central utgångspunkt för att möta framtida utmaningar, 
inte minst för att skapa en effektiv resursanvändning, är ett fokuserat arbete för att ge en kvali-
tetssäkrad och likvärdig vård och omsorg. Ett sätt är att arbeta för att öka den direkta brukarti-
den som både kan ge kvalitets- och effektivitetsvinster. 

En generell strategi för att möta de framtida demografiska utmaningarna och samtidigt ha en 
hållbar kostnadsutveckling är att förebygga ohälsa hos kommuninvånarna och att arbeta med 
preventiva insatser för en ökad självständighet. Det kan handla om att möta individerna innan de 
har behov av insatser. Inom omsorgen har en förebyggandeenhet startats upp under hösten 2021, 
vars uppdrag kommer vara att arbeta med att utveckla och förbättra anhörigstödet, motverka 
ofrivillig ensamhet samt samordna förebyggande insatser. 

  

Utmaning: Kompetensförsörjning  

Rekryteringsbehoven av medarbetare är och kommer att fortsätta vara stora inom omsorgens 
verksamheter. Nyrekrytering av utbildade och kompetenta medarbetare och chefer över tid är 
avgörande för att möta de växande behoven. Idag har en majoritet av alla fast anställda inom 
äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning en undersköterskeutbildning, vilket är viktigt 
att fortsätta bibehålla. 

Kraven på medarbetarnas kompetens och behov av vidareutveckling ökar i takt med att allt fler 
svårt sjuka personer har förts över från slutenvården till primärvården och den kommunala hem-
sjukvården. Förskjutningen innebär fler och mer avancerade behandlingar i hemmet vilket ställer 
andra krav på patientsäkerheten. 

Problem med kompetensförsörjning och medarbetarnas vidareutveckling kan få konsekvenser för 
kvaliteten och säkerheten för den enskilde. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö blir allt mer betydelsefullt i kon-
kurrensen om personal, ett antal åtgärder har gjorts eller planeras för inom olika områden. Fort-
satt samverkan i vård- och omsorgscollege är en nyckelfråga för att säkerställa en god kompe-
tensförsörjning. 

  

Utmaning: Förändrade krav på vård och omsorg  

God nära vård och omsorg 

I hela Sverige pågår en omställning av hälso- och sjukvård och omsorg. Omställningen är en för-
flyttning som ”handlar om att skapa en personcentrerad nära vård och omsorg som möter invå-
narnas behov på ett bättre sätt. Det innebär också en vård och omsorg som är av fortsatt hög 
kvalitet och effektivt möter den demografiska utvecklingen. Förflyttningen handlar om att flytta 
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fokus från sjukdomar och institutioner till en vård och omsorg som är designad för människor 
samt att vårdens och omsorgens insatser ger stöd till ett gott liv med god hälsa. En mer tillgäng-
lig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna kan 
användas bättre och därmed räcka till fler (Att driva omställningen till nära vård, www.skr.se). 

Region Kronoberg och länets kommuner har kommit överens om följande beskrivning av omställ-
ningsarbetet: 

• Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker häl-
san. 

• Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. 
• Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialist-

vård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med social-
tjänsten (Länets ledningsgrupp för hälso- och sjukvård och socialtjänst). 

Med utgångspunkt i omsorgsnämndens strategiska riktning och uppdrag har under våren 2021 
färdigställts en femårig uppdragsplan med en gemensam och tydlig riktning för omsorgens fort-
satta omställningsarbete för att nå en God och nära vård och omsorg. Fyra centrala utvecklings-
områden pekar ut riktningen: 

• hälsofrämjande och förebyggande, 
• fungerande helhet med ett personcentrerat arbetssätt, 
• tillvarata individens resurser och ge rätt stöd till behov samt  
• trygga kompetens. 

Förberedelsearbetet borgar för en ökad kvalité i utvecklingsarbetet och god effekt i de initiativ 
som genomförs. I september 2021 tillträdde en projektledare som leder omställningsarbetet. 

