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Sammanfattning 
Ekonomisk redovisning 

Ackumulerat resultat för augusti 2022 visar ett överskott jämfört med budget på 45,6 miljoner 
kronor inklusive förändringen av semesterlöneskulden. För motsvarande period föregående år 
redovisade omsorgsnämnden ett överskott på 74,2 miljoner kronor gentemot budget. Budget för 
förändring av semesterlöneskuld fördelas linjärt oaktat när den tjänas in. Ackumulerat resultat 
för augusti 2022 exklusive förändring av semesterlöneskuld uppgår till 22,1 miljoner kronor. 

En bidragande faktor till ett fortsatt överskott för 2022 är situationen med en lägre beläggning 
inom särskilt boende och lägre volymer i hemvården än prognosticerat. Volymen är i dagsläget 
fortfarande inte i nivå med de beräkningar som gjordes inför budget 2022. Detta förklaras till 
stora delar av det svåra bedömningsläget i och med Covid-19. Dock har beläggningen och verk-
ställda beslut ökat sedan föregående år och budgetavvikelsen är därmed lägre. Arbetet med före-
byggande åtgärder, optimerad bemanning och förbättrade arbetssätt fortsätter visar positivt re-
sultat. 

På en övergripande nivå ligger nämndens redovisade nettokostnader på en högre nivå jämfört 
med föregående år. Ökningen av nettokostnader beror på fler antal verkställda platser på särskilt 
boende jämfört med 2021 men även på högre personalkostnader, hyror, transportkostnader och 
elkostnader. Sammanlagt uppgår den ökande nettokostnaden till 41,8 miljoner kronor. 

Efter maj månad lämnades en prognos för omsorgsnämnden där nämnden beräknades redovisa 
ett överskott om 26,7 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats och nämnden gör bedömningen 
efter augusti att utfallet blir positivt jämfört med budget på 44,8 miljoner kronor. Orsaken till ett 
prognostiserat högre överskott är att både hemvård och särskilda boende har fortsatt lägre volym 
än budgeterat. Behovet av hyrpersonal och höga övertidskostnader påverkar samtliga operativa 
verksamheter negativt samtidigt som Kommunrehab har fortsatta vakanser. 

  

Personalredovisning 

Under början av 2022 var sjukfrånvaron hos omsorgsnämndens medarbetare hög till följd av Co-
vid-19. Även om sjukfrånvaron är fortsatt hög har den minskat något under våren i takt med att 
pandemin avtagit i omfattning. Sedan december 2021 har sjukfrånvaron i andel av ordinarie ar-
betstid minskat med 0,66 procentenheter och andelen sjukdagar per snittanställd har minskat 
med 1,1 dagar. 

Resultatet av mars månads Temperaturmätare visar ett fortsatt bra resultat för Omsorgsförvalt-
ningen, med ett medelvärde på 4,8 av maximalt 6,0. Svarsfrekvensen vid mars månads mätning är 
78 procent, vilket motsvarar 1588 svaranden. Resultatet i Temperaturmätaren följer Växjö kom-
munkoncern som helhet. 

Under 2022 har friskvårdsbidraget för alla medarbetare höjts med 500 kronor till totalt 1500 kro-
nor och informationsinsatser har gjorts för att uppmuntra fler medarbetare att utnyttja sitt frisk-
vårdsbidrag. Statistik till och med juni visar att drygt 30% av omsorgsnämndens medarbetare har 
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nyttjat friskvårdsbidraget under första halvåret. 

  

Verksamhetsredovisning 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad 

Omsorgsnämnden har tagit emot personer inom arbetstränings- och praktikplatser samt arbets-
marknadsanställningar inom samtliga verksamheter där bedömningen gjorts att det fungerar. 

  

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv 

En majoritet av uppdragen inom de prioriterade utvecklingsområdena i budgeten är under ge-
nomförande och fortgår enligt planering. Flera av uppdragen genomförs på några års sikt och är 
av sådan art att de utvecklas och pågår under hela 2022. 

Omsorgsnämndens arbete med omställningen till en god och nära vård och omsorg genomsyrar 
verksamheten på alla plan och ett flertal delprojekt har startats upp och fortgått under våren. 

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen genomfördes under början av året. 
Nyckeltalen kopplade till brukarundersökningen är på samma nivå som eller någon procentenhet 
under föregående mätning men Växjö ligger väl till i förhållande till jämförelsegruppen större 
stad. 

Under delåret har arbetet med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten fortgått, vilket 
gett resultat med förbättrade siffror jämfört med såväl helår som delår 2021. 

Den senaste vårdhygienmätningen från våren 2022 visar på ett fortsatt bra, om än något sämre 
resultat jämfört med föregående mätning 2021. Växjö står sig väl i en nationell jämförelse. Likt fö-
regående år är de tydligaste förbättringsområdena på övergripande nivå korrekt användning av 
förkläde och desinfektion av händerna före patientnära arbete. 

Under våren har införandet av det nya socialadministrativa verksamhetssystemet påbörjats där 
utförare inom LSS och särskilt boende gått över till det nya verksamhetssystemet Lifecare Utfö-
rare. 

Eftersom ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa arbetar omsorgs-
förvaltningen på flera olika sätt för att förebygga och bryta isoleringen bland omsorgstagare inom 
samtliga verksamhetsområden. Myndighetsavdelningen screenar för ensamhet vid ansökan om 
hemtjänst. Arbete med att identifiera och implementera insatser för att motverka ofrivillig en-
samhet pågår som ett delprojekt inom God och nära vård och omsorg, vilket kommer att fortlöpa 
under hösten. Under 2021 implementerades en förebyggande enhet inom Omsorgsförvaltningens 
Kommunrehab, vars uppdrag är att samordna förebyggande insatser, utveckla och säkerställa an-
hörigstödet samt motverka ofrivillig ensamhet. 
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Övrig verksamhetsrelaterad information 

Omsorgsnämnden har under perioden anmält tre händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för  
vård och omsorg (IVO). Under perioden har en privat utförare gjort en anmälan enligt Lex Sarah 
till IVO. Det har inte förekommit några händelser inom privat eller kommunal verksamhet som 
föranlett anmälan enligt Lex Maria. 

Utveckling pågår inom ramen för flera statsbidrag. Privata utförare har erbjudits att ta del av de 
olika bidragen för satsningar inom ramen för bidragens villkor. För två av statsbidragen ("God och 
nära vård och omsorg 2022” samt ”Äldresatsningen”) har en del av medlen även fördelats till för-
valtningen för Arbete och välfärd. 

Arbetet med kontinuitetshantering påbörjades i mars och har pågått intensivt under våren. Kon-
tinuitetshanteringen syftar till att verksamheten ska kunna hållas i drift, oavsett bortfall eller sär-
skild händelse. 

Under perioden har avtal om drift av fyra privata enheter förlängts. En ny avtalsperiod för kultur i 
daglig verksamhet inleddes i februari 2022 och drivs fortsatt av Studiefrämjandet. 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning 

DRIFTREDOVISNING Perioden januari-augusti Helår 

 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Verksamhet, tkr netto netto netto netto netto netto netto 

Omsorgsnämnden övergripande 70 875 64 229 6 646 63 628 150 748 96 317 54 431 

Centralförvaltningen -46 310 -47 775 1 465 -42 547 -70 823 -71 786 963 

Avdelning sjuksköterskor -67 157 -68 338 1 181 -63 788 -102 637 -102 729 92 

Avdelning Rehab -39 639 -44 107 4 468 -33 583 -60 928 -66 272 5 344 

Äldreomsorg och hemvård, kommunal regi -402 082 -395 129 -6 953 -384 076 -612 970 -593 850 -19 120 

Entreprenad, funktionsnedsättning och 
äldreomsorg -208 878 -223 873 14 995 -198 993 -337 215 -335 810 -1 405 

Omsorg funktionsnedsättning, kommunal 
regi -270 116 -273 086 2 970 -256 191 -405 744 -410 246 4 502 

Summa exkl semesterlöneskuld 
-963 307 -988 079 24 772 -915 550 

-1 
439 569 

-1 
484 376 

44 807 

Förändring semesterlöneskuld 20 792  20 792 14 884    

Summa inkl semesterlöneskuld 
-942 515 -988 079 45 564 -900 666 

-1 
439 569 

-1 
484 376 

44 807 

I driftsredovisningen per verksamhet redovisas utfallet exklusive semesterlöneskuld. Den totala 
kostnaden för förändring av semesterlöneskulden inom omsorgsnämnden ligger på 20,8 miljoner 
kronor. Detta är kostnader för uttagen semester som ännu inte tjänats i år. I analysen nedan har 
omräkning skett till den metod som tidigare års uppföljning bygger på och siffran inom parentes 
visar således ackumulerat resultat januari – augusti per verksamhet inklusive förändring av se-
mesterlöneskuld. 

Analys av periodens utfall och helårsprognos 

Utfallet för perioden januari – augusti uppgår till 45,6 miljoner kronor. En bidragande faktor till 
ett fortsatt överskott även 2022 är situationen med en lägre beläggning inom särskilt boende och 
hemvården. Volymen är i dagsläget fortfarande inte i nivå med de beräkningar som gjordes inför 
budget 2022. Detta förklaras till stora delar av det svåra bedömningsläget i och med Covid-19. Ar-
betet med förebyggande åtgärder, optimerad bemanning och förbättrade arbetssätt fortsätter 
visar positivt resultat. 

På en övergripande nivå ligger nämndens redovisade nettokostnader på en högre nivå jämfört 
med föregående år. Främst beror ökningen av nettokostnader på högre personalkostnader och på 
en allmän kostnadsutveckling för exempelvis hyror, transporter och el. Ökningen av nettokostna-
derna beror även på att fler antal verkställda platser på särskilt boende jämfört med föregående 
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år. Sammanlagt uppgår den ökande nettokostnaden till 41,8 miljoner kronor. 

Lönekostnaden har ökat med 3,9 procent sedan föregående år, av denna ökning är 2,6 procent 
hänförliga till generella löneökningar. Resterande ökning beror på byte av avtal, kompetensför-
sörjningssvårigheter samt av sjuksköterskorna semesterlösning, där obemannade pass ersattes 
med kvalificerad övertid. Flera projektanställningar pågår som är kopplade till stimulansmedel 
vilka därmed inte påverkar den totala nettokostnaden för nämnden då lönekostnaden kompense-
ras. 

Utfallet nedan per verksamhetsområde redovisas inklusive förändring av semesterlöneskuld, en 
princip som nämnden tillämpat under flera år. Eftersom budgeten inte periodiseras utifrån se-
mesterns faktiska intjäning och uttag innebär detta att periodens utfall efter sommarmånaderna 
inte belastats av den intjäning som infaller under årets sista månader. Hänsyn till detta är tagen i 
prognosen. 

Avdelning sjuksköterskor (3,1 miljoner kronor). Sjuksköterskeorganisationen belastat med kost-
nader för inhyrd personal och övertid samt att de har haft ökade kostnader för förbruknings-
material. Kostnaderna har till viss del täckts av statsbidrag främst för Äldresatsningen och GNVO. 

Avdelning rehab (5,2 miljoner kronor). Verksamheten redovisar efter augusti en positiv avvikelse 
jämfört med budget på 5,2 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre personalkostnader till 
följd av vakanser. 