 

Digitalisering och e-hälsa 

I en nationell vision fastslås att Sverige 2025 ska vara ”bäst i världen på att använda digitalisering-
ens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet 
i samhällslivet”. Tekniska hjälpmedel kan skapa bättre förutsättningar för att göra omsorgstagare 
mer involverade i sin egen omsorg och genom digital teknik kan samverkan mellan olika aktörer 
som är involverade förbättras. Exempel på det är digitala vårdplaneringar. Sammantaget skapar 
ny teknik möjligheter att förbättra och komplettera omsorgens insatser samt utveckla nya ar-
betssätt för hur dessa insatser ges. Ett exempel är mobila trygghetslarm som ger omsorgstagaren 
möjlighet att påkalla hjälp och stöd oavsett var hen befinner sig i kommunen, förutsatt att det 
finns mobiltäckning. Detta skulle kunna leda till ökad självständighet, trygghet och delaktighet, 
samt att omsorgstagaren fortfarande kan vara delaktig i samhällslivet. Samtidigt som det skulle 
kunna minska behovet av personal vid utevistelse/promenader. En av utmaningarna ligger i att 
kunna anpassa verksamheten och dra nytta av den teknik som finns. (Vägval för framtiden, Vårda-
nalys, Vision e-hälsa). Omsorgsnämnden avser att pröva möjligheten till ökad utveckling inom 
området genom att nyttja tekniken inom medicinhanteringen med läkemedelsrobotar. 
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Migration 

Migrationen påverkar befolkningssammansättningen och därmed omsorgsnämndens verksamhet. 
Bland annat blir antalet personer med annan språklig och kulturell bakgrund i behov av omsorg 
allt fler. Det kan innebära utmaningar för att till exempel säkra att omsorgstagare kan kommuni-
cera med personalen på ett bra sätt för att få behov tillgodosedda och känna sig trygg. Det inne-
bär också möjligheter bland annat genom ökad tillgång på den arbetskraft som krävs för att möta 
den demografiska utvecklingen och försämrade försörjningskvoten. 

  

Statlig styrning 

Omsorgsnämnden ska bevaka och hantera ändrade förutsättningar utifrån nationell styrning i 
form av såväl ny lagstiftning som generella och riktade statsbidrag. 

Några viktiga områden att bevaka är översyn av insatser enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och översyn av socialtjänstlagen. Vad gäller LSS presenterades i januari 
2019 betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen där tre nya insatser 
föreslås: personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn och förebyggande pedago-
giskt stöd. Utredningen föreslår bland annat också: 

• att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 
• att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 
• att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 
• att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar. 

Betänkandet har under hösten 2020 skickats på remiss till ett stort antal remissinstanser. Försla-
get att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år togs bort i samband 
med att de samlade förslagen skickades på remiss. Under hösten 2021 har en ny utredning be-
nämnd Stärkt rätt till personlig assistans, varit på remiss. Utredningen har bl.a. sett över möjlig-
heten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, analyserat och gett 
förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och gjort en 
översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan hante-
ras. Det pågår även en utredning som senast mars 2023 ska presentera en översyn av möjligheten 
till ett statligt huvudmannaskap för LSS-insatsen personlig assistans. 

Ett slutbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst överlämnades till regeringen i au-
gusti 2020. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få ka-
raktären av ramlag. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig so-
cialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och 
möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen föreslår 
bland annat ett förtydligat barnrättsperspektiv och att det ska införas en möjlighet för social-
nämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är 
närvarande, även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte. Den nya socialtjänstlagen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Inför 2022 utdelas statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetensen inom vård och 
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omsorg om äldre och omsorg om personer med demenssjukdom, ett prestationsbaserat statsbi-
drag i syfte att minska andelen timanställningar samt ett prestationsbaserat statsbidrag i syfte att 
utöka sjuksköterskebemanningen i särskilt boende. 

  

Krav på samordning och kunskapsutveckling  

Antalet vård- och omsorgsaktörer som den enskilde behöver träffa ökar och en generell utma-
ning inför framtiden blir att samordna insatser på ett effektivt sätt (Vårdanalys). Allt mer avance-
rad vård sker i hemmet. 

Socialstyrelsen pekar också ut samordning och kontinuitet som en utmaning för personer med 
funktionsnedsättning som många gånger får stöd från flera olika aktörer. Generellt pekar Myn-
digheten för vårdanalys på att kunskapsutvecklingen om effektiva insatser inom socialtjänsten är 
ett område som behöver stärkas. Vårdhygienen blir allt viktigare med tanke på ökad förekomst av 
multiresistenta bakterier och sjukdom med hög spridningsrisk. 

Lagen om samordning vid utskrivning från sjukhus har bl.a. inneburit krav på kortare ledtid för 
planering och igångsättning av insatser vid utskrivning. Effektiva korttidsplatser och en väl fun-
gerande hemtjänst är två nycklar. En utmaning för omsorgen är att hemsjukhuset växer när slu-
tenvården på sjukhuset minskar. 

En kvalitetsaspekt inom hemtjänsten är kontinuitet. Det är av stor vikt att hålla nere numerären 
av hemtjänstpersonal som besöker respektive omsorgstagare. Fortsatt fokus kommer under 2022 
ligga på att ytterligare förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten. 

  

Utmaning: Anpassningar till individuella krav och behov  

Ökade förväntningar på omsorgen och valfrihetssystem  

Det är inte bara den demografiska utvecklingen som påverkar trycket på vård, omsorg och andra 
välfärdstjänster utan också medborgarnas förväntningar. En generell trend är att ett ökat väl-
stånd och en alltmer informerad befolkning ökar medborgarnas förväntningar på tillgång och 
kvalitet i de offentliga tjänsterna. Det ställs allt högre krav på den enskildes möjlighet till infly-
tande vilket också stärkts genom lagstiftning. 

Det behövs långsiktig planering och strategier för att såväl kunna öka effektiviteten som att be-
hålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Ett ökat omsorgstagarfokus och ökad brukardelak-
tighet är en strategi som kan möta både den demografiska utvecklingen och allt högre krav på en 
individuellt utformad omsorg och vård. Det är av största vikt att omsorgstagarna bemöts med re-
spekt och värdighet. Det handlar om att hitta arbetssätt och lösningar som utgår från varje indi-
vids förutsättningar. För att möta krav på effektivisering behöver den enskilde omsorgstagarens 
och patientens egen kunskap och tillgångar tas till vara. På så sätt kan resurserna läggas där de 
behövs som allra mest. Vardagsrehab är ett arbetssätt som utgår från dessa principer. 
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Besvär av ensamhet 

Besvär av ensamhet påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt livskvaliteten negativt. Enligt 
undersökning gjord av Statistiska centralbyrån ökar andelen ensamma med stigande ålder. I Soci-
alstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (2020) är det på riksnivå 
2020 en något större andel av de äldre personerna boende i särskilt boende som besväras av en-
samhet ofta respektive en större andel som besväras av ensamhet då och då jämfört med 2019. 
Hos äldre personer som bor i ordinärt boende med insatser från hemtjänst är skillnaden i svars-
fördelning mellan år 2020 och 2019 liten. Motsvarande resultat kan också ses på kommunal nivå 
för Växjös del. 

I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), har det gjorts förändringar som bland annat syftar till att 
bryta isolering genom särskilda boendeformer för äldre personer. Med samma syfte (att bidra till 
att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer), har Socialstyrelsen 2020 fått regeringens 
uppdrag att fördela statsbidrag till landets kommuner och till ideella föreningar och stiftelser. 

I lägesrapporten som berör omsorgen om personer med funktionsnedsättning för 2021 lyfter So-
cialstyrelsen att konsekvenserna av coronapandemin och dess restriktioner har bland annat lett 
till en ökad isolering, framför allt hos de individer som redan före pandemin hade begränsade so-
ciala kontakter, då många dagliga verksamheter stängt ner och tillgången till gemensamhetsut-
rymmen i vissa LSS-bostäder begränsats. Vikten av att uppmärksamma psykisk ohälsa inom LSS-
området betonas. 

  

Stöd till anhöriga 

Socialtjänstlagen slår fast att socialnämnden i varje kommun ska erbjuda stöd för att underlätta 
för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsned-
sättning. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer 
handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om 
att de anhöriga själva behöver få information eller utbildning av kommunen. För att underlätta för 
personer som vårdar och stödjer sina närstående behöver samhällets olika funktioner inom såväl 
kommun som region samverka och hitta gemensamma former och rutiner kring stödet till anhö-
riga. Att stödja anhörigvårdare i den vård och omsorg de utför, bidrar även till omsorgsnämndens 
strävan efter att ge rätt insatser till rätt person i rätt tid. 
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Behovsutveckling för personer med funktionsnedsättning 

 

Not: nedgången vuxna LSS 2014 beror på att psykisk funktionsnedsättning började särredovisas och 
nedgången barn LSS 2016-2017 beror på övergången av socialpsykiatrin till AoV.  