Äldreomsorg särskilt boende (minus 10,7 miljoner kronor). Verksamheten redovisar ett negativt 
resultat mot budget på 10,7 miljoner kronor vilket främst är hänförligt till högre lönekostnader 
och lägre resurstilldelning pga. färre verkställigheter. Antalet belagda platser i särskilt boende är 
fortfarande på en lägre nivå än budgeterat, vilket påverkar områdets möjligheter att redovisa en 
ekonomi i balans. En viss grundbemanning måste upprätthållas för att klara verksamheten på ett 
säkert sätt och med hög kvalitet. Covid-19 påverkar verksamheterna i mindre omfattning än tidi-
gare, dock behöver personal stanna hemma vid minsta symtom och detta påverkar bemannings-
situationen med ökad övertidsersättning som följd. Sjukfrånvaron var hög i början av året. 

Äldreomsorg hemvård (minus 0,1 miljoner kronor). Hemvården redovisar ett resultat som är i 
nivå med budget. Verksamheten bedrivs enligt plan och åtgärder för att bibehålla en budget i ba-
lans fortsätter. Volymerna är fortsatt lägre än budgeterat och därmed är resurstilldelningen lägre. 
Sammantaget noteras inga större avvikelser på en övergripande nivå, däremot varierar enheter-
nas resultat. 

Privata utförare (minus 3,1 miljoner kronor). En fortsatt lägre efterfrågan hos de privata utfö-
rarna resulterade i lägre resultat än budgeterat bland annat då möjligheten att återsöka moms 
reducerats. 

Omsorg funktionsnedsättning (11,4 miljoner kronor). Sommarmånaderna inom omsorg funkt-
ionsnedsättning har inneburit en ökning av antalet vikarier, vilkas löner utbetalas med en månads 
eftersläpning och belastar kostnadsmässigt september månads utfall. Den redovisningsmässiga 
effekten av detta blir att det ekonomiska utfallet per augusti är positivt. Verksamhetens förbruk-
ningsmaterial samt fastighetskostnad har ökat likt övriga verksamheter. 
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Helårsprognos 

Efter maj månad lämnades en prognos för omsorgsnämnden där nämnden beräknades redovisa 
ett överskott om 26,7 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats och nämnden gör bedömningen 
efter augusti att utfallet blir positivt jämfört med budget med 44,8 miljoner kronor. Orsaken till 
ett prognostiserat högre överskott är att både hemvård och särskilda boende har fortsatt lägre 
volym än budgeterat. Behovet av hyrpersonal och höga övertidskostnader påverkar samtliga ope-
rativa verksamheter negativt samtidigt som rehabenheten bedömer fortsatta vakanser. Samtliga 
enheter, förutom särskilt boende, har förbättrat sina prognoser sedan maj. 

Den största orsaken till nämndens överskott är att det är lägre volymer än budgeterat. Inom sär-
skilt boende bygger budgeten på de platser som finns tillgängliga inom Växjö kommun, vilka i 
dagsläget inte är fullt belagda. Dessa faktorer påverkar även nämndens intäkter i form av taxor 
och avgifter. Effekten av tomma platser är att en lägre resursfördelning tilldelas såväl kommunala 
som privata boenden (tilldelning sker per belagd plats och dygn). Ytterligare effekt av tomma 
platser är svårigheter att anpassa bemanningen till den låga beläggningen. 

Under 2022 har äldreomsorgen rekvirerat statsbidrag motsvarande 82,4 miljoner kronor, av dessa 
fördelas 5,6 miljoner kronor till Arbete och Välfärd samt 16,1 miljoner kronor till de privata utfö-
rarna. Vissa av statsbidragen sträcker sig även in i 2023. Vilken effekt statsbidragen har på det 
ekonomiska utfallet är svårt att förutsäga varför nämnden lämnar en prognos utan hänsyn tagen 
till statsbidrag. 

Omsorgsnämnden övergripande (54,4 miljoner kronor). Det prognosticerade överskottet om 
54,4 miljoner kronor förklaras huvudsakligen av lägre utdelat förvaltningsbidrag till följd av lägre 
volymer än beräknat. 

Centralförvaltningen (1,0 miljoner kronor). Överskott om 1,0 miljoner kronor i förhållande till 
budget beror främst på lägre omkostnader. 

Avdelningen sjuksköterskor (0,0 miljoner kronor). Avdelningen sjuksköterskor beräknar ett re-
sultat i nivå med budget för 2022. 

Avdelningen rehab (5,3 miljoner kronor). Avdelningen rehab beräknas redovisa ett överskott vid 
årets slut om 5,3 miljoner kronor främst till följd av vakanser. 

Äldreomsorg särskilt boende (minus 14,8 miljoner kronor). Effekten av tomma platser som be-
skrivits ovan är att en lägre resursfördelning tilldelas boenden i kombination med svårigheter att 
anpassa bemanningen till den låga beläggningen. Högre personalkostnad, mer övertid samt en 
allmän kostnadsutveckling gör att särskilda boenden prognostiserat ett underskott på 14,8 miljo-
ner kronor. 

Äldreomsorg hemvård (minus 4,2 miljoner kronor). Lägre volym än budgeterat samt höga över-
tidsersättningar gör att hemvården prognostiserar ett underskott för året på 4,2 miljoner kronor. 

Privata utförare (minus 1,4 miljoner kronor). Även de privata utförarna påverkas av lägre voly-
mer än budgeterat vilket påverkar att prognosen visar underskott mot budget. 

Omsorg funktionsnedsättning (4,5 miljoner kronor). Prognosen har sedan maj förbättrats och 
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beräknas sammantaget ge ett överskott på 4,5 miljoner kronor vid årets slut. Prognosen påverkas 
negativt av ärenden som försvunnit som SFB-ärenden och ombildats till gruppbostadsärende 
samt av höga övertidsersättningar dock vägs detta upp av tilläggsanslag samt stimulansmedel. 

  

Investeringsredovisning 

Färdigställda projekt Utgifter sedan projektstart Varav årets investeringar år 2022 

 
Beslu-

tad 
Ackumulerat Budget- 

Utfall ja-
nuari- 

Budget Prognos Budget- 

mnkr 
total 

budget 
utfall avvi-

kelse 
augusti helår helår avvikelse 

        

        

S:a färdigställda projekt        

         

Pågående projekt Utgifter sedan projektstart Årets investeringar år 2022 

 
Beslu-

tad 
Ack Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Prognos 

mnkr 
tot.ut-

gift 
utgift tot.utg 

avvi-
kelse 

januari-
augusti 

helår helår 
budget-

avvikelse 

Infrastruktur LSS 2 750 1 386 2 750 0 1 386 2 750 2 750 0 

         

         

         

         

S:a pågående projekt 2 750 1 386 2 750 0 1 386 2 750 2 750 0 

         

S:A INVESTERINGAR TOTALT 2 750 1 386 2 750 0 1 386 2 750 2 750 0 
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Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genom-

snittet i kommungruppen större städer. 

  

 

   Uppdrag 

   Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos 
stödjande funktioner. 
 

Processutveckling och centralisering av stödfunktioner är en del av det koncernövergripande arbetet för att säkra 
finansiering till välfärden. Inom omsorgsförvaltningen pågår ett arbete kring robust och flexibel organisation där re-
surser bättre kan användas i verksamheten utifrån varierande behov. 

   Minskade marknadsföringskostnader 
 

Liten kostnad redan från början. Svårigheter att rekrytera har inneburit extra kommunikationsåtgärder och sannolikt 
påverkat kostnader åt fel håll. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

   Ekonomi balans, kr 2021 91   
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Personalredovisning 

Medarbetarna i siffror 

Antal anställda och anställningsformer 

  Totalt Kvinnor Män 

 Aug 2022 Dec 2021 Aug 2022 Dec 2021 Aug 2022 Dec 2021 

Antal tillsvidareanställda 1 954 1 952 1 648 1 651 306 301 

Antal tidsbegränsade anställ-
ningar med månadslön 391 101 291 77 100 24 

TOTAL 2 345 2 053 1 939 1 728 406 325 

Omräknade heltider, antal 2 290 2 019 1 895 1 697 395 322 

       

Sysselsättningsgrad       

Andel anställda med en grund-
anställning på 100 procent 89,0 % 94,70 % 89,7 % 96,40 % 85,7 % 97,10 % 

Genomsnittlig sysselsättnings-
grad, procent 97,67 % 98,36 % 97,73 % 98,23 % 97,38 % 99,05 % 

       

Åldersstruktur %       

-29 19,9 14,5 16,1 12 37,9 27,4 

30-49 42,7 44,1 42,9 43,8 41,7 45,5 

50+ 37,4 41,5 41 44,2 20,4 27,1 

       

Samtliga nyckeltal i denna tabell har mätdatum 2022-07-01 och jämförs med 2021-11-01 

Sjukfrånvaro 

  Totalt Kvinnor Män 

 Aug 2022 Dec 2021 Aug 2022 Dec 2021 Aug 2022 Dec 2021 

Sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordi-
narie arbetstid* 9,02 % 9,68 % 9,65 % 10,40 % 5,90 % 5,79 % 

Sjukdagar/snittanställd** 27,8 28,9 29,4 30,6 18,9 19,1 

*Sjukfrånvaro i procent avser samtliga månadsanställda inkl timavlönade under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30 resp 2020-11-01 till 
2021-10-31 

**Sjukdagar/snittanställd avser tillsvidareanställda personal under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30 resp. 2020-11-01 till 2021-10-31 
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Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompe-

tensförsörjning 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt tem-

peraturmätaren ska vara minst 4,5. 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Två gånger per år följer Temperaturmätaren upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren genom frågor 
som ställs utifrån värdegrunden. Den första mätningen under 2022 genomfördes i mars månad och visar ett medelvärde för omsorgs-
nämnden på 4,8 av 6,0. På totalen utgör det ett bra resultat som varit stabilt över tid, eftersom värdet ligger på samma nivå som mät-
ningen hösten 2021 liksom flera mätningar dessförinnan. Om en arbetsplats inte når upp till riktningsmålets värde görs en handlings-
plan med förslag till åtgärder som ska förbättra medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen. Svarsfrekvensen vid mars månads mät-
ning är 78 procent, vilket motsvarar 1588 svaranden. Resultatet i Temperaturmätaren följer Växjö kommunkoncern som helhet. 
 
I början av 2022 var bemanningssituationen i omsorgsnämndens vård- och omsorgsnära verksamheter fortsatt ansträngd till följd av 
Covid-19. Situationen har också präglats av förändrade arbetssätt kring bemanning på grund av att det lokala kollektivavtalet årsarbets-
tidsavtalet sades upp av fackförbundet Kommunal och upphörde att gälla i slutet av oktober. Sedan dess tillämpas istället det centrala 
kollektivavtalet Allmänna bestämmelser fullt ut för medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning. Årsarbetstids-
avtalet innebar en större flexibilitet och möjlighet till snabba schemaförändringar för både arbetsgivare och medarbetare, men då detta 
är mer reglerat och förenat med högre ersättningar enligt Allmänna bestämmelser har arbetssätt kring bemanning förändrats i stor 
utsträckning och nya rutiner är fortfarande under implementering. Flera enheter har också arbetat för att öka sin grundbemanning så 
att det ska finnas goda möjligheter för verksamheterna att kunna ersätta både planerad och oplanerad frånvaro med ordinarie personal. 
 
Antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön är betydligt större vid mätningen av första delåret 2022 i jämförelse med uppfölj-
ningen i december 2021, vilket beror på att antalet tidsbegränsade anställningar ökar stort under semesterperioden. Att antal tidsbe-
gränsade anställningar med månadslön vid halvårsmätningen 2022 är högre (391 st) än motsvarande siffra vid delårsuppföljningen 2021 
(312 st) beror till stor del på en ny rutin för anställning av sommarvikarier, där verksamheterna uppmanats att anställa fler sommarvika-
rier med månadslön istället för timlön. 
 
Ökningen av antalet tidsbegränsade anställningar under sommarmånaderna gör också att andelen anställda med en grundanställning på 
100 procent har minskat i förhållande till helåret 2021. Det beror i sin tur på att medarbetare med en tidsbegränsad anställning i äldre-
omsorgen eller omsorg funktionsnedsättning kan anställas på antingen heltid eller deltid, medan alla medarbetare med tillsvidarean-
ställning anställs på 100%. 
 
Gällande andelen timavlönade i procent av total tillgänglig arbetstid så har siffran sjunkit från 14,3% till 12,4%. Även här antas föränd-
ringen bero på att fler medarbetare med tidsbegränsade anställningar har varit månadsavlönade än timavlönade. 
 
Ett sätt att följa upp hur Växjö kommun upplevs som arbetsgivare är genom den avslutningsenkät som har genomförts sedan 2021. Re-
sultatet av enkäten visar att 78,5% av de svarande som valt att avsluta sin tjänst i omsorgsnämnden under första halvåret 2022 rekom-
menderar Växjö kommun som arbetsgivare. Resultatet är några procentenheter lägre än för motsvarande period föregående år. Den 
vanligaste orsaken medarbetare har angett för avslutad anställning hos omsorgsnämnden är pension följt av annat och därefter mer 
stimulerande arbetsuppgifter/utvecklingsmöjligheter. Avslutningsenkäten är ett bra verktyg för analys och lärande av vilka utvecklings-
områden som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare och kan på så sätt bidra i arbetet med att skapa en fungerande kompetens-
försörjning på både kort och lång sikt. 
 
För att tillgodose ett ökat kompetensbehov som beror på demografiska förändringar och kommande pensionsavgångar krävs ett lång-
siktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Några aktiviteter som har genomförts under 2022 och som förväntas ge effekt i 
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och tillgodose kommande kompetensbehov beskrivs nedan. 
 
Strategisk kompetensförsörjning 
Ett övergripande arbete för att säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen på kommunövergripande nivå är under utveckling. 
Under hösten kommer arbetssättet att spridas vidare till berörda ledningsgrupper på förvaltningar, bolag och förbund. Processens syfte 
tydliggörs och visualiseras, ett systemstöd tas fram och analysunderlag sammanställs. Dessa insatser görs för att ge goda förutsätt-
ningar för ledningsgrupper att identifiera kompetensgap inom olika verksamheter där Växjö kommun de närmsta åren behöver säkra 
tillgången eller växla kompetens för att kunna fullfölja uppdraget gentemot invånare, besökare och företagare. I omsorgsnämnden pågår 
flera insatser kopplat till kompetensförsörjning. 
 
Specialistsjuksköterskor 
Omsorgsnämnden fortsätter att satsa på att utbilda specialistsjuksköterskor i syfte att möjliggöra arbetet med en god och nära vård och 
omsorg. I år har fyra sjuksköterskor valts ut att genomgå utbildningen som påbörjas i september och studeras på heltid. Målsättningen 
är att 40% av omsorgsnämndens sjuksköterskor ska vara specialistutbildade. 
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Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet ger medarbetare möjlighet att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid och är en viktig satsning för att öka 
antalet utbildade medarbetare inom äldreomsorgen. Under första halvåret 2022 har ytterligare 18 medarbetare i omsorgsnämnden an-
tagits till Äldreomsorgslyftet, vilket innebär att totalt 62 medarbetare har påbörjat utbildningen sedan hösten 2020. Hittills är 21 av 
dessa elever helt klara med utbildningen. Andelen utbildad tillsvidareanställd personal inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsätt-
ning uppgår till 86% per siste juni 2022. 
 
Nya tjänster som specialistundersköterska 
En arbetsgrupp har tillsatts för att verkställa omsorgsnämnden beslut om att inrätta nya tjänster som specialistundersköterska. 24 
tjänster som specialistundersköterska ska införas inom äldreomsorgen jämnt fördelat mellan hemvården respektive särskilda boenden. 
Vid behov ska tjänsterna även kunna användas inom omsorg funktionsnedsättning. Specialistundersköterskorna ska arbeta inom kom-
petensområdena demens, palliativ vård, sårvård och nutrition. Dessutom ska fyra tjänster som specialistundersköterska successivt im-
plementeras vid sjuksköterskeavdelningen. Inrättandet av specialistunderskötersketjänster bidrar till att göra omsorgsnämnden till en 
attraktiv arbetsgivare och skapar nya karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för omsorgsnämndens medarbetare. 
 
Språkombud 
Som ett led i att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning har omsorgsnämnden 
under året bland annat prioriterat insatser till förbättrat språkstöd i svenska för medarbetare och studerande som genomför praktik i 
vår verksamhet. En utredning pågår kring hur språkombud kan användas i verksamheterna för att bidra till en språkutvecklande arbets-
plats. Projektgruppen har genomfört en omvärldsbevakning där intervjuer har skett med språkutvecklare på vård- och omsorgscollege, 
arbetsgivare som lyckats med implementering av språkombud och språkombudsutbildare. Till hösten 2022 planeras en utbildning som 
genomförs av vård- och omsorgscollege språkutvecklare och riktar sig till Omsorgsnämndens chefer, i syfte att öka kunskapen kring 
språkombud och språkutveckling. 
 
Handledarutbildning 
I omsorgsnämnden har handledarorganisationen som syfte att mottagandet av studerande och nya medarbetare ska vara det bästa 
tänkbara. Ett gott bemötande och bra introduktion är av största vikt för en god kvalitet på stödet till omsorgstagarna och ett viktigt led i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för God och nära vård och omsorg kommer omsorgsnämnden att arrangera handledarut-
bildning steg 1 för drygt 70 medarbetare fördelat på de olika verksamhetsområdena särskilt boende, hemvård och omsorg funktionsned-
sättning. Detta är en satsning utöver de ordinarie utbildningstillfällena som arrangeras av Vård- och omsorgscollage flera gånger per år. 
 
Digital introduktion och e-utbildningar 
Nya medarbetare genomgår ett väl genomarbetat introduktionsprogram i enlighet med den nya introduktionsprocessen. Introdukt-
ionen består dels av en koncerngemensam utbildning, med flera inspelade informationspass och e-utbildningar, dels introduktionspa-
ket som är specifika för omsorgsnämndens medarbetare och chefer. Dessa introduktionspaket innehåller en mängd e-utbildningar som 
är framtagna för att passa omsorgsnämndens verksamheter och är ständigt under utveckling. Till detta kommer lokal introduktion som 
planeras på respektive arbetsplats. 
 
Nya e-utbildningar för organisationens medarbetare och chefer utvecklas löpande och publiceras i utbildningsportalen. E-utbildningar 
är ett bra och effektivt sätt att tillgodose medarbetare med kunskap och ny information, eftersom en e-utbildning kan planeras in när 
det passar både verksamhet och medarbetare som bäst. Det ger också chefen en bra möjlighet att följa upp vilka medarbetare som har 
genomgått utbildningarna och vilka som behöver påfyllning med nya kunskaper. 
 
Ledarskapsutveckling 
En viktig byggsten i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är professionella och kompetenta ledare. Det handlar både om att 
rekrytera för att säkerställa en god chefsförsörjning och att utveckla de chefer som finns i organisationen. Arbetet med chefsförsörjning 
ska ha sin utgångspunkt i begreppet chefen som profession och ta avstamp i kompetensprofilerna för chefer där ansvar och befogen-
heter tydliggörs. Arbetet med ledarskapsutveckling har fortgått under 2022 och ett antal kompetenshöjande punktinsatser har genom-
förts inom ledningsgruppsutveckling på flera nivåer. Insatser har också genomförts för att stärka medarbetare och chefer inom självle-
darskap och förändringsledning. I omsorgsnämnden har ett drygt tiotal chefer genomgått chef- och ledarskapsprogrammet de senaste 
åren och samtliga chefer i förvaltningen har deltagit i fördjupad utbildning om förändringsledning. 
 
Chefens fönster 
I maj 2022 lanserades Chefens fönster vilket möjliggör för chefer i Växjö kommun att få en tydlig rapport över ett antal nyckeltal, kopp-
lat till ekonomi och personal, som kan utgöra beslutsstöd. Rapporterna underlättar för chefer i deras regelbundna uppföljning och ger 
underlag för planering av verksamheten. Nyckeltal som är aktuella för HR-området och som kommer att läggas till successivt är antal 
anställda, personalomsättning, sjukfrånvaro och övertid. 

  

Framtid och omvärld 

För att säkerställa tillgången på kompetenta medarbetare är kompetensförsörjning en avgörande fråga för kommuner och regioner på 
både kort och lång sikt. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är av största vikt för att upprätthålla välfärden och använda 
medarbetares kompetens och förmågor på rätt sätt. Bemanningsproblematiken och den bristande tillgången till arbetskraft blev extra 
tydlig inför årets semesterperiod, då omsorgsnämnden upplevde stora svårigheter att rekrytera tillräckligt många semestervikarier till 
verksamheterna. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att redan under hösten påbörja arbetet med att förbättra situationen inför 
nästa sommar. 
 
Värdegrundsarbete 
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Temperaturmätarens resultat ger indikationer kring de delar i värdegrunden som behöver förstärkas men också vilka styrkor som finns 
i en arbetsgrupp eller en del av organisationen. Under 2022 har ett arbetsmaterial kring Värdegrund, service och bemötande tagits 
fram. Materialet kommer att spridas brett i verksamheten under hösten 2022. Det handlar inte om att ta fram en ny värdegrund utan 
om att förstärka den praktiska innebörden när det kommer till hur medarbetare i kommunen agerar i sitt dagliga arbete. 
 
HR-system 
Ett nytt koncerngemensamt HR-system kommer att upphandlas inom snar framtid, vilket kommer att ge organisationens chefer förut-
sättningar att få bättre överblick över hela medarbetarresan samt minska antalet systemstöd kopplat till personalrelaterade frågor. Ett 
HR-system kan bestå av enskilda delar eller en sammansättning av olika HR-moduler (till exempel rekrytering, prestation och utbild-
ning) som är designade för att effektivisera det strategiska arbetet inom HR-området. HR-systemet skapar även goda förutsättningar 
för medarbetaren att vara aktiv i sitt eget utvecklingsarbete. 

 

   Uppdrag 

   Fortsatt arbete med minskning av andelen ofrivilligt delade turer 
 

Projektplan är framtagen och projektledare är anställd för att driva arbetet på uppdrag av beslutad styrgrupp. Arbetsgrupp 
är utsedd med representanter från enhetscheferna inom hemvården och särskilt boende. Arbetet påbörjades i slutet av 
maj/början på juni och pågår enligt plan. 