 

Totalt sett är antalet personer med funktionsnedsättning som beviljats LSS-insatser tämligen 
konstant sedan ett antal år tillbaka. Insatserna är i många fall komplexa och sammansatta. För 
personer med funktionsnedsättning i form av utvecklingsstörning har en del, förutom insatser 
enligt LSS, också insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Nya behov består av att det årligen slutar 
cirka 10-15 personer från gymnasiesärskola. Till detta kommer ett antal personer (vanligtvis 10-
20) från folkhögskolor, inflyttning från andra kommuner samt utrikesfödda. Under senaste året 
har cirka 10 omsorgstagare flyttat eller avlidit. 
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Nämndens uppdrag och ansvar 
Omsorgsnämnden utgör den politiska ledningen för omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden 
ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har be-
stämt, föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i omsorgsnämndens 
reglemente. 

Budgeten med den strategiska inriktningen fungerar även som omsorgsnämndens kvalitetsplan. 
Patientsäkerhetsplanen anger riktningen för hälso- och sjukvården och ligger som bilaga. 

Omsorgsnämndens uppdrag är även reglerat i ett antal lagstiftningar. De viktigaste är: 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL 

Övriga lagar som styr olika delar i verksamheten  

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

Livsmedelslagen (2006:804) och övrig livsmedelslagstiftning 

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV 

Patientlagen (2014:821) 

Vägledningar 

Vägledningar för hur insatser ska beviljas är framtagna för SoL respektive LSS. Utgångspunkten 
är gällande lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis. 

Lednings- och styrsystem 

Omsorgsnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för att systematiskt och fortlö-
pande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Ett ledningssystem har utarbetats en-
ligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Dessa föreskrifter och allmänna 
råd omfattar all hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

För alla nämnder gäller en kommungemensam processtyrning. Utöver den används en intern mo-
dell för systematiskt kvalitetsarbete. 

Systematiskt kvalitetsarbete i omsorgen 

Omsorgstagaren ska få insatser efter behov och med god kvalitet. Verksamheten ska förbättras 
och effektiviseras kontinuerligt. Detta förutsätter en samlad modell för mål-, uppföljnings- och 
förbättringsarbete som har fyra hörnstenar: Helhetssyn, Fokusering, Transparens, Brukarinfly-
tande. 

Det innebär även att det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas ytterligare inom verksam-
heten. Ett fokus måste vara att kontinuerligt mäta de olika verksamheterna, skaffa sig kompetens 
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om och förmå att analysera insatserna samt att utifrån analyserat resultat ta fram åtgärder för 
förbättring. Parallellt med detta behöver de centrala stödfunktionerna vid förvaltningen utveck-
las. Det behövs således en långsiktig planering och kommunicerade strategier för att såväl kunna 
öka effektiviteten som att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. 

Totalt innebär kvalitet att tillfredsställa uttalade krav (lagstiftning mm) och omsorgstagarnas för-
väntningar. Det handlar alltså både om arbetssätt och resultat. 

Omsorgens systematiska uppföljningsarbete i praktiken 
Nämnden fastställer årligen en internbudget. 

En risk- och väsentlighetsanalys mynnar ut i en intern kontrollplan utifrån följande områden: 

· Följsamhet till lagar och förordningar. 

· Säkra kommunala mål. 

· Säkra avtal och förfrågningsunderlag. 

· Prioriterade riskområden utifrån analys av bl.a. årsrapport, patientsäkerhetsberättelse, tillsyns-
rapporter, nationella rapporter, avvikelser, synpunkter från brukarorganisationer mm. 

Utifrån budgeten planerar enheterna för hur uppdrag och nyckeltal ska nås med stöd i plane-
rings- och uppföljningsverktyget Stratsys. Under året arbetar enheterna med genomförandet. 

Uppföljning och mätningar samordnas och görs lättåskådliga för att bidra till en likvärdig samt 
synliggjord vård och omsorg av god kvalitet, såväl för kommunala som privata utförare. Uppfölj-
ningarna kan delas in i ett baspaket, som alla enheter berörs av, och ett fördjupningspaket, som 
används vid behov. Utfall sammanställs till en helhet per indikator och enhet, som visar om en 
godkänd nivå nås (grönt) eller ej (rött). En tågordning för åtgärder vid brister i verksamheten är 
fastslagen. 

Erfarenheter från arbete med lex Sarah, lex Maria, avvikelser och synpunktshantering tillhör 
också det systematiska kvalitetsarbetet som tas tillvara för förbättringar i verksamheten. Före-
byggande insatser och förbättringsarbete genomförs med stöd av kvalitetsregistren Senior Alert, 
Palliativregistret och BPSD (svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid De-
mens). 
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Organisationen  

För att klara givna uppdrag används följande organisation: 
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Huvudprocesser - mål och uppdrag 
Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl 
definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process 
har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definie-
rade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. 