   Inrätta specialistunderskötersketjänster 
 

Arbete med kravprofil och arbetsbeskrivning pågår och en plan för hur förvaltningen ska arbeta och organisera specialistun-
dersköterskor håller på att tas fram. Tidsplanen är att påbörja rekryteringen efter sommaren. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

  Andel medarbetare som 
svarar på temperatur-
mätaren Delår 2022 78 %   

   Genomsnitt av medar-
betarupplevelsen från 
temperaturmätaren Delår 2022 4,8   

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid 

ska minska och 2022 vara högst 5 procent. 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög för omsorgsnämndens medarbetare. Dock har sjukfrånvaron i andel av ordinarie arbetstid minskat med 
0,66 procentenheter och andelen sjukdagar per snittanställd har minskat med 1,1 dagar sedan december 2021. 
 
De två senaste årens sjukfrånvaro har i stor utsträckning präglats av pandemin och under början av 2022 var sjukfrånvaron hos om-
sorgsnämndens medarbetare mycket hög till följd av Covid-19. Sjukfrånvaron har dock minskat något under våren i takt med att pande-
min avtagit i omfattning. En stor del av de medarbetare som arbetar med vård-och omsorgsnära arbete har vaccinerats mot Covid-19, 
vilket bör ha bidragit till minskad sjukfrånvaro. Samtidigt har riktlinjen om att stanna hemma även vid milda symtom varit en orsak till 
de höga sjukfrånvarotalen. Effekterna av pandemin syns bland annat genom att det både i verksamheter och på individnivå finns ett 
stort behov av återhämtning. Omsorgens yrkesgrupper har påverkats av hård arbetsbelastning och höga krav kopplat till hantering och 
bekämpning av smittspridningen. 
 
Ett proaktivt rehabiliteringsarbete är en viktig insats för att minska antalet sjukdagar per snittanställd. Rehabiliteringsprocessen håller 
på att ses över liksom kopplingen till arbetsanpassning. Positivt är att andelen sjukfrånvaro som är över 60 dagar har minskat med 3,8 
procentenheter i omsorgsnämnden i jämförelse med helårsuppföljningen 2021. 
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För att öka kunskapen inom området ”Hållbart arbetsliv och friska medarbetare” arbetar Växjö kommun förebyggande genom arbets-
miljöutbildningar för att ge chefer och skyddsombud mer kunskap, stärka organisationen och säkerställa att Växjö kommun som arbets-
givare uppfyller de krav som ställs för att uppnå en god arbetsmiljö. 
 
Höjning av friskvårdsbidraget 
Under 2022 har friskvårdsbidraget för alla medarbetare höjts med 500 kronor till totalt 1500 kronor och informationsinsatser har gjorts 
för att uppmuntra fler medarbetare att utnyttja sitt friskvårdsbidrag. Statistik till och med juni visar att drygt 30% av omsorgsnämndens 
medarbetare har nyttjat friskvårdsbidraget under första halvåret. 
 
Förmånscykel 
Växjö kommun erbjuder också tillsvidareanställd personal möjlighet till förmånscykel och hittills under 2022 har 336 förmånscyklar 
beställts av medarbetare i Växjö kommun. En skatteändring från och med den 1 januari 2022 medförde att förmånsbeskattningen för 
medarbetare med förmånscykel helt eller delvis tas bort beroende på cykelns förmånsvärde. Det gör cykelförmånen än mer fördelaktig 
för medarbetaren och kan bidra till att fler väljer att förflytta sig med cykel än andra transportmedel, vilket är positivt för både medar-
betarens hälsa och miljön. 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Inom Växjö kommunkoncern genomförs varje dag en mängd insatser som förbättrar arbetsmiljön och för att följa lagkraven behöver vi 
också arbeta systematiskt med våra arbetsmiljöuppgifter och låta arbetet genomsyra hela organisationen. En ny riktlinje som beskriver 
hur arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter skiljer sig åt beroende på roll och plats i organisationen har tagits fram och ska förank-
ras i berörda beslutsinstanser. Riktlinjen utgår från förskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och klargör dels förtroendevaldas 
arbetsmiljöansvar i nämnd, bolagsstyrelse och förbundsdirektion, dels chefers arbetsmiljöuppgifter i förhållande till sitt verksamhetsan-
svar. 
 
Samverkansavtal 
Hösten 2021 sade merparten fackliga organisationer upp samverkansavtalet med Växjö kommun. Uppsägningen av avtalet innebär att 
Växjö kommuns förvaltningar sedan januari 2022 arbetar parallellt med samverkan och MBL samt skyddskommittéer. Växjö kommun 
som arbetsgivare har bjudit in samtliga fackliga organisationer som omfattas av kommunens kollektivavtal till dialog om samverkan och 
även bjudit in parterna till att delta i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Med ett samverkansavtal ges förutsättningar till 
dialog i syfte att skapa bättre verksamheter och friska arbetsplatser. 

  

Framtid och omvärld 

Ett hållbart arbetsliv kräver insatser på flera fronter. För samtliga medarbetare är möjligheten till hälsofrämjande insatser av stor bety-
delse. Det kan också handla om att säkerställa att medarbetarna har goda förutsättningar under olika perioder i yrkeslivet, såsom möj-
ligheten att klara ett längre arbetsliv, högre upp i åldrarna. 
 
För Växjö kommun som arbetsgivare är det viktigt att fortsätta att utveckla arbetsmiljöfrågorna på organisatorisk nivå. Exempel på 
kommande insatser under 2022 är en ny metodik för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), e-lärande och e-
tjänst kopplat till uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, implementering av IA-systemet samt ett förstärkt arbete kring skyddsron-
der. 

 

   Uppdrag 

   Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryteringscenter 
 

Under 2022 har en utredning av nuläget när det kommer till vikarieanskaffning inom kommunkoncernen genomförts. Utred-
ningen har presenterats för styrgruppen och återkopplats till berörda verksamheter. Utredningen baseras på intervjuer med 
berörda chefer och medarbetare, resultatet av en enkätundersökning till verksamheter som anlitar bemanningsverksam-
heter, kontakt med verksamheter som hanterar tillsättningen av timvikarier i egen regi, information från stödfunktioner, 
tidigare studier samt kontakt med andra kommuner. Kommande steg i arbetet består av att tydliggöra respektive delprocess 
i vikarieanskaffningsprocessen och analysera olika alternativ för att uppnå samordning. En väg in för nya medarbetare samt 
en kvalitetssäkrad introduktion är delar i det arbetet. Bemanningsenheten i omsorgen kommer att påverkas men sannolikt 
inte förrän sen höst. 

   Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr 
 

Friskvårdsbidraget, som sedan årsskiftet är höjt till 1500 kr, gäller för medarbetare inom Växjö kommunkoncerns förvalt-
ningar, bolag och förbund. Via intranät får medarbetare information om vad friskvårdsbidraget kan användas till. Det har 
även arbetats fram ett material som kan användas på APT/personalmöten där vikten av friskvård diskuteras och information 
kring friskvårdsbidraget ges. Statistik följs kvartalsvis på övergripande nivå och med den som grund kan riktade insatser gö-
ras för att nå en högre nyttjandegrad. 

   Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser 
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   Uppdrag 

Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser omfattar dels utbildning kring återhämtning efter en krissituation dels verk-
tyg för kartläggning av arbetsmiljö. Utbildningen kommer att ges under hösten 2022 och verktyg för kartläggning av arbets-
miljö i form av ett spel kommer att lanseras i samband med Chefens dag i september. Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt 
med resultatet av temperaturmätaren på alla nivåer i verksamheten. Särskilt fokus läggs på aktiviteter som syftar till att öka 
medarbetarens stolthet över att arbeta inom Växjö kommunkoncern: återkoppling på arbete, förslag till förändring tas till-
vara, lära nytt och utvecklas samt tid för återhämtning. 
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Verksamhetsredovisning 
LÄSANVISNING 

I de följande kapitlen ges en verksamhetsredovisning i processperspektiv. Växjö kommun har 
strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisations-
gränserna och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till 
för. 

Riktningsmålens utveckling värderas 

Varje process beskrivs i ett eget kapitel med separata avsnitt för de till processen kopplade rikt-
ningsmålen. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av riktningsmålets utveckling. Målen 
saknar explicita måltal och är av karaktären riktningsmål där önskvärd riktning eller utveckling 
definieras med hjälp av angivna nyckeltal. Genom att inte ange absoluta värden för respektive mål 
främjas ett ständigt förbättringsarbete. 

Bedömning av måluppfyllelse sker på kommunövergripande nivå och baseras på utfallet i samtliga 
nyckeltal kopplade till respektive mål i Växjö kommuns budget.  

Nämnden/bolaget analyserar sitt bidrag till måluppfyllelse utifrån nyckeltalens utfall. 

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse är att se som stöd för huvudprocessä-
garen i dennes samlade bedömning av riktningsmålens utveckling på koncernnivå. 

Sammanfattande beskrivning och analys 

I den sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal som 
följer efter den inledande beskrivningen av riktningsmålets utveckling ges information om för pe-
rioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även tillfälle att ge en dju-
pare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd ut-
veckling. Avsnittet avslutas med ett resonemang om framtid och omvärld. 

Uppdrag och nyckeltal 

I avsnittet rörande uppdrag beskrivs den aktivitet samt det resultat och effekt som har uppnåtts 
avseende de till riktningsmålet kopplade uppdragen. Under respektive rubrik indikeras status på 
uppdragets realiserade effekt med en röd, gul eller grön färgmarkering där grön markering anger 
att uppdraget är avslutat och förväntad effekt är uppnådd. 

Under rubriken nyckeltal redovisas utfallet i de nyckeltal som fungerar som indikatorer för såväl 
riktningsmålets utveckling som bedömning av det samlade effektivitetsmålet. Nyckeltalen är 
märkta med RK för resultat och kvalitet och E för effektivitet. Kolumnrubriken period anger vil-
ken period som utfallet noteras för. Positiv utveckling av noterat utfall i förhållande till den förra 
mätningen anges med en uppåtgående pil och negativ utveckling av noterat utfall anges med en 
nedåtgående pil. Kolumnrubriken jämförelse med större stad ger information om respektive 
nyckeltals utfall i förhållande till det genomsnittliga värdet för kommungruppen större stad i 
Kolada. Samma utfall eller bättre indikeras med grön färgmarkering och sämre utfall indikeras 
med röd färgmarkering. I de fall där vi använder lokala mått som inte kan jämföras med denna 
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referensgrupp utgör hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommunkoncern bas för jämförel-
sen och är därmed det accepterade värdet. I de fall detta förekommer noteras det i anslutning till 
aktuellt nyckeltal. 

Merparten av indikatorerna för måluppföljning kommer från Kolada som är en nationell statistik-
databas för kommun och landsting. Information publiceras med viss fördröjning vilket får till följd 
att flera av nyckeltalen refererar till annan period än det aktuella verksamhetsåret. 

Uppföljning av riktningsmålen 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en 

fungerande arbetsmarknad 

Nya steg mot full sysselsättning 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Omsorgsnämnden har under första halvåret bidragit på ett positivt sätt till riktningsmålets utveckling. Omsorgsnämnden har tagit emot 
personer inom arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar inom samtliga verksamheter där bedömningen 
gjorts att det fungerar. 

Framtid och omvärld 

Omsorgsnämnden kommer fortsätta att ta emot personer som är i behov av ovanstående insatser och ser det som särskilt viktigt att 
locka ungdomar via praktikplatser till att välja ett yrke inom vård- och omsorg. 

 

   Uppdrag 

   Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmark-
nadsanställningar. 
 

Omsorgsförvaltningen tillhandahåller arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar inom samtliga 
verksamheter där bedömningen gjorts att det fungerar. Omsorgsförvaltningen arbetar för att kunna ta emot fler grundskole-
elever från årskurs 8 och 9 på praktik i syfte att visa upp verksamheten inför val till gymnasiestudier. Omsorgsförvaltningen 
tar även emot språkpraktikanter genom förmedling av förvaltningen Arbete och välfärd. 

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt 

liv 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

En majoritet av uppdragen inom de prioriterade utvecklingsområdena i budgeten är under genomförande och fortgår enligt planering. 
Flera av uppdragen genomförs på några års sikt och är av sådan art att de utvecklas och pågår under hela 2022. 

  

God och nära vård och omsorg 

Under 2021 färdigställdes en femårig uppdragsplan med fyra centrala utvecklingsområden för omsorgens fortsatta omställningsarbete 
till en God och nära vård och omsorg: 
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1. Hälsofrämjande och förebyggande 

2. Fungerande helhet med ett personcentrerat arbetssätt 

3. Tillvaratagande av individens resurser och 

4. Rätt stöd till behov och trygga kompetens. 

I arbetet med att ta fram uppdragsplanen ingick framtagandet av 25 delprojekt som samtliga präglas av Växjö kommuns målbild för en 
God och nära vård och omsorg. Delprojekten speglar uppdragen i internbudgeten. Sedan projektledare tillträdde i september 2021 har 
ett flertal av delprojekten startats upp och arbetas nu med ute i verksamheterna. 

Början av 2022 präglades av stor sjukfrånvaro inom verksamheterna, något som påverkade delprojektens arbete. Detta till trots så har 
delprojekten genomgående fortsatt leverera goda resultat. Många av delprojekten har samlat information om önskemål från berörda 
målgrupper. De aktiviteter som startats upp under våren har dock visat sig inte nå ut till invånarna som förväntat och där finns en fort-
satt utmaning i hur vi ska nå ut med vad vi har att erbjuda. 

Arbetet med spridning av omställningen till omsorgspersonalen har inte fortgått som önskat. Med hjälp av alla chefsled behöver detta 
arbete trappas upp ytterligare under senare delen av året. 

  

Trygga och nöjda omsorgstagare och ökat fokus på personalkontinuitet inom hemvården 

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen genomfördes under mitten av januari till mitten av mars 2022 och hade en 
svarsfrekvens ungefär motsvarande 2020 års undersökning, strax under 60% i hemvården och runt 50% i särskilt boende. Svarsfrekven-
sen i särskilt boende är för Växjö bättre än motsvarande siffra nationellt sett. I hemvården ligger Växjös svarsfrekvens på ungefär mot-
svarande nivå som den totala för riket. 

Nyckeltalen för brukarnas helhetssyn inom äldreomsorgen visar på fortsatt goda resultat, där resultatet för hemvården ligger en pro-
centenhet under resultatet för 2020, medan resultatet för särskilt boende kvarstår på samma nivå. Växjö ligger väl till i förhållande till 
jämförelsegruppen större stad. Starka områden inom såväl hemvård som särskilt boende är, likt tidigare år, bemötande, trygghet och 
förtroende för personalen. Inom hemvården syns dock en viss försämring jämfört med 2020 års resultat, medan dessa nyckeltal i sär-
skilt boende är desamma eller något bättre jämfört med 2020. Vid 2020 års undersökning utmärkte sig de privata utförarna inom sär-
skilt boende på ett negativt sätt. Vid årets undersökning kan ses att de privata utförarna inom särskilt boende sammantaget har förbätt-
rat sitt resultat inom flertalet områden, men har fortsatt ett överlag något sämre resultat jämfört med de kommunala utförarna inom 
flera områden. Helhetsbedömningen för kommunala utförare inom särskilt boende ligger på 83 % (2020: 86%), medan de privata ligger 
på 71 % (2020: 66%). Inom hemvården har såväl de privata som de kommunala utförarna försämrat sitt resultat inom flera områden jäm-
fört med 2020, t.ex. avseende i vilken utsträckning omsorgstagaren kan påverka tiderna för personalens besök samt i vilken utsträck-
ning hemvården informerar i förväg om förändringar. Avseende helhetsbedömningen syns den största nedgången bland de privata utfö-
rarna inom hemvården (från 89% till 83%). Ser man till enbart den kommunala hemvården utfaller resultatet för helhetsbedömningen på 
86 % (2020: 87%). 

Inom omsorg funktionsnedsättning genomförs under hösten 2022 en nationell brukarundersökning inom daglig verksamhet. Det sen-
aste resultatet för denna verksamhetsgren avseende omsorgsförvaltningens utförare är från 2020 och syns därmed inte i nyckeltals-
sammanställningen nedan. 

Nyckeltalet för brukarbedömning avseende trivsel i gruppbostad ligger på en likvärdig nivå som såväl det nationella genomsnittet som 
medelvärdet för jämförelsegruppen större stad. Jämförelse med 2020 är inte möjlig, då undersökningen för Växjös del inte genomfördes 
i kommunal regi inom dessa insatsområden 2020. 82 % av de svarande i gruppbostad uppger sig alltid trivas hemma, att jämföra med 
86 % 2019. 

Centralt för tryggheten i hemvården är en god personalkontinuitet. Den planerade kontinuiteten mäts från och med 2018 löpande för de 
kommunala hemvårdsgrupperna. Snittet för det första halvåret 2022 var 12,94, vilket visar på en förbättring jämfört med såväl delår 2021 
(14,27) som helår 2021 (14,13). Centrala insatser som ligger till grund för den förbättrade kontinuiteten är kontinuerlig uppföljning, utbild-
ning av planerare och samarbete i hemvårdsområden. Arbetet med att förbättra kontinuiteten fortgår under 2022. Målet för personal-
kontinuiteten för 2022 är 13, vilket uppnås av totalt sex enheter under det första halvåret, och fler är på god väg att uppnå målet. För de 
privata utförarna ligger snittet för 2022 års mätning på 10,1. Mätningen för de privata utförarna görs under en tvåveckorsperiod per år 
och består av både manuell mätning och siffror från verksamhetssystem i de fall det är möjligt. I mätningen ingår omsorgstagare som 
får två eller fler insatser om dagen, sju dagar i veckan. 

Nyckeltalet för andelen hemtagna från sjukhus samma dag eller dagen efter utskrivningsklar mäts veckovis på Myndighetsavdelningen. 
Under första halvåret 2022 har 94% av samtliga hemtagningar (till ordinärt eller särskilt boende, tillfällig placering eller med LSS-insat-
ser) skett samma dag eller dagen efter att patienten blivit utskrivningsklar. Lägst hemtagningsstatistik föreligger för de omsorgstagare 
som skrivs ut till tillfällig placering på Evelid (80%). Processutveckling pågår för att förbättra aktiviteter i kedjan som ger upphov till 
omotiverat långa vistelsetider på den tillfälliga placeringen. 

  

Förebygga smittspridning genom god följsamhet till hygienrutiner och klädregler 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Varje år genom-
förs en nationell mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler som sammanhålls av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
Resultatet för Växjö i den senaste mätningen våren 2022 visar på ett något försämrat resultat jämfört med motsvarande mätning 2021. 
Andelen med korrekta hygienrutiner och klädregler i alla steg uppgår till 67%, vilket står att jämföra med 73% vid mätningen 2021. Mot-
svarande försämring jämfört med 2021 går även att se på nationell nivå. De privata utförarna i Växjö kommun har ett lägre resultat (61%) 
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än de kommunala (69%), vilket drar ner snittresultatet. Det går också att se en skillnad mellan de olika verksamhetsgrenarna, där om-
sorg funktionsnedsättning har ett lägre resultat (52%) jämfört med särskilt boende (70%) och hemvård (77%). Motsvarande skillnad mel-
lan verksamhetsområden ses inte på nationell nivå. 

Likt föregående år är de tydligaste förbättringsområdena på övergripande nivå korrekt användning av förkläde och desinfektion av hän-
derna före patientnära arbete. 

Resultatet bör också ses i ljuset av att Växjö kommun tillhör en av få kommuner som genomfört över 900 observationer. 

  

Digitala lösningar för ökad trygghet och smartare användning av resurser  

Under flera år har utveckling med hjälp av välfärdsteknik och digitala lösningar prioriterats. Utgångspunkten är att ta till vara digitali-
seringens möjligheter för att öka kvaliteten, använda resurserna smartare och skapa större trygghet och självständighet för omsorgsta-
garen. 

Inom både äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning används digital teknik för att sätta guldkant på vardagen, exempelvis ge-
nom att vidareutveckla användandet av VR, digital social samvaro samt digital prenumeration på nyhets- och veckotidningar. Omsorgs-
förvaltningen har påbörjat ett samarbete med gymnasieskolan Teknikum i syfte att tillsammans med omsorgstagare inom omsorg 
funktionsnedsättning skapa appar som kan vara till hjälp i vardagen. Det pågår två pilotprojekt för att utvärdera nytta, möjligheter och 
begränsningar avseende användning av läkemedelsrobotar och mobila trygghetslarm inom hemvården. 

Under våren har införandet av det nya socialadministrativa verksamhetssystemet påbörjats där kommunala utförare inom LSS och sär-
skilt boende gått över till det nya verksamhetssystemet Lifecare Utförare. Under hösten 2022 fortsätter införandet för såväl hemvården 
som för handläggarna på Myndighetsavdelningen. Den legitimerade personalen beräknas övergå till det nya verksamhetssystemet un-
der början av 2023. 

  

Effektivitet inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i jämförelse med andra kommuner  

Effektivitetsnyckeltalen för såväl hemtjänst som särskilt boende uppvisar för Växjös del ett  försämrat resultat jämfört med föregående 
mätperiod, vilket delvis kan förklaras av högre anslag för satsningar samt löne- och prisökningar, vilket resulterar i en högre kostnads-
nivå. Nyckeltalet påverkas också av utvecklingen av antal omsorgstagare, där förändring kan ske snabbt och utan möjlighet till samma 
förändringstakt vad gäller exempelvis personalkostnader. Jämfört med kommungruppen större stad har Växjö dock en lägre kostnad 
per brukare i särskilt boende. Motsvarande jämförelse i hemvården indikerar högre kostnader per hemtjänsttagare i Växjö jämfört med 
kommungruppen större stad. 

Nettokostnadsavvikelsen för LSS beräknas på avvikelsen i procent mellan nettokostnaden och referenskostnaden. Referenskostnaden 
för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut den 1 oktober föregående år och personalkostnadsindex. Positiva värden indi-
kerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. För Växjös del syns 
fortsatt ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat, om än något lägre än föregående år. Den översyn av omsorg funktionsnedsätt-
ning som gjordes 2019 visar att kostnadsläget delvis beror på att Växjö kommun har en större andel gruppbostäder i förhållande till jäm-
förbara städer. Då en plats i gruppbostad oftast innebär ett större omvårdnadsbehov medför detta också en högre kostnad. Kommunens 
dagliga verksamheter bedrivs därtill med stor spridning över kommunens geografiska område, vilket också får en påverkan på netto-
kostnadsavvikelsen utifrån lokal- och personalkostnader. 