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet 
kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock 
inte som indikatorer för måluppfyllelse. 

Symbolförklaring                                         

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige 

  Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse 

  Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet 

  Nyckeltalet mäter effektivitet 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv 

och en fungerande arbetsmarknad 

 

Strategisk inriktning 

Växjö kommun ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för alla Växjöbor, exempel-
vis genom praktikplatser eller subventionerade anställningar. Växjö kommun ska gå före i att till-
varata kompetensen hos personer med funktionsvariation. Omsorgsnämnden ska säkerställa god 
tillgänglighet till arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar. 

Nya steg mot full sysselsättning 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

   
Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbets-
tränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar. 

Inom ram 
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Stödja individer och främja ett tryggt och själv-

ständigt liv 

 

Strategisk riktning 

För att möta behoven från en allt äldre befolkning och de växande förväntningarna på välfärden 
pågår ett omställningsarbete för en god och nära vård och omsorg. Omställningen innebär ett 
ökat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser där fokus måste flyttas från organi-
sation till person och relation. 
Invånarna ska ses som aktiva medskapare och samordningen inom vård och omsorg ska utgå 
ifrån individen och säkerställa rätt stödnivå till behov. Individen ska vara en del i teamet och ge-
nom ett personcentrerat förhållningssätt är det dennes mål som finns i centrum. 

Omsorgstagarens och anhörigas egna resurser och möjligheter ska tas tillvara i högre grad ge-
nom att göra dem till aktiva medskapare samt ge förutsättningar för ökad livskvalitet, självstän-
dighet och jämlik hälsa. 

Omställningen till god och nära vård och omsorg är en önskvärd omställning då många invånare 
har nya förväntningar på tillgänglighet och delaktighet. Medicinsk, digital och teknisk utveckling 
skapar nya möjligheter att behandla och ge vård och omsorg. Ett fortsatt arbete med att utveckla 
det digitala stödet för verksamheten är av stor vikt där två pilotstudier som planeras är några ex-
empel, dessa handlar om läkemedelsrobotar och mobila trygghetslarm. 

Nationella kunskapsstöd, nationella vårdprogram och sammanhållna vårdförlopp tas fram i syfte 
att skapa en jämlik vård med hög kvalitet i hela landet. Kunskapsstöden ska kunna stödja patien-
tens behov genom hela vårdkedjan och vara anpassade till vårdens alla professioner, vårdteam 
och vårdnivåer. 

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Genom att ut-
veckla vårdförloppen kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på 
bästa tillgängliga kunskap. Vård och omsorg ska ges som en fungerande helhet där ett väl utveck-
lat samarbete mellan vårdens och omsorgens olika delar samt med civilsamhället är grundläg-
gande. Detta förutsätter ett fortsatt och ökat samarbete med Region Kronoberg, såväl som fun-
gerande interna processer och flöden. Ytterligare satsningar på utvecklingen av Evelid som ett 
kvalitetscenter för korttidsinsatser där effektivt resursnyttjande, förbättrad kvalitet och ökad 
kompetens ger goda förutsättningar för mer komplex sjukvård nära omsorgstagaren. 

Med ett systematiskt förebyggande arbete identifieras risker för ohälsa och relevanta åtgärder 
genomförs och följs upp. Det förebyggande arbetet bygger på ett proaktivt arbetssätt, att risker 
tidigt uppmärksammas och att rätt insatser sätts in i tid. Möjlighet till aktivering och social sti-
mulans, samt ett stärkt anhörigstöd i form av insatser som dagverksamheter och avlösning är 
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viktiga ingredienser i arbetet för invånarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

Enligt Socialstyrelsen är personalkontinuiteten en av de viktigaste faktorerna för att omsorgsta-
garna ska uppleva en god kvalitet av omsorg. Det är även viktigt ur ett arbetsmiljö- och patientsä-
kerhetsperspektiv. Kontinuiteten inom verksamheten ska utvecklas och förbättras, med särskilt 
fokus på hemvården. 

Socialstyrelsens rekommendation är att individuellt anpassad tydliggörande pedagogik bör an-
vändas för att förbereda en person med intellektuell funktionsnedsättning, ge förutsägbarhet och 
förståelse för aktiviteter och händelser för att undvika osäkerhet och frustration som kan leda till 
utmanande beteende. För att tillgodose dessa behov krävs ett fortsatt arbete med att förstärka 
den pedagogiska kompetensen inom Omsorg funktionsnedsättning. 

Genom att utveckla kontaktmannaskapet och på sikt skapa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
för alla kan stödet bättre anpassas till den enskildes behov och önskemål. Genom att tydliggöra 
rollen kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för såväl omsorgstagare som anhö-
riga och medarbetare, men också till samordningsvinster då den fasta omsorgskontakten utgör 
en viktig informationskälla och vid behov en brygga mellan omsorgstagaren och dennes profess-
ionella kontakter. 
 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter be-

hov 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  
 Förstärka samverkan med Region Kronoberg för att utveckla den nära vår-

den, exempelvis genom att prova den s.k. Borgholmsmodellen Inom ram 

  
 Vidta åtgärder för att bryta isoleringen efter pandemin, exempelvis med 

kulturella upplevelser Inom ram 

  Etablera och utveckla arbetet med vardagsrehab Inom ram 

  Utveckla kunskapsstyrning och sammanhållna vårdförlopp Inom ram 

 
 Öka möjligheterna till digitalt utbud och deltagande vid konserter, dans 

och andra sociala tillställningar samt säkerställa möjligheterna till fritids-
aktiviteter. 

Inom ram 

  Utveckla digitala hembesök och möten Inom ram 

 
 Utveckla Evelid till kompetenscentrum för tillfälliga placeringar med fokus 

på förbättrad kvalitet, flöden och funktioner. 
Inom ram 

  Tydliggöra kontaktmannaskapet och införa fast omsorgskontakt. Inom ram 

 
 Förbättra kontinuiteten inom verksamheten med särskild inriktning på 

hemvården. Inom ram 

 
 Utveckla verksamheten inom Omsorg funktionsnedsättning med pedago-

giskt utbildad personal i boende och daglig verksamhet. 
Inom ram 

  Genomföra ett pilotprojekt med läkemedelsrobotar inom hemvården. Inom ram 

 
 Genomföra ett pilotprojekt med GPS-baserat trygghetslarm inom hemvår-

den Inom ram 
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Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

 
 Fastställa nivån på habiliteringsersättning till den nivå som inkluderandet 

av det riktade statsbidraget medgav under år 2020. Inom ram 

  Individanpassa och säkra omsorgstagarnas möjlighet till utevistelse Inom ram 

  Ta fram förslag till förbättrat språkstöd i svenska Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldre-
omsorg -  helhets-
syn, andel (%) 

2020 87   

   
 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - hel-
hetssyn, andel (%) 

2020 79   

   
 

Nettokostnadsav-
vikelse LSS, (%) 

2020 2,6   

   
 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, 
kr/hemtjänstta-
gare 

2019 219 243   

   
 

Kostnad särskilt 
boende äldre-
omsorg, kr/bru-
kare 

2020 867 893   

  
 

Brukarbedömning 
gruppbostad LSS  - 
trivsel, andel (%) 

2020 73 %   

  
 

Brukarbedöm-
ning  daglig verk-
samhet LSS  - Bru-
karen trivs alltid på 
sin dagliga verk-
samhet, andel (%) 

2021    

   
 

Personalkontinui-
tet, antal personal 
som en hemtjänst-
tagare möter un-
der 14 dagar, me-
delvärde 

2021    

   
 

Andel hemtagning 
från sjukhus 
samma dag eller 
dagen efter ut-
skrivningsklar, % 

2021    

   
 

Nettokostnadsav-
vikelse äldre-
omsorg, (%) 

2021    

  
 

Nettokostnadsav-
vikelse äldre-
omsorg, (%) 

2020 1 %   
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Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  
 Förstärka insatserna för att bryta ofrivillig ensamhet och minska psykisk 

ohälsa 2,5 mkr (tillskott) 
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Personalpolitisk inriktning 
Strategisk inriktning 

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning 

Under kommande tioårsperiod beräknas behoven inom välfärdssektorn att öka samtidigt som er-
sättningsbehovet från pensionsavgångar är stort. För att tillgodose kompetensbehovet som gene-
reras av detta krävs ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Växjö kommun 
som arbetsgivare ska främja en lärande organisation som skapar ett kompetent och professionellt 
medarbetarskap och chefskap för att kunna rekrytera, utveckla och behålla drivna och kunniga 
medarbetare. 
Varje rekrytering ska föregås av en noggrann analys av framtidens behov, förändrade krav och 
digitaliseringens möjligheter för att förstå vilka kompetenser som behövs. 

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensför-
sörjning kommer nämnden under året att prioritera: 

• Att ta fram och implementera en koncerngemensam process för strategisk kompetens-
försörjning och fortsatt arbete med gemensamma kompetensprofiler. 