  

Framtid och omvärld 

Omvärldsanalysen pekar på flera utmaningar med ett ökat antal äldre, förändrade/ökade krav och förväntningar på kommunens service 
och tjänster samt kompetensförsörjning. Att arbeta förebyggande och för en utveckling mot en god och nära vård och omsorg är grun-
den för att kunna hantera såväl utmaningar i framtidens kompetensförsörjning som att möta de demografiska utmaningarna. Föränd-
ringarna i samhället ställer också krav på samordning inom vården, men även mellan vården och omsorgen. Verksamheter behöver för-
ändra hur de organiserar sitt arbete, liksom hur de utför arbetet utifrån enskilda personers behov. Personcentrering och delaktighet är 
en behövlig del i omställningen till en god och nära vård och omsorg. 

Under covid-19-pandemin har mycket fokus hamnat på den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i sjukvårdssystemet. Den 
kommunala vården omfattar allt fler äldre med komplexa vårdbehov. Idag har närmare 90 procent av äldre personer som bor på särskilt 
boende behov av hälso- och sjukvård. Utvecklingen går mot allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser som ställer krav på perso-
nalresurser och kompetens och samordnade insatser från flera utförare. Tillgänglighet och kompetens för avancerad vård behöver öka i 
samma takt. 

Digitaliseringen är en annan övergripande trend som driver förändringen inom vården och omsorgen, t.ex. användningen av mer väl-
färdsteknik och införandet av nya journalsystem. Välfärdsteknik såsom digitala larm, digitala lås och medicinpåminnare kan påverka 
äldres känsla av att vara trygg och säker i sitt hem. I en enkätundersökning riktad till personer över 65 år gjord 2021 av Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys svarade nästan 7 av 10 personer att de känner sig mer trygga och säkra till följd av digital teknik och hjälpme-
del. Däremot visar studien inte på någon tydlig positiv effekt av tekniken på de äldres självständighet eller delaktighet. Många tjänster 
ställer idag krav på tillgång till internet och Mobilt BankID. Äldre åldersgrupper kan ha större behov av dessa tjänster, men har oftare 
svårigheter att använda dessa och behöver oftare hjälp. Av dem som är födda på 1920- och 1930-talet använder 4 av 10 inte internet, och 
drygt 3 av 10 behöver digital hjälp. Sammanfattningsvis riskerar 8 av 10 av de äldsta ett digitalt utanförskap och därmed sämre tillgång 
till vissa välfärdstjänster. 

I lägesrapporten som berör omsorgen om personer med funktionsnedsättning för 2022 lyfter Socialstyrelsen utvecklingen av att antalet 
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beslut om insatser fortsätter att öka, men att takten inte är lika hög som tidigare. Väntetiderna är fortfarande långa när det gäller LSS-
boende för vuxna, men mellan 2020 och 2021 syns en minskning. Socialstyrelsen har inte kunnat fastställa huruvida dessa förändringar 
beror på pandemin, men det är troligt att färre ansökningar på grund av rädsla för smitta kan ha bidragit till utvecklingen. 

 

   Uppdrag 

   Förstärka samverkan med Region Kronoberg för att utveckla den nära vården, exempelvis genom att prova den s.k. Borg-
holmsmodellen 
 

Samarbeten med Region Kronoberg har initierats på flera sätt med syfte att arbeta mer synkat och samordnat för våra ge-
mensamma patienters bästa. Samarbeten som pågår har fokus på nära vård i primärvård med förebyggande insatser i hem-
met. Analysarbete pågår kring de patienter som varit på sjukhus och som tillhör vårdcentralen Birka. Arbetet syftar till trygg 
vård hemma och att undvika sjukhusvård som inte behövs. 

   Vidta åtgärder för att bryta isoleringen efter pandemin, exempelvis med kulturella upplevelser 
 

Träffpunkter för äldre har startas upp efter pandemin och OMS fritid har utökade aktiviteter för personer med funktions-
nedsättning. Inom Oms funk planeras för en Finlandsresa och det kommer arrangeras en vecka med särskilda aktiviteter för 
målgruppen i höst. Vissa hemvårdsenheter arrangerar egna aktiviteter för omsorgstagare/anhöriga. I särskilt boende arran-
geras resor med trivselbussar och musikunderhållning. Ung Omsorg genomför aktiviteter på särskilt boende under helger. I 
augusti genomfördes en aktivitetsdag i Gemla Folkets park för omsorgstagare på särskilt boende. Plan för besök av terapi-
hundar finns. Anhörigkonsulenter arbetar på olika sätt för att bryta isolering för närstående. 

   Etablera och utveckla arbetet med vardagsrehab 
 

Arbete med utveckling av vardagsrehab pågår som delprojekt inom God och nära vård och omsorg. Vardagsrehab i hemvår-
den är ännu inte ett fullt etablerat arbetssätt. Framför allt är det problem att nå jämnhet, en del enheter är igång och andra 
har svårt att få igång sitt arbetssätt. Åtgärdsplaner är på gång från ansvariga chefer. 

   Utveckla kunskapsstyrning och sammanhållna vårdförlopp 
 

Omsorgsförvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en implementeringsmodell i samverkan med Region Kronoberg och 
övriga kommuner i länet. Målet är att ha en etablerad implementeringsmodell klar första halvåret 2023. GAP-analyser av 
beslutade vårdförlopp pågår tillsammans med region och övriga kommuner. Remisser på nya vårdförlopp och riktlinjer han-
teras och besvaras inom Växjö kommun enligt en nyligen framtagen modell. MAS och avdelningschefer bedömer vilka remis-
ser som ska besvaras och sedan besvaras de av kvalitetsråd/specialistsjuksköterskor. Modellen är ny och har testats en gång 
i februari då fyra remisser besvarades till SKR. Planering för uppstart av ett delprojekt inom GNVO kopplat till aktuellt bud-
getuppdrag pågår, uppstart i september. 

   Öka möjligheterna till digitalt utbud och deltagande vid konserter, dans och andra sociala tillställningar samt säkerställa 
möjligheterna till fritidsaktiviteter. 
 

Ung Omsorg besöker särskilda boenden och använder bl.a. digitala verktyg för aktiviteter med omsorgstagarna. Till särskilt 
boende har köpts in Smart-TV, nya Ipads, Yetitablet, VR-kamera, Google Home och digital prenumeration på nyhets- och 
veckotidningar. 

Inom Oms funk har en grupp omsorgstagare testat ett digitalt stödverktyg, som man inte upplevt vara värdeskapande. Man 
testar nu en digital whiteboard för kommunikation med omsorgstagarna. Infrastruktur för wifi kommer att vara fullt upp-
byggt vid årsskiftet. Samarbete med Teknikum har påbörjats i syfte att tillsammans med omsorgstagare skapa appar som kan 
vara till hjälp i vardagen. Arbetas också för att utveckla VR inom daglig verksamhet. 

  

   Utveckla digitala hembesök och möten 
 

Social samvaro via surfplatta har införts på ett fåtal enheter. Detta innebär att en medarbetare har digital kontakt med en 
omsorgstagare för samtal om det som omsorgstagaren önskar. 

   Utveckla Evelid till kompetenscentrum för tillfälliga placeringar med fokus på förbättrad kvalitet, flöden och funktioner. 
 

Uppdraget genomförs som delprojekt inom God och nära vård och omsorg. Delprojektledare har identifierat brister/skav och 
jobbar på att förbättra flöden i verksamheten. Även kompetensutvecklingsbehov är identifierat och plan för utbildning håller 
på att utvecklas. En avgörande funktion för att förbättra flödet på korttidsvistelserna är placeringskoordinatorn. Placerings-
koordinatorn har ett nära samarbete med övriga professioner såväl på Evelid som i andra delar av förvaltningen och är den 
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   Uppdrag 

som är drivande i att effektivisera in- och utflöde från korttidsplatsen. Det är koordinatorn som kallar berörda professioner 
till vårdplanering. Vårdplanering görs digitalt via kanal för säkra videomöten, checklista för dagordning till vårdplanering har 
tagits fram inom delprojektet. 

   Tydliggöra kontaktmannaskapet och införa fast omsorgskontakt. 
 

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i Socialtjänstlagen om att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänst från och 
med 2022-07-01. 

Omvärldsbevakning pågår. 

Kartläggning av nuläge gällande nuvarande kontaktmannaskap pågår avseende vilka möjligheter och svårigheter verksam-
heter ser inför införandet av fast omsorgskontakt. 

Tidplan för framtagande av rutin, kontrakt samt informationsbroschyr finns. 

   Förbättra kontinuiteten inom verksamheten med särskild inriktning på hemvården. 
 

Kontinuiteten mäts regelbundet sedan 2020 och följs numera via Power BI genom kontinuerlig pulsning av nyckeltalet. Inom 
"God och nära vård och omsorg" finns ett delprojekt som syftar till att ytterligare förbättra kontinuiteten inom samtliga hem-
vårdsgrupper. År 2024 ska samtliga hemvårdsenheter uppfylla kravet om att antalet personal som en omsorgstagare möter 
under en 14-dagarsperiod maximalt ska vara 11. 

   Utveckla verksamheten inom Omsorg funktionsnedsättning med pedagogiskt utbildad personal i boende och daglig verk-
samhet. 
 

Inventering har gjorts avseende redan befintlig personal med pedagogisk utbildning. Man arbetar även med att se över ge-
nomförandeplanerna så att de innehåller rubriker med syftet att stärka det pedagogiska innehåller i verksamheten. Planering 
sker för att ge redan anställd personal komptensutveckling inom pedagogik, bl.a. ska viss personal på daglig verksamhet och 
inom personlig assistans under året erhålla utbildning i konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden. Uppdraget försena-
des i uppstartsfasen vilket har påverkat tidsplanen för genomförande. 

   Genomföra ett pilotprojekt med läkemedelsrobotar inom hemvården. 
 

Pilotprojektet genomförs tillsammans med Västers-, Lammhults- och Hovs hemvård och är igång sedan mars månad. Pro-
jektgruppen har genomfört regelbundna projektmöten och under våren arbetat fram rutiner och genomfört utbildningar för 
både legitimerad personal och undersköterskor. En urvalsprocess har genomförts kring vilka omsorgstagare som är aktuella 
för piloten, totalt 18 st. Läkemedelsrobotar är utplacerade hos omsorgstagare sedan 31 maj. Under sommaren och hösten 
kommer robotarna vara i omsorgens tjänst. Utvärdering av projektet sker under sista kvartalet 2022. Det är ett stort engage-
mang och driv inom projektgruppen och så här långt har projektet löpt på enligt planering. 

   Genomföra ett pilotprojekt med GPS-baserat trygghetslarm inom hemvården 
 

Pilotprojektet genomförs tillsammans med Anna Trolle-, Vikaholm- och Braås hemvård och är igång sedan mars månad. Pro-
jektgruppen har genomfört regelbundna projektmöten och under våren påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner och ur-
valskriterier. Val av teknisk utrustning pågår och målet är att projektet kommer testa olika typer av mobila trygghetslarm. En 
urvalsprocess har genomförts kring omsorgstagare som är aktuella för piloten. Ett 30-tal omsorgstagare är identifierade och 
planeras medverka i pilotprojektet. Utrustning är beställd och nu levererad till de 30-tal omsorgstagare som medverkar i 
pilotprojektet. Bra engagemang och ägandeskap från alla deltagare inom projektet och uppskattat av medverkande omsorgs-
tagare. 

   Fastställa nivån på habiliteringsersättning till den nivå som inkluderandet av det riktade statsbidraget medgav under år 
2020. 
 

Habiliteringsersättningen är 80 kronor respektive 56 kronor för 2022. Kostnader täcks av statsbidrag och budgeterade me-
del med en total kostnad på 5,7 mkr. 

  

   Individanpassa och säkra omsorgstagarnas möjlighet till utevistelse 
 

Inom hemvården verkställs de beslut som finns gällande utevistelse och nya metoder har utvecklats för gemensamma pro-
menader med andra omsorgstagare. 

Inom särskilt boende används LifeCare planering på två enheter för att planera och säkerställa utevistelser för 
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   Uppdrag 

omsorgstagare. Önskemål finns från verksamheten att ha ett digitalt verktyg för planering på samtliga enheter. Utan ett digi-
talt verktyg för planering är det svårt att säkerställa möjligheten till utevistelse och identifiera när den uteblir. De flesta en-
heter har en rutin för planering av utevistelser, men den ser olika ut. Arbete pågår med att ta fram en gemensam rutin som 
kan användas på samtliga enheter. 

   Ta fram förslag till förbättrat språkstöd i svenska 
 

Ett arbete är uppstartat tillsammans med huvudhandledare och representant från HR. Planen är att inkludera arbetet kring 
språkstöd i befintlig handledarorganisation och i befintlig roll som språkstöd. Omvärldsbevakning kring rollen språkombud 
görs med andra kommuner och regioner för att få inspiration och goda exempel. Arbete pågår i dialog med chefer kring rol-
lens utformning i relation till övriga roller inom arbetsplatsen. Utbildningsmaterial och plan för implementering håller på att 
tas fram. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

   Brukarbedömning hem-
tjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

2022 86   

   Brukarbedömning sär-
skilt boende äldre-
omsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

2022 79   

   Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%) 

2021 1,3   

   Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/hem-
tjänsttagare 

2020 365 921   

   Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/bru-
kare 

2021 937 969   

  Brukarbedömning 
gruppbostad LSS  - triv-
sel, andel (%) 

2021 82 %   

  Brukarbedömning  dag-
lig verksamhet LSS  - 
Brukaren trivs alltid på 
sin dagliga verksamhet, 
andel (%) 

2021 89 %   

  Personalkontinuitet, an-
tal personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, medel-
värde 

Delår 2022 12,94   

  Andel hemtagning från 
sjukhus samma dag eller 
dagen efter utskriv-
ningsklar, % 

Delår 2022 94 %   

  Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

2021 -2 %   

Resultatet för nyckeltalet "Brukarbedömning, daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)" grundar sig inte på ett fullständigt 
underlag. Brukarbedömningen har inte genomförts i omsorgsförvaltningens regi under 2021, utan resultatet grundar sig på ett antal privata utförare (inom 
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Omsorgsförvaltningen och Förvaltningen Arbete och Välfärd) som genomfört undersökningen. 

Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Den ökade isoleringen såväl i hemmet som på särskilt boende i samband med coronapandemin har varit en riskfaktor för ofrivillig en-
samhet. I Socialstyrelsens brukarundersökning 2022 svarar 16% (2020: 19%) av omsorgstagarna i hemvården i Växjö kommun att de ofta 
besväras av ensamhet och 35% uppger att de under coronapandemin har känt sig mer ensamma än före pandemin. Inom särskilt bo-
ende är det 27% som svarar att de ofta besväras av ensamhet (2020: 23%) och 49 % uppger att de har känt sig mer ensamma under co-
ronapandemin än tidigare. 

Eftersom ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa arbetar omsorgsförvaltningen på flera olika sätt för att 
förebygga och bryta isoleringen bland omsorgstagare inom samtliga verksamhetsområden. Myndighetsavdelningen screenar för ensam-
het vid ansökan om hemtjänst. Arbete med att identifiera och implementera insatser för att motverka ofrivillig ensamhet pågår dels som 
ett uppdrag från kommunfullmäktiga, men också som ett delprojekt inom God och nära vård och omsorg. Detta arbete kommer att fort-
löpa under hösten. Under 2021 implementerades en förebyggande enhet inom Omsorgsförvaltningens Kommunrehab, vars uppdrag är 
att samordna förebyggande insatser, utveckla och säkerställa anhörigstödet samt motverka ofrivillig ensamhet. 

Seniorlotsen är navet i att kunna guida kommuninvånare till relevant aktör, t.ex. frivilligorganisationer. Vissa hemvårdsenheter arrange-
rar egna aktiviteter för omsorgstagare/anhöriga i syfte att skapa samhörighet och bryta isolering. Omsorgsförvaltningens träffpunkter 
för äldre har öppnat upp igen efter pandemin och fritidsaktiviteterna för personer med funktionsnedsättning har utökats. Inom Omsorg 
funktionsnedsättning planeras för en resa till Finland och det kommer arrangeras en vecka med särskilda aktiviteter för målgruppen i 
höst. I särskilt boende arrangeras resor med trivselbussar och musikunderhållning. Genom projektet Ung Omsorg utförs sedan 2021 
aktiviteter såväl individuellt som i grupp på särskilt boende. I augusti arrangerades en aktivitetsdag i Gemla Folkets park för omsorgsta-
gare på särskilt boende. Plan för besök av terapihundar i särskilt boende finns och syftar till att ytterligare förebygga och motverka iso-
lering och ofrivillig ensamhet. Anhörigkonsulenter arbetar på olika sätt för att bryta isolering för närstående/anhöriga till  omsorgsta-
gare. 

  

Framtid och omvärld 

I Socialstyrelsens lägesrapport 2022 för vård och omsorg för äldre konstateras att covid -19 har inneburit stora utmaningar för sam-
hället och satt kommunernas krisberedskap på prov. Äldre personer har drabbats särskilt hårt av pandemin vilket lett till såväl sjukdom, 
förlust av anhöriga, isolering, oro och ensamhet. Ensamhet har stor betydelse för enskilda personers livskvalitet och många kommuner 
har, enligt Socialstyrelsen, signalerat en stark oro för isolering bland äldre personer som inte bor på särskilt boende och specifikt de 
som är bosatta på landsbygden. 

Konsekvenserna av coronapandemin och dess restriktioner har bland annat lett till en ökad isolering bland personer med funktionsned-
sättning, framför allt hos de individer som redan före pandemin hade begränsade sociala kontakter, då många dagliga verksamheter 
stängt ner och tillgången till gemensamhetsutrymmen i vissa LSS-bostäder begränsats. Socialstyrelsen betonar vikten av att uppmärk-
samma psykisk ohälsa inom LSS-området. 

 

   Uppdrag 

   Förstärka insatserna för att bryta ofrivillig ensamhet och minska psykisk ohälsa 
 

Screening för upplevelse av ofrivillig ensamhet genomförs då en omsorgstagare ansöker om hemtjänst för första gången. 
Arbete med att identifiera och implementera insatser för att motverka ofrivillig ensamhet pågår som ett delprojekt inom 
GNVO. Byte av delprojektledare har skett under våren. Ökad kraft och fokus på implementering av åtgärder kommer fortlöpa 
efter sommaren. 
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Övrig verksamhetsrelaterad information 
Lex Maria 

Under perioden har omsorgsnämnden inte anmält någon händelse enligt Lex Maria till Inspekt-
ionen för vård och omsorg (IVO). 

  

Lex Sarah 

Under perioden har omsorgsnämnden anmält tre händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). De anmälda händelserna avser brister i utförande av insatser i samband 
med hantering av en lyft, flera olika tillfällen där brister i insatser upptäckts samt brister i kom-
munikation och kompetens i samband med larmmottagning. 

En anmälan enligt Lex Sarah har under perioden gjorts av privat utförare. Den handlar om brister 
i kommunikation mellan omsorgspersonal och sjuksköterska. 

  

Synpunkter 

Under januari – juni 2022 har 56 synpunkter rapporterats i verksamhetssystemet. En synpunkt är 
positiv, resten negativa. Fortsatt rapporteras få synpunkter inom omsorg funktionsnedsättning. 
Jämfört med tidigare år är det en lägre andel av synpunkterna som lämnats av omsorgstagare 
medan andelen som lämnats av närstående har ökat och är nu ca två tredjedelar av de inkomna 
synpunkterna. Övriga synpunkter kommer från omsorgstagare, professionella kontakter eller 
synpunktslämnare som vill vara anonyma. I många fall handlar synpunkterna om att insatser inte 
blivit utförda som tänkt eller att bemötandet brustit. 

Hälften av synpunkterna har på olika sätt inkommit till centralförvaltningen, vanligast i form av 
telefonsamtal eller i meddelanden från kontaktcenter. Det är ett fåtal enheter som registrerat 
synpunkter. 

De privata utförarna rapporterar att 209 synpunkter registrerats i deras egna avvikelsesystem. 
Antalet registrerade synpunkter skiljer sig stort mellan olika utförare. Även här handlar det om 
både negativa och positiva synpunkter samt förbättringsförslag. 

  

Samverkan med Region Kronoberg 

Samarbetet med Region Kronoberg fungerar i stort väl. I perioder kan det förekomma svårigheter 
med läkarsamverkan i primärvården. Samverkan med avdelningen för vårdhygien och smitt-
skyddsenheten upplevs som god. 

Under perioden januari - juni 2022 har 52 avvikelser inkommit till förvaltningens verksamheter 
från externa aktörer och 75 har skickats till externa aktörer från förvaltningens verksamheter. En 
mycket stor andel av dem rör samverkan med Region Kronoberg. Några av dem rör samverkan 
mellan Region Kronoberg och någon av de kommunala privata utförarna. Många av avvikelserna 
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är ännu inte besvarade och därmed inte kategoriserade i avvikelsesystemet. De avvikelserappor-
ter som i skrivande stund är färdighanterade avsåg följande brister: 

• brister i information och kommunikation (46 st.) 
• bristande eller utebliven insats (14 st.) 
• läkemedel (4 st.)  
• utskrivningsdatum uppskjutet 3 gånger eller fler (4 st.) 

  

Statsbidrag 

Omsorgsförvaltningen har hittills under året rekvirerat följande statsbidrag från Socialstyrelsen: 

• "Habiliteringsersättning" 
• "Äldreomsorgslyftet"  
• "Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård 

och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom"  
• "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (Äldresatsningen)" 
• "Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 

med demenssjukdom"  
• "Återhämtningsbonusen" 
• "Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjukskö-

terskor på särskilda boenden" 

Statsbidraget ”Teknik, kvalitét och effektivitet med den äldre i fokus” från Kammarkollegiet har 
rekvirerats samt även medel inom ”Överenskommelsen för God och nära vård och omsorg 2022” 
från Socialstyrelsen via Region Kronoberg. 

Omsorgsnämnden har hittills under året rekvirerat statsbidrag för drygt 82 miljoner kronor. Plan 
för hur medlen ska användas finns. Privata utförare har erbjudits att ta del av de olika bidragen 
för satsningar inom ramen för bidragens villkor. För två av statsbidragen ("God och nära vård och 
omsorg 2022” samt ”Äldresatsningen”) har en del av medlen även fördelats till förvaltningen för 
Arbete och välfärd. 