• Att främja en lärande organisation genom bland annat koncerngemensamma utbildningar 
i utbildningsportalen och chefs- och ledarskapsutbildningar. 

• Att implementera en uppdaterad process för löneöversyn samt implementera ny för-
månsportal som ytterligare främjar en likvärdig och modern löne- och förmånsprocess. 

• Att skapa förutsättningar för chefer att bedriva ett proaktivt och analytiskt arbete genom 
bland annat att visualisera HR-nyckeltal för att skapa en enkel överblick och ge möjlighet 
att samköra data samt lärande från avslutningssamtal. 

• Att implementera riktlinjen för flexibel arbetsplats och fortsätta dra lärdomar om hur 
pandemin påverkat arbetsmiljön och hur framtidens arbete bör organiseras till följd av 
Covid-19 pandemin. 

Kompetensförsörjningen i omsorgen behöver stödja omställningen mot en god och nära vård och 
omsorg. Förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och 
proaktivt är centrala delar, likväl som att säkerställa kompetensförsörjningen genom fortsatta 
satsningar på att vidareutbilda befintliga och framtida medarbetare. 

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

För att kunna möta framtidens välfärdsbehov behöver kommunen också arbeta för att fler med-
arbetare ska arbeta heltid och en gradvis framflyttad pensionsålder. För att klara fler arbetade 
timmar och förlängt arbetsliv krävs god hälsa och trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och 
utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Resultatet av temperaturmätaren ska tillvaratas i det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet. 

Sjukfrånvaro ger ohälsa för våra medarbetare och ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs ett 
långsiktigt arbete för att nå kommunens arbetsmiljömål om att sänka sjukfrånvaron med en pro-
centenhet till år 2022. Förebyggande åtgärder ska prioriteras för att minska antalet snittdagar 
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med en dag per snittanställd. Aktuell forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad 
ohälsa senare utan istället riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är därmed betydelsefullt för 
ett hållbart arbetsliv. 

För att sätta fokus på området ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare kommer nämnden 
under året att prioritera: 

• Att fortsätta arbetet med plan för god arbetshälsa genom exempelvis analys av statistik 
gällande sjukfrånvaro, temperaturmätare och skador och tillbud för att kunna erbjuda ti-
diga insatser och skapa goda lärande exempel. 

• Att främja verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå genom 
riktade insatser till enheter med riskfaktorer som hög sjukfrånvaro och hög personalom-
sättning. 

• Att verka för att fler ska använda sitt höjda friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter 
alternativt hälsosamtal genom informationsinsatser. 

• Att ta fram en koncerngemensam uppgiftsfördelning för arbetsmiljöansvaret och ett digi-
talt utbildningsmaterial riktat till förtroendevalda och chefer. 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt 

temperaturmätaren ska vara minst 4,5. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  Inrätta specialistunderskötersketjänster Inom ram 

  Fortsatt arbete med minskning av andelen ofrivilligt delade turer Inom ram 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

  
 

Genomsnitt av 
medarbetarupple-
velsen från tempe-
raturmätaren 

Delår 2021 4,8   

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie ar-

betstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent. 

Beslutad av  Uppdrag Finansiering 

  
 Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryterings-

center 
Inom ram 

   Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr 4 mkr (tillskott) 

   Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser Inom ram 
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Ekonomi 

Driftbudget 

Omsorgsnämndens ekonomi påverkas bland annat av demografiutvecklingen inom äldreomsor-
gen och omsorg funktionsnedsättning. Nämnden har inför 2022 fått ett resurstillskott på 4,3 mil-
joner kronor tillsammans med ett effektiviseringskrav på totalt 4,2 miljoner kronor.  Sammanta-
get innebär detta således att ramen för 2022 i princip är oförändrad jämfört med 2021. Omsorgs-
nämndens totala ram 2022, inkluderande tilläggsanslag för löner, uppgår till 1 471 miljoner kronor. 

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2022 gavs omsorgsnämnden uppdrag som 
beskrivs i internbudgeten. Dessa uppdrag ska, med undantag av ett, finansieras inom ram. Upp-
dragen är en naturlig del i förvaltningens uppdragsplan för God och nära vård och omsorg och 
har i enlighet med denna fördelats mellan nämndens verksamhetsområden. Omställningen för att 
nå en god och nära vård och omsorg sker med utgångspunkt i huvudprocessen Stödja individer 
och främja ett tryggt och självständigt liv. För uppdraget "Förstärka insatser för att bryta ofrivillig 
ensamhet och minska psykisk ohälsa" har nämnden tillsammans med nämnden för arbete och 
välfärd erhållit ett tillskott, vilket även detta har fördelats i enlighet med nämnda uppdragsplan. 

Inför budget 2021 gjordes bedömningar av demografiska faktorer som indikerade ett ökat behov 
och ökade volymer inom såväl särskilt boende som hemtjänst. Dessa volymer är i dagsläget inte i 
nivå med de beräkningar som gjordes inför 2021 och som sedermera budget för 2021 resulterade 
i. En starkt bidragande faktor till detta är situationen med en lägre beläggning inom särskilt bo-
ende. Antalet ansökningar har under det senaste året minskat och antalet äldre som valt att av-
vakta inflyttning på boenden har ökat under pandemin. Nämnden noterar dock en trend i ökning 
av belagda platser inom särskilt boende under senvåren. De demografiska beräkningar som bud-
get 2022 vilar på visar ett större behov och ökade volymer för nästa år jämfört med det senaste 
året, men bedöms inte 2022 fullt ut nå samma nivå som budgeterades för 2021. Den demografiska 
utvecklingen under kommande år visar att antalet personer över 85 år ökar. Denna åldersgrupp 
bedöms ha ett större behov av såväl hemvård som särskilt boende, och det är av största vikt inför 
kommande budgetår att hänsyn tas till de strategiska utmaningar som detta medför. 

Omsorgsnämnden har pekat ut den strategiska riktningen kopplad till omställningsarbetet för en 
god och nära vård och omsorg. En del i detta arbete är ett ökat fokus på hälsofrämjande och före-
byggande insatser, till exempel utökat anhörigstöd, för att mer proaktivt kunna förebygga ohälsa 
och sjukdom samt främja en fysiska, psykiska och sociala hälsan. För att på bästa sätt möta dessa 
behov har förvaltningen samlat insatserna i en förebyggande enhet som organisatoriskt placerats 
inom avdelningen Rehab. De budgetmedel som tidigare funnits inom främst verksamhetsområdet 
äldreomsorg och hemvård för denna verksamhet har därmed överförts till avdelningen Rehab. 

Omsorg funktionsnedsättnings budgetramar har förstärkts med medel för utökat behov av insat-
ser, en satsning på digital infrastruktur samt habiliteringsersättning. 
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tkr Intäktsbudget 2022 Kostnadsbudget 2022 Nettobudget 2022 Nettobudget 2021 

Omsorgsnämnden över-
gripande -203 582 113 532 -90 050 -69 379 

Centralförvaltningen -2 514 73 539 71 025 70 341 

Avdelning sjuksköters-
kor -313 101 690 101 377 96 749 

Avdelning Rehab -1 488 67 122 65 634 54 811 

Äldreomsorg och hem-
vård, kommunal regi -24 223 609 573 585 351 586 410 

Äldreomsorg och hem-
vård, entreprenad 

-15 068 244 856 229 788 233 183 

Omsorg funktionsned-
sättning, kommunal regi -6 082 413 004 406 922 395 336 

Omsorg funktionsned-
sättning, entreprenad 

-5 834 107 114 101 280 98 020 

     

Summa -259 104 1 730 430 1 471 327 1 465 471 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget, ettåriga projekt 

Budget 2022, tkr    

    

    

Ettåriga projekt Inkomst Utgift Netto 

    

    

Summa    

Investeringsbudget, fleråriga projekt 

tkr Total budget   Ack. utfall Tot. projektpro-
gnos 

Fleråriga projekt Inkomst Utgift Netto Netto Netto 

      

      

Summa      
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Exploateringsprojekt 

tkr 
Grund
kalkyl 

  

Acku-
mule-
rat ut-
fall 

   

Total 
pro-
jekt-
pro-
gnos 

  

 In-
komst 

Utgift Netto In-
komst 

Utgift Vinsta
vr/ 
reserv 

Netto In-
komst 

Utgift Netto 

           

           

           

Summa           

Varav VA           

Varav tillväxt           

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med 

genomsnittet i kommungruppen större städer. 

Beslutad av Uppdrag Finansiering 

   
 

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och 
ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner. 27,5 mkr (effektivisering) 

   
 

Minskade marknadsföringskostnader 1,5 mkr (effektivisering) 

 

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad 

   
 

Ekonomi balans, kr 2021    

 