  

Kontinuitetsplanering 

Arbetet med kontinuitetshantering påbörjades i mars och har pågått intensivt under våren. 
Kontinuitetshanteringen syftar till att verksamheten ska kunna hållas i drift, oavsett bortfall eller 
särskild händelse. Arbetet utgår inte från en specifik händelse, utan inleds med att identifiera ak-
tuella processer och vilka aktiviteter som ingår och sedan görs en riskbedömning av dessa. Risk-
bedömningen innebär att identifiera konsekvenser av olika händelser och bortfall samt vilka be-
roenden processerna har. Utifrån detta planerar man sedan för hur ett eventuellt bortfall ska 
hanteras genom att ta fram åtgärdsförslag. 
 
Kontinuitetshanteringsarbetet behöver fortsätta kontinuerligt, för att hantera ytterligare kritiska 
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processer samt hålla den framtagna planen uppdaterad. 

  

  

Lokalförsörjning 

Arbete med att samlokalisera hemsjukvårds- och hemvårdsgrupper fortlöper. Målet med arbetet 
är att minska antalet adresser samt att bli större enheter för att skapa samarbetsytor och därige-
nom stärka grupperna. 

Projekt avseende nybyggnation av gruppbostad på Evedal fortlöper, i nuläget arbetas med en 
projektering som ska mynna ut i ett förfrågningsunderlag. Den långsiktiga tidsplanen är att bygg-
start ska kunna ske i augusti 2023 med inflyttning i januari 2025. 

Den kommunövergripande lokalförsörjningsavdelningen på kommunledningsförvaltningen har 
gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalplan som sedan ska användas för att 
sammanställa en motsvarande plan för hela Växjö kommun. 

Ombyggnation av verksamhetens lokaler på Vallhagen pågår. Slutbesiktning beräknas till slutet av 
september, men på grund av leveransproblem kan inflyttning påbörjas tidigast i november 2022. 
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Intern kontroll 
Nedan redovisas en sammanställning av uppföljningen av nämnden/bolagets interna kontroll. 

Symbolförklaring granskning 

Granskningen har ännu inte genomförts 

Granskningen visar inga brister 

Granskningen visar vissa brister 

 Granskningen visar allvarliga brister 

Symbolförklaring åtgärd 

 

Om granskningen visar vissa eller allvarliga brister ska åtgärder föreslås. 

Utöver denna översiktliga rapportering tas uppföljningen av intern kontroll, inklusive samlad be-
dömning och självskattning, som ett eget ärende i respektive nämnd. 

Årets granskningar och eventuella åtgärder 

Risk Granskning Åtgärd 

Risk för att utbetalningar av assi-
stansersättning till privata assistan-
sanordnare sker utifrån felaktigt 
underlag 

 Kontroll av rutin för uppföljning av privata assistans-
anordnare som verkställer kommunala beslut 

 

Risk för att biståndsbeslut och ge-
nomförandeplaner ej är utformade 
med god kvalitet och utformade i 
enlighet med SOSFS 2014:5 

 Granskning av genomförandeplaner hemtjänst uti-
från rutin för social dokumentation och SOSFS 2014:5 

 Översyn av riktlinje för 
social dokumentation. 

 

Risk för att beslut om insatser en-
ligt SoL inte är aktuella och uppda-
terade. 

 Kontroll av efterlevnad av uppföljningsrutin avs. be-
slut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen 

 Ny granskning 2022 
 

Risk för bristande utbetalning från 
Försäkringskassan (SFB-listor) 

 Vissa brister Kontroll av rutin för ifyllnad av signe-
ringslistor utförs 

 Översyn av befintlig rutin 
 

Risk för bristande dokumentation 
vid misskötsamhet påverkar möjlig-
heten att agera arbetsrättsligt då 

 Granskning av följsamhet till befintliga rutiner, mal-
lar och planer 
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Risk Granskning Åtgärd 

medarbetare bryter mot avtal/ej 
följer regler. Bevisbördan ligger på 
arbetsgivaren. 

Uppföljning föregående års oavslutade åtgärder 

Risk Granskning Åtgärd 

Risk för att biståndsbeslut och genomfö-
randeplaner ej är utformade med god kva-
litet och utformade i enlighet med SOSFS 
2014:5 

Granskning av genomförandeplaner hem-
tjänst utifrån rutin för social doku-
mentation och SOSFS 2014:5 

 Vissa brister 

Översyn av riktlinje för social doku-
mentation. 

Risk för att beslut om insatser enligt SoL 
inte är aktuella och uppdaterade. 

Kontroll av efterlevnad av uppföljnings-
rutin avs. beslut om hemtjänst enligt so-
cialtjänstlagen 
 

Ny granskning 2022 
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Uppföljning av privata utförare 

Antal och omfattning privata utförare 

Särskilt boende för äldre, Socialtjänstlagen, upphandlat enligt LOV 

Verksamhet Utförare Antal lägenheter Ekonomi, mkr per månad * 

Norrelid Norlandia Care AB 72 (varav 9 vilande) Ca  3,1 mkr 

S Järnvägsgatan Humana Omsorg AB 72 (varav 18 vilande) Ca 2,9 mkr 

Vikaholmsallén Attendo Sverige AB 54 (varav 9 vilande) Ca 2,2 mkr 

Vintervägen Attendo Sverige AB 54 (Varav 9 vilande) Ca 2,1 mkr 

Åbovägen Attendo Sverige AB 44 Ca 2,0 mkr 

Summa  296 (varav 45 vilande) Ca 12,3 mkr 

  

Bostad med särskild service, Socialtjänstlagen, upphandlat enligt LOU 

Verksamhet Utförare Antal lägenheter Ekonomi 

Källreda Nytida 15-18 1995 kr per plats och dygn 

Delas med nämnden för arbete och välfärd. 

Omsorgsförvaltningen använde i juni 2022 8 platser 

  

Bostad med särskild service, LSS, upphandlat enligt LOU 

Verksamhet Utförare Antal lägenheter/platser Ekonomi, mkr per månad 

Backagårdsvägen, Fredrik Bon-
des väg, Gamla vägen 

Nytida AB 15 Ca 1,2 mkr 

Rytterivägen, Kavallerivägen, 
Nyborgsvägen 

Nytida AB 12 Ca 0,87 mkr 

Segerstadsvägen 88-92 Attendo LSS AB 9 Ca 1,3 mkr 

Evedal 9 Attendo LSS AB 6 Ca 0,35 mkr 

Vingavägen 50 Humana LSS AB 6 Ca 0,5 mkr 

Daglig verksamhet, Tallskogen Nytida AB 9-12 deltagare Ca 0,18 mkr 

Summa  48 + 9-12 4,4 mkr 

  

Hemtjänst och hemsjukvård, upphandlat enligt LOV 
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Utförare Antal omsorgstagare Ekonomi, mkr per månad* 

Linné hemvård AB 99 Ca 2,6 mkr 

Kronobergs hemvård AB 61 Ca 1,5 mkr 

Elme hemvård AB 49 Ca 1,6 mkr 

Attendo hemvård 14 0,25 mkr 

Summa 223 5,95 mkr 

  

Hemtjänst i form av serviceinsatser, upphandlat enligt LOV  

Utförare Antal omsorgstagare Ekonomi, mkr per månad* 

Femtiofemplus AB 30 Ca 0,28 mkr 

Ligea Hemsjukvård 14 Ca 0,25 mkr 

Summa 44 0,53 mkr 

* Ersättning per månad för hemtjänst och särskilt boende varierar mellan månader beroende på 
antalet omsorgstagare och vilket behov av insatser de har. 

  

Annan verksamhet 

Verksamhet Utförare Ekonomi, kronor per månad 

Kultur i daglig verksamhet Studiefrämjandet 60 100 kr 

Enstaka platser 39 insatser, några omsorgstagare har flera 
insatser 

Ca 1,8 mkr 

  

Uppföljning av privata utförare under året 

Uppföljning av privata utförare inom omsorgsnämndens område genomförs enligt omsorgs-
nämndens modell för uppföljning: 

• Avtalsuppföljning sker årligen eller vid behov. Under perioden har avtalsuppföljningar ge-
nomförts i nio verksamheter hos privata utförare. Avtalsuppföljningarna har på två en-
heter kompletterats med en fördjupad kvalitetsuppföljning med granskning av social 
dokumentation. Den fördjupade kvalitetsuppföljningen genomförs vartannat år. 

Utförarnas följsamhet till avtalen är god. De anmärkningar som finns handlar oftast om brister i 
dokumentationen, både enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

• Individuppföljning, uppföljning av brukarnöjdheten, sker främst genom nationella brukar-
undersökningar. Under våren genomfördes Socialstyrelsens nationella brukarundersök-
ning inom äldreomsorgen.  

• Med anledning av att modellen för resursfördelning i särskilt boende ändrats från 2021 
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har en ny modell för uppföljning av SoL-beslut på individnivå i särskilt boende införts som 
används inom samtliga särskilda boenden. Under perioden har den uppföljningen genom-
förts på två särskilda boenden som drivs av privata utförare, 

• De privata utförarna har deltagit i mätningar utifrån omsorgsnämndens mål på samma 
sätt som kommunala utförare. 

• Oanmälda besök görs i särskilt boende för äldre hos såväl kommunala som privata verk-
samheter. Inga oanmälda besök har genomförts under våren 2022 på grund av pågående 
pandemi. 

• Modellen för uppföljning har från och med 2019 kompletterats med att privata utförare 
bjuds in till informationspunkt vid omsorgsnämndens sammanträden två gånger per år. 
Femtiofem plus var inbjudna till juni månads sammanträde och representerades av verk-
samhetschef. 

Omvärldsanalys privata utförare 

Ny avtalsperiod för bostad med särskild service enligt LSS avseende bostäderna med adress 
Gamla vägen, Backagårdsvägen och Fredrik Bondes väg inleddes 2022-02-01. Nytida driver boen-
det även denna avtalsperiod. 

Ny avtalsperiod för bostad med särskild service enligt LSS avseende Evedal 9 inleddes 2022-03-
01. Attendo driver boendet även denna avtalsperiod. 

Ny avtalsperiod för Kultur i daglig verksamhet inleddes 2022-02-01. Studiefrämjandet driver 
verksamheten även denna avtalsperiod. 

Upphandling av drift av bostäder med särskild service enligt LSS avseende Rytterivägen, Kavalle-
rivägen, Nyborgsvägen samt daglig verksamhet har påbörjats. 

Ligea som är godkänd som utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser har ett tidsbegränsat 
avtal som löper ut 2022-11-30. Företaget har ansökt om nytt godkännande och utvärdering av an-
sökan pågår. 

Utöver de privata utförare som upphandlats enligt LOU eller LOV köper omsorgsnämnden i vissa 
fall enstaka platser för omsorgstagare med behov av insatser där det finns svårigheter att verk-
ställa dessa inom ordinarie verksamhet. Antalet insatser som verkställs på detta sätt varierar inte 
så mycket. Däremot har kostnaden för dessa insatser ökat under perioden då två placeringar av-
seende bostad med särskild service för barn och ungdomar påbörjats och dessa placeringar har 
en hög dygnskostnad. 


